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Acordo beneficia 1,5 mil 
poupadores afetados 
por planos econômicos
Acordo coletivo realizado pela Justiça Federal, na PB, com clientes da poupança durante 
os planos Bresser, Collor I, Collor II e Verão soma mais de R$ 4 milhões. Página 18

Preso miliciano apontado como 
mandante da morte de Marielle

Lixo e entulhos se acumulam 
em espaços públicos sem uso

Inscrições para o Enem têm 
queda de 40% no Estado

Homem investigado pelo MP-RJ como chefe de milícia foi detido 
pela Polícia Civil da PB na cidade de Queimadas. Página 4

Moradores de vários bairros pedem a construção 
de praças nesses terrenos baldios. Página 6

Falta de dinheiro para inscrição e dificuldade no ensino remoto 
são motivos da queda, que atinge todo o Brasil. Página 5

 Colunas
 O Brasil só encontrará o rumo 

do desenvolvimento quando apostar 
mais no fim das desigualdades, e menos 

no caos social.  Página 2
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Financiamento para compra 
de imóveis cresce 97% na PB
Número foi registrado pela Abecip nos primeiros cinco meses de 
2021, na comparação com o mesmo período em 2020. Página 17

Ouro Atleta paraibano Daniel Azevedo vence os 
100m costas no Brasileiro Juvenil de Natação. Página 4

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

419.574

19.797.516

195.498.370

8.961

553.272

4.180.770
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.388.762

136.509.687

3.972.933.004

Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020

Japão 13 4 5 22 

China 12 6 9 27 

Estados Unidos 11 11 9 31 

Atletas da Rússia 7 10 6 23 

Austrália 6 1 9 16 

Grã-Bretanha 5 6 5 16 

Coreia do Sul 4 2 5 11 

Brasil 1 2 2 5 
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Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020

Em Cajazeiras, Sousa e São João do Rio do Peixe, João Azevêdo assina ordens de serviço, entrega obras e visita projetos como o Tá na Mesa (foto). Páginas 3 e 4

Governo anuncia investimentos no Sertão
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Esportes

É gol da Paraíba 
Matheus Cunha fez um dos três gols que 
garantiram a vitória do Brasil sobre a 
Arábia Saudita e a presença nas quartas 
de final das Olimpíadas. Página 21

Machado de Assis foi um crítico 
literário que soube consorciar ciência com 
consciência; saber com sabor; impressão 

com análise  Página 10
José Mário da Silva 

Foto: Bertrand Lira/Divulgação

‘Casa do Louvor’ Marcélia Cartaxo dirige curta 
que critica o poder do patriarcado no Nordeste. Página 9
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As eleições de 2022 não interessam diretamente apenas 
aos homens e mulheres que pretendem se reeleger ou disputar 
vagas, seja no parlamento, seja na administração pública. O 
pleito do próximo ano interessa, acima de tudo, às pessoas que 
defendem o regime democrático como o mais apropriado para 
o exercício do poder político por parte do povo.

No Brasil, a democracia é exercida, de modo indireto, por 
meio da eleição direta de representantes do povo para os Po-
deres Legislativo e Executivo. O voto secreto, por intermédio 
de dispositivo eletrônico, tem garantido a celeridade e a lisura 
dos pleitos. O processo brasileiro de votação e apuração tem, 
inclusive, merecido elogios de lideranças de várias nações.

O problema é que o presidente Jair Bolsonaro, desde que 
assumiu o poder, vem dando reiteradas demonstrações de de-
sapreço ao modelo democrático. De própria voz ou através de 
seguidores, Bolsonaro sinaliza para a possibilidade de não ter 
eleições no Brasil em 2022. E coloca, por exemplo, o anacrôni-
co voto impresso como condição para realização do pleito.

O bilionário Fundo Eleitoral, o sistema de voto distrital e o 
voto impresso são questões que estão vindo à superfície não 
para aperfeiçoar o processo eleitoral, tornando-o mais legíti-
mo, do ponto de vista da representatividade popular. Ao que 
parece, chegam apenas para “demonizar” as eleições perante o 
eleitorado despolitizado ou excessivamente doutrinado.

Que a democracia carece de ajustes, todos estão cansados 
de saber. Investimento maciços em cidadania é um dos cami-
nhos para o fortalecimento do modelo democrático. Saúde, 
educação, cultura, esportes, moradia, segurança... enfim, o 
povo precisa ser bem atendido em suas necessidades elemen-
tares, para alcançar a cidadania plena.

Mas isso não se conquista fechando o Congresso Nacional 
ou aposentando compulsoriamente os ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Menos ainda transformando o governo cen-
tral em um quartel de milicianos. Evidente que o Brasil só en-
contrará o rumo do desenvolvimento quando apostar mais no 
fim das desigualdades, e menos no caos social.

Eleições, sim Uma mulher à frente do seu tempo 
A biografia de Rosilda Cartaxo, uma das 

patronesses da Academia Cajazeirense de Ar-
tes e Letras – ACAL, cuja celebração do seu 
centenário de nascimento ocorre nesta sema-
na, é motivo de orgulho para a Paraíba. Ela 
trazia na personalidade a marca da versatili-
dade com que participava do movimento cul-
tural de nosso estado, em especial da história 
do alto sertão paraibano, onde nasceu. Era 
uma mulher que estava além do seu tempo, 
assumindo sempre posições de vanguarda na 
construção da imagem feminina intelectua-
lizada. Teve presença brilhante no universo 
sociocultural da Paraíba, como escritora, his-
toriadora e educadora, contribuindo, assim, 
para avanços conquistados em razão da sua 
competência e da consciência cidadã que pos-
suía.

Tive a satisfação de conhecê-la pessoal-
mente, até porque foi uma grande parceira 
de meu pai em muitas das atividades cultu-
rais que chegaram a promover em Cajazeiras, 
São João do Rio do Peixe, Patos e João Pessoa. 
Deusdedit Leitão, em seu livro autobiográfico 
Inventário Do Tempo, fez questão de registrar 
que, com ela, “construiu uma amizade que 
resistiu a diferenças político-partidárias cir-
cunstanciais e manteve-se incólume através 
do tempo, seguindo os mesmos trilhos do 
idealismo cultural em Patos e na cidade de 
João Pessoa, no companheirismo fraterno da 
Reitoria da Universidade da Paraíba, do Ins-
tituto de Genealogia e do Instituto Histórico”.

O compartilhamento nas ações voltadas 
para a cultura se iniciou em janeiro de 1945, 
quando durante os festejos da padroeira da 
cidade de Antenor Navarro, como assim era 
chamada antes de se tornar São João do Rio 
do Peixe, criaram um jornalzinho que recebeu 
o nome de O Sombra, que viria a ser o primeiro 
jornal impresso a circular naquele município.  

Voltaram a percorrer, juntos, os cami-
nhos da cultura, em 1949, ao participarem da 
fundação do Centro de Estudos e Pesquisas 
Históricas de Patos, que congregava figuras 
destacadas da intelectualidade patoense com 
o propósito de realizar pesquisas e estudos 
sobre os registros históricos daquele municí-

pio.  Já por volta de 1951, dividiram responsa-
bilidades na oferta de contribuições literárias 
para a revista Letras Do Sertão, editada em 
Sousa.  

Em 1975, dedicou-se ao trabalho de 
reorganização da biblioteca do Instituto His-
tórico e Geográfico Paraibano, cuja eficiência 
demonstrada e entusiasmo manifestado pela 
história, fizeram com que meu pai, que exer-
cia o cargo de presidente daquela instituição 
cultural, propusesse seu nome para integrar 
os quadros do IHGP como sócia efetiva. Elei-
ta por unanimidade, tomou posse em 22 de 
setembro, ocupando a cadeira de número 
27, sendo saudada pelo historiador Wilson 
Seixas. Passou a ser frequentadora assídua 
das sessões daquela entidade cultural, tendo 
exercido as funções de tesoureira, segunda 
secretária, chegando a ser, em 1983 a primei-
ra mulher a presidir um instituto histórico no 
Brasil. 

Como ressaltei no início desse meu de-
poimento, Rosilda Cartaxo era uma mulher 
à frente do seu tempo, basta ver alguns das 
suas manifestações sobre questões polêmicas 
do mundo na sua contemporaneidade: 

“Comecei logo brigando com São Pedro, 
quando disse: “sujeitai-vos aos vossos mari-
dos”. Por isso, não me casei. Este domínio me 
metia medo; não quis ser sujeita. A mulher 
hoje não precisa de piedade; ela está assumi-
da, liberada, mas está precisando de posicio-
namento”. 

Em outra oportunidade, ela afirmou: 
“Gosto de fazer justiça. Jamais neguei a mão 
aos que desceram de pedestais, motivados 
pela perseguição política”. 

Carregava em si uma autenticidade que 
surpreendia quando se pronunciava sobre as-
suntos que muita gente se recusava a questio-
nar ou emitir opiniões. Combateu, corajosa-
mente, os preconceitos e as mentiras sociais. 
São muito justas as homenagens que a Aca-
demia Cajazeirense de Artes e Letras está lhe 
prestando por ocasião do centenário de seu 
nascimento. Sua história de vida é, sem dúvi-
das, inspiradora para as gerações que vêm lhe 
sucedendo.

Café Filho e João Pessoa no Brejo
Estava em plena efervescência a 

campanha da Aliança Liberal. Getúlio 
Vargas para presidente e João Pessoa 
como vice. Era fevereiro de 1930. Os 
comícios eram regionais. Marcado um 
para Serraria, a 23 daquele mês, dele-
gações de municípios vizinhos deslo-
caram-se para ouvir os caravaneiros 
da Aliança, entre os quais, Café Filho, 
jornalista potiguar que, escorraçado de 
Natal pelo governo de Juvenal Lamarti-
ne, fez pousada na Parahyba. Vinte anos 
depois, no retorno de Getúlio em 1950, 
seria indicado por Ademar de Barros 
para vice-presidente da República.

No mesmo grupo de 
oradores estavam Ader-
bal Piragibe, Rui Carnei-
ro, Luis de Oliveira, Odon 
Bezerra e outros menos 
votados. Tancredo de 
Carvalho deslocou-se de 
Moreno/Solânea levando 
uma Ala Feminina para 
animar a festa que ocor-
reu em frente à Igreja 
Matriz e, depois, contaria 
toda a história em “Me-
mórias de um Brejeiro”. A campanha 
era nacional, mas em cada cidade, os 
temas eram locais. Em Serraria, a opo-
sição não era o presidente Washington 
Luiz mas o senador Duarte Lima. O in-
flamado orador Luis de Oliveira procla-
mou então: “Ontem o povo estava com o 
dr. Duarte Lima. Hoje o povo está con-
tra o dr. Duarte Lima”. Dito isso, tiros 
pipocaram de um sobrado em frente ao 
palanque. A correria e o susto, porém, 
não acabaram o comício.

Cinco dias depois, voltando de Prin-
cesa onde foi hospede do coronel José 
Pereira, o presidente João Pessoa circula 
pelo Brejo e chega com a noite em More-
no, progressista distrito de Bananeiras. 

O Grêmio Morenense foi o palco da re-
cepção ao presidente, recebido à altura 
de Fazenda Velha, local onde no futuro o 
deputado Orlando Cavalcante faria mo-
rada e hospedaria os próceres do antigo 
Partido Social Democrático, de Rui Car-
neiro e Humberto Lucena. Conduzido ao 
salão do Grêmio, o presidente atraves-
sou um corredor formado por jovens da 
sociedade local que cobriram o visitante 
de pétalas de rosas. Saudado por Tan-
credo de Carvalho e líderes do opera-
riado, João Pessoa agradeceu e afiançou 
aos presentes que “depois da vitória, os 
nossos adversários, esses que só tem 

de humano a forma, hão 
de procurar os campos, 
os matos, onde não che-
gue um só sopro divino”. 
A próxima parada foi em 
Bananeiras.

Descendo a serra em 
um cortejo de automó-
veis, João Pessoa foi sau-
dado à entrada da cidade 
por uma queima de fogos 
em sua homenagem. O 
discurso principal, em 

frente ao sobrado do coronel José Antô-
nio da Rocha foi do então estudante Se-
verino Guimarães, mais tarde professor 
da Faculdade de Direito e desembarga-
dor do nosso Tribunal. Em agradeci-
mento pela recepção o presidente apro-
veitou o ensejo e justificou as razões do 
seu veto à candidatura de Júlio Prestes 
e consequente rompimento com o pre-
sidente Washington Luiz.

Na própria residência do coronel 
José Antônio da Rocha, genro e sobri-
nho do coronel Felinto Rocha e que mais 
tarde seria deputado à Constituinte de 
1935, foi servido um jantar à comitiva 
presidencial e aos representantes de 
outros municípios.

 Em agradecimento 
pela recepção o presidente 

aproveitou o ensejo e 
justificou as razões do seu 

veto à candidatura de 
Júlio Prestes   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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João Azevêdo autoriza implantação de restaurante popular, entrega tomógrafo e visita “Tá na Mesa” e obras em Cajazeiras
O governador João Aze-

vêdo esteve, ontem, em Caja-
zeiras, no Sertão paraibano, 
ocasião em que assinou a or-
dem de serviço no valor de 
R$ 1,65 milhão para implan-
tação do restaurante popular 
e a ordem de licitação para a 
construção de Escola Cidadã 
Integral com 12 salas de aula, 
onde serão investidos aproxi-
madamente R$ 7,3 milhões. 
No município, o gestor tam-
bém acompanhou o início da 
distribuição das 400 refeições 
diárias pelo programa Tá na 
Mesa, entregou o tomógrafo 
do Hospital Regional e visitou 
as obras da quarta adutora. 

“Cumprimos agendas im-
portantes no Sertão para cons-
tatar o andamento de ações 
e obras. Temos muitos inves-
timentos na região porque 
o nosso objetivo é melhorar 
a qualidade de vida das pes-
soas, assegurar assistência em 
saúde e social, promover de-
senvolvimento e impulsionar 
a economia, com a geração de 
emprego e renda”, frisou. 

Os deputados federais 
Efraim Filho e Wilson Santia-
go, os deputados estaduais Jú-
nior Araújo, Wilson Filho, João 
Gonçalves e Ricardo Barbosa, 
além de prefeitos, vereadores 
e secretários de Estado acom-
panharam as visitas. 

Adutora de Cajazeiras 
Nas obras estão sendo 

investidos R$ 15,4 milhões de 
recursos próprios do Estado. 
Estão sendo construídas adu-
tora e subadutoras de água 
tratada e 90,83% dos servi-
ços já foram executados. Já na 
ampliação do serviço de abas-
tecimento de água da cidade 
serão injetados recursos na 
ordem de R$ 6 milhões. O pro-
jeto está em fase de licitação. 

“Essa obra vai resolver a 
questão do abastecimento de 
água de Cajazeiras. Uma par-
te da população já está sendo 
beneficiada porque nos pri-
meiros 14 quilômetros ela já 

está em operação e estamos 
na reta final com previsão 
dela ser concluída até o final 
do ano e vamos investir na 
expansão da rede”, explicou o 
governador João Azevêdo. 

Tá na Mesa
O programa foi iniciado 

ontem no município e estão 
sendo fornecidas 400 refei-
ções diárias ao preço simbó-
lico de R$ 1,00. A iniciativa do 
Governo do Estado tem o ob-
jetivo de promover assistência 
alimentar aos segmentos mais 
vulneráveis da população e 
de fomentar as economias 
locais, com a contratação de 
restaurantes dos municípios 
contemplados para o forneci-
mento das marmitas.

Ao todo, serão disponibi-
lizados 552.200 almoços por 
mês, em 83 municípios, totali-
zando investimentos próprios 
do tesouro estadual que so-
mam, inicialmente, mais de R$ 
13,2 milhões. O programa visa 
a distribuição de 250 alimen-
tações diárias nos municípios 
que possuem entre 10 mil e 20 
mil habitantes e de 400 refei-
ções em municípios acima de 
20 mil habitantes. 

João Azevêdo destacou 
a importância da iniciati-
va do governo para ajudar 
as pessoas em situação de 
vulnerabilidade social e de 
injetar recursos na econo-
mia local. “O governo chega 
com assistência social nes-
te momento em que o país 
enfrenta o desemprego e 
a fome e o programa Tá na 
Mesa associado ao Restau-
rante Popular oferecem 
segurança alimentar para 
a população mais carente”, 
frisou. 

“São várias iniciativas 
que o governo tem adotado 
na área da segurança alimen-
tar. Só este ano, estaremos 
investindo aproximadamente 
R$ 100 milhões nesse seg-
mento e o programa Tá na 
Mesa vai abrir alas para o res-

taurante popular que vai dis-
ponibilizar mil refeições em 
Cajazeiras”, disse o secretário 
de Estado do Desenvolvimen-
to Humano, Tibério Limeira. 

O programa foi aprova-
do pela dona de casa Lucinei-
de de Souza. “Eu achei muito 
legal porque tem gente que 
não tem um grão de arroz 
para colocar no fogo e essa 
ação está sendo importante 
para mim e para muita gente. 
Eu gostei bastante do Tá na 
Mesa”, celebrou.

Hospital Regional
No local foi entregue um 

tomógrafo de 16 canais no va-
lor de R$ 1,2 milhão. O equi-
pamento tem a capacidade 
de realizar 1.500 exames por 
mês. Na unidade também foi 
realizada uma reforma no va-
lor de aproximadamente R$ 
300 mil.

O gestor ressaltou a 
preocupação do Estado de 
qualificar os serviços de saú-
de nas diversas regiões da 
Paraíba. “Essa rede de tomó-
grafo que a Paraíba tem hoje 
vai evitar o deslocamento, fa-
cilitar o atendimento e fazer 
com que os médicos tenham 
mais ferramentas para salvar 
vidas. Nós também estamos 
ampliando os serviços de 
hemodinâmica fazendo com 
que as pessoas se recuperem 
rapidamente, permitindo 
com que a saúde da Paraíba 
alcance outro patamar”, falou 
João Azevêdo.

O secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
afirmou que o equipamento 
irá preencher um vazio assis-
tencial na região. “Os pacien-
tes precisavam ser removidos 
muitas vezes para realizar 
uma tomografia do tórax e 
hoje temos esse aparelho dis-
ponível, principalmente, na 
vigência de uma pandemia 
em que esse procedimento é 
essencial para acompanhar 
a evolução e diagnóstico das 
pessoas”, enfatizou.

Ações do governo beneficiam 
cidades do Sertão paraibano 

E se a Executiva nacional do 
PT decidir por aceitar a filia-
ção do ex-governador Ricar-
do Coutinho?, perguntei. A 
avaliação da fonte foi além 
do que cabe ao próprio PT se 
posicionar sobre essa possi-
bilidade: “Se a nacional deci-
dir [pela filiação], ela que vai 
arcar com o prejuízo de não 
ter o palanque de João para 
Lula”.  

“ArcArá com prejuízo” 
No próximo sábado, pelo 
menos três dessas cor-
rentes irão se reunir para 
emitir um posicionamento 
público sobre essas tratati-
vas envolvendo a possível 
filiação de Ricardo Couti-
nho ao PT. A reunião ocor-
rerá no escritório político 
do deputado federal Frei 
Anastácio, no Centro de 
João Pessoa.   

A coluna falou com uma fonte do 
PT local - que prefere não ser iden-
tificada - sobre as negociações que 
estariam em curso, em nível de 
executiva nacional, para o retorno 
do ex-governador Ricardo Couti-
nho ao partido. A fonte garantiu 
que a maioria das chamadas cor-
rentes internas do partido é contra 
a filiação. 

mAioriA seriA contrA 

“não há A intenção em voltAr A ter AliAnçA com o 
ex-governAdor”, diz joão Azevêdo sobre ricArdo 

reunião no sábAdo 

Com a possibilidade de filiação do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) ao PT, que estaria em curso 
na Executiva Nacional - esta semana, o socialista teve encontro com Lula e com a presidente do par-
tido, deputada federal Gleisi Hoffmamm -  uma pergunta se impõe: confirmando-se essa condição, 
como deverá ser construído o palanque de Lula na Paraíba? A indagação faz sentido, uma vez que 
o partido é aliado do governador João Azevêdo (foto) e sua cúpula tem dito, publicamente, que 

está alinhada ao projeto de reeleição do governador. E como sabemos, houve um rompimento polí-
tico entre os dois líderes, após a eleição de 2018, o que, em tese, inviabilizaria a hipótese de ambos 

poderem estar no mesmo palanque pró-Lula. Cumprindo agenda no Sertão, o governador João 
Azevêdo foi provocado pela imprensa a falar sobre a possibilidade de ocorrer uma reaproxi-

mação dele com Ricardo Coutinho, e descarto-a: “Essa reaproximação não será possível, 
evidente que não. Não vejo a mínima possibilidade. Não há a intenção da nossa parte 

em voltar a ter aliança nenhuma com o ex-governador”. Isso posto, é de se considerar 
que Lula terá que fazer, se politicamente for possível, uma engenharia para erguer 
dois palanques na Paraíba. Um, pelo visto, não será suficiente para abrigar todos que 
ele almeja ver ao seu lado.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Não aceito interrogação sobre mim e Rober-
to Paulino. Estamos com o governador”. Do 
deputado Raniery Paulino, reafirmando que, 
independentemente do que possa ocorrer no 
tocante à aliança do MDB com o governador, 
eles não arredarão o pé de onde estão. Mas 
ponderou: “Não vejo outro desfecho que não 
seja a manutenção dessa aliança”. 

AliAnçA do mdb com joão: 
“não vejo outro desfecho” 

vinte leis vigentes 

no diA do Agricultor 

Deputado de primeiro mandato - elegeu-se 
em 2018 -, Chió (Rede) tem se destacado 
pela produtividade na ALPB: pelo menos 
vinte leis que estão vigentes na Paraíba têm 
a sua impressão digital. Em sua maioria, são 
propostas relacionadas às áreas de educa-
ção, desenvolvimento sustentável, esporte, 
cultura, meio ambiente e saúde. 

Frei Anastácio (PT) prestou homenagem aos traba-
lhadores rurais, no Dia do Agricultor, comemorado 
ontem. E  acusou o governo Bolsonaro de perseguir 
os movimentos sociais do campo: “Só dá atenção ao 
agronegócio: perdoa dívidas previdenciárias e mul-
tas bilionárias, facilita o desmatamento e a grilagem 
de terra, e ainda abre linhas de créditos”.  
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Melhorias em São João do Rio do Peixe
O governador João Azevêdo visitou, 

ontem, o Município de São João do Rio 
do Peixe, no Sertão paraibano, onde 
entregou um ônibus escolar e a reforma 
do mercado público. No município, ele 
também acompanhou a distribuição 
de produtos do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) que irá contemplar 
55 municípios da região, uma iniciativa 
que recebeu R$ 2,5 milhões de recursos 
próprios do tesouro estadual. 

Na reforma do mercado público fo-
ram investidos aproximadamente R$ 518 
mil, contemplando 15 lojas, frigorífico, 
mercadinho, café, hall de entrada e área 
de vivência. “Todos os que moram aqui 
sabem das condições que estava o mer-
cado e fizemos a recuperação da estrutura 
que vai servir à população, com padrão 
de higiene ideal e gerando emprego e 
renda, oferecendo condições adequadas 

Também visitou obras da adutora e entregou o tomógrafo do Hospital Regional, equipamento avaliado em R$ 1,2 milhão

Gestor acompanhou o início da distribuição das 400 refeições diárias do programa Tá na Mesa na cidade de Cajazeiras

Fotos: Francisco França/Secom-PB

de funcionamento”, comentou o gestor. 
No município, ele também acom-

panhou a distribuição de alimentos do 
PAA. Ao todo, são 671 toneladas de 
batata-doce, banana, milho verde, ma-
caxeira, abacaxi e inhame por meio das 
cooperativas Água Viva e Copaf. Os pro-
dutos serão armazenados na Central de 
Recebimento e Distribuição de Alimentos 
de São João do Rio do Peixe que ainda foi 
contemplado com um caminhão do PAA.

A reforma do mercado recebeu cerca de R$ 518 mil

Francisco França/Secom-PB
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Homem foi apontado pelo MP do Rio de Janeiro como um dos chefes da milícia citada pela viúva do capitão Adriano da Nóbrega
A Polícia Civil da Paraíba 

prendeu ontem, um homem 
apontado pelo Ministério Pú-
blico do Rio de Janeiro como 
sendo um dos chefes de uma 
milícia daquele Estado. A or-
ganização criminosa foi ci-
tada em uma reportagem da 
revista Veja, em 17 de julho 
deste ano, pela viúva do ca-
pitão Adriano Magalhães da 
Nóbrega (morto na Bahia e in-
vestigado por chefiar milícias 
no Rio), ao falar sobre quem 
teria matado a vereadora Ma-
rielle Franco (PSB-RJ).

A prisão foi realizada 
por policiais da Delegacia de 
Repressão ao Crime Organi-
zado (Draco), no município 
de Queimadas (PB). O alvo 
estava na companhia de ou-
tro homem, que também foi 
preso.  A ação contou com o 
apoio da 2ª Superintendência 
de Polícia Civil. 

O nome do alvo principal 
está no site www.disquede-
nuncia.org.br, do Rio de Janei-
ro. Ele já foi denunciado pelo 
Ministério Público do RJ, que 
pediu a condenação do inves-
tigado com base no assassina-
to de Eliezio Victor do Santos 
Lima, em outubro de 2018.

De acordo com o delegado 
Diego Beltrão, da Draco, as in-
vestigações descobriram que 
esse homem cometeu outro 
assassinato naquele Estado, no 
dia 3 de junho deste ano, o que 
pode ter sido o motivo para ele 
fugir para a Paraíba.

“Parte dos milicianos liga-
dos ao homem capturado em 
Queimadas hoje (ontem) foi 
presa em operações policiais 
naquele Estado. Mas ele, que 
é um dos chefes desse grupo, 
conseguiu escapar dessas in-
vestidas. Trata-se de um cri-
minoso muito perigoso, com 
indícios fortes de que estava 

traficando drogas e planejando 
ataques a instituições finan-
ceiras no nosso Estado”, disse 
o delegado.

Autoridades policiais do 
RJ já tomaram conhecimento 
da prisão desse homem na Pa-
raíba e confirmaram a pericu-
losidade do criminoso. “É um 
dos chefes de milícia mais pro-
curados aqui no Rio de Janeiro”, 
declarou o delegado Henrique 
Damaceno.

Em entrevista à revista 
Veja, a viúva do capitão Adria-
no disse à reportagem que seu 
então marido foi procurado 
por milicianos da Gardênia 
Azul para “traçarem um plano 
de matar Marielle”, porém o ex
-oficial da PM teria se recusado 
a participar. A vereadora esta-
ria causando prejuízos tanto à 
milícia da Gardênia Azul - que 
tem como um dos chefes o ho-
mem preso pela Polícia Civil 
da Paraíba - quanto ao grupo 
miliciano de Adriano.

Denúncia do MP
No crime narrado pelo Mi-

nistério Público, o investigado 
mandou matar Eliezio depois 
que este teve um desentendi-
mento com a esposa. Os mili-
cianos da Gardênia Azul não to-
leraram a briga da vítima com a 
companheira e estabeleceram 
o que chamam de “tribunal de 
rua”, executando a vítima com 
vários tiros. 

“Os investigados mataram 
a vítima para reafirmarem o 
poder paralelo e o controle vio-
lento que exercem na localida-
de, dominada por uma milícia 
coliderada pelo denunciado”, 
diz a denúncia do MPRJ.

O homem capturado em 
Queimadas será levado sob 
escolta policial até o Rio de Ja-
neiro, onde deverá responder 
pelos seus crimes.

Possível mandante da morte de 
Marielle Franco é preso na PB

Fotos: Secom-PB

Estado mapeia escolas e universidades para 
execução de políticas públicas educacionais

O Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Estado 
da Educação e da Ciência e Tec-
nologia da Paraíba, em parceria 
com o Conselho Estadual de 
Educação da Paraíba (CEE), a 
União dos Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime) e a União 
Nacional dos Conselhos Muni-
cipais de Educação (Uncme), 
realiza, a partir de hoje, um ma-
peamento junto às instituições 
educacionais estaduais, muni-
cipais e privadas, com o intuito 

de construir uma base de dados 
que apoiará o planejamento e 
execução de políticas públicas 
educacionais do Estado.

Tanto escolas quanto uni-
versidades devem participar. O 
processo visa o planejamento 
de formações no contexto do 
ensino híbrido, implementação 
do Novo Ensino Médio, entre 
outras, além de estabelecer uma 
comunicação direta e ativa entre 
estas entidades e as instituições.  

O mapeamento tem como 

público alvo todos os gestores 
da Educação Básica e Ensino 
Superior. A pesquisa será feita 
por meio do preenchimento de 
um questionário on-line, dis-
ponível através do formulário 
https://bit.ly/MapaEducaPB.  A 
ação faz parte do Plano Educa-
ção para Todos em Tempos de 
Pandemia (PET-PB) e os gesto-
res de todas as instituições do 
território paraibano terão até 
o dia 5 de agosto para enviar 
as respostas. 

O secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia, Cláudio Furtado, afirma 
que o mapeamento será funda-
mental para o retorno das aulas 
presencias. "O mapeamento nos 
fornecerá informações sobre as 
escolas e os estabelecimentos 
de Ensino Superior para execu-
ção de diversas políticas públi-
cas, sendo prioritários o apoio 
e orientação acerca do retorno 
gradativo das aulas presenciais", 
explicou.

Fundação PB Saúde prorroga inscrições 
do concurso público até o dia 2 de agosto

As inscrições para o con-
curso ofertado pela Fundação 
PB Saúde, previstas para encer-
rar hoje, agora podem ser feitas 
até as 23h59 de 2 de agosto, por 
meio do site da Vunesp: www.
vunesp.com.br na aba: concur-
sos, e os boletos podem ser pa-

gos até o dia 4. Segundo o diretor 
superintendente da Fundação 
PB Saúde, Daniel Beltrammi, 
até o momento mais de 28 mil 
inscrições foram contabilizadas. 
“Com a prorrogação esperamos 
que mais candidatos se juntem 
àqueles que já demonstraram 

interesse e confiança no novo 
modelo de gestão em Saúde que 
estamos implantando”, declarou. 

Entre os inscritos, está o 
maqueiro Paulo Camilo, que afir-
mou ter iniciado uma rotina de 
estudos. “Como tenho uma dupla 
jornada de trabalho, reservo mi-

nhas folgas para estudar. Planejo 
no próximo mês comprar algu-
mas apostilas para focar ainda 
mais. Fiz a inscrição, mas ainda 
não pude pagar o boleto. Até o 
adiamento da data para mim foi 
providencial”, narrou. O concurso 
oferta vagas em 74 categorias. 

Interiorização

João Azevêdo inspeciona obras em Sousa 
e anuncia unidade do Lacen e tomógrafo

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, em Sousa, 
no Sertão paraibano, ocasião 
em que anunciou a interiori-
zação do Laboratório Central 
de Saúde Pública (Lacen-PB), 
que terá uma unidade no mu-
nicípio. Ele também visitou o 
Hospital Regional, que passou 
por melhorias em sua estru-
tura física e receberá um to-
mógrafo.  

No município, ele ainda 
inspecionou as obras de im-
plantação da Perimetral Oeste, 
onde estão sendo investidos 
mais de R$ 10,1 milhões de 
recursos próprios do tesouro 
estadual, além da pavimenta-
ção de 15 ruas.  

Em sua visita ao Sertão, 
o governador João Azevêdo 
ainda esteve no município de 
São Francisco, onde inspecio-
nou as obras de implantação 
e pavimentação do acesso ao 
distrito de Ramada, que rece-
be investimentos na ordem de 
R$ 2,8 milhões.  

“O Governo do Estado 
tem trazido grandes benefícios 
para Sousa. Estamos investin-
do em importantes obras de 
mobilidade urbana no mu-
nicípio, já estabelecemos o 
local onde será implantado o 
tomógrafo no Hospital Regio-
nal que passará por algumas 
adaptações e também vamos 
instalar o Lacen”, comentou o 
governador João Azevêdo.  

O prefeito de Sousa, Fá-
bio Tyrone, acompanhou as 
visitas e enalteceu os inves-
timentos da gestão estadual 
no município. “Nós estamos 
muito satisfeitos com a parce-
ria com o Governo do Estado. 
A Perimetral Oeste é a maior 
obra de mobilidade urbana 
do município, também vamos 
contar com a instalação do 
Lacen e de um tomógrafo que 
representam ações de grande 
relevância”, falou. 

Os deputados federais 
Efraim Filho e Wilson Santia-
go, os deputados estaduais 
Júnior Araújo, Wilson Filho, 
Lindolfo Pires e Ricardo Bar-
bosa, prefeitos, vereadores 
e auxiliares do Governo do 
Estado também estiveram 
presentes.  

Perimetral Oeste 
As obras de implantação 

e pavimentação, em Sousa, 
interligarão diretamente as 
rodovias BR-230 (Jardim Bra-
sília) a PB-391(Alto do Cru-
zeiro) e terão uma extensão 
de 4,3 km. O investimento irá 
retirar do Centro da cidade 
o tráfego de longa distância, 
principalmente de caminhões 
pesados; ordenar o tráfego na 
zona central da cidade e me-
lhorar a mobilidade urbana; 
reduzir o tempo de desloca-
mento das pessoas e os índi-
ces de acidentes de trânsito; e 

promover o desenvolvimento 
e elevar a qualidade de vida 
da população local.  

Pavimentação de ruas 
As obras de pavimen-

tação asfáltica e requalifi-
cação de 15 ruas em Sousa 
representam investimentos 
de R$ 4,1 milhões. Os servi-
ços já foram concluídos nas 
Ruas Maria Marques, Genésio 
Gambarra, Francisco Gadelha, 
Cônego José Neves, Timóteo 
Morais, Engenheiro Carlos 
Pires Sá, Emílio Pires,  Nelson 
Meira, Sifrônio Nazaré, Dom 
Pedro II e Avenida Angelim.

Estão em fase de exe-
cução as obras nas ruas Boa 
Ventura Rocha, Francisco Al-
ves Morais, José Francisco de 
Souza e João Rocha, totalizan-
do uma extensão de 8,1 km. 

 
Saúde
No município de Sousa 

será construída uma unidade 
do Lacen que atenderá o Ser-
tão e Alto Sertão, contemplan-
do 48 municípios, garantindo 
mais segurança e agilidade 
na análise das amostras que 
hoje são enviadas para João 
Pessoa. A estimativa é de que 
sejam investidos R$ 2,1 mi-
lhões na reforma da Gerência 
Regional e na construção do 
Lacen.  

“Nós já estamos com o 
projeto do Lacen que será 

edificado na extensão da Ge-
rência Regional que também 
passará por reformas. A vinda 
do Lacen está dentro de um 
plano de descentralização do 
Laboratório que também terá 
unidades em Patos e Campina 
Grande”, explicou o secretário 
de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros.

 Ele também destacou a 
importância da instalação de 
um tomógrafo no município. 
“Esse equipamento contem-
plará a população usuária 
do SUS com o exame de to-
mografia muito requisitado 
durante essa pandemia e que 
evitará a remoção de pacien-
tes para clínicas ou outros 
municípios”, acrescentou o 
secretário. 

 
São Francisco
A implantação e pavi-

mentação do acesso ao distri-
to de Ramada representa in-
vestimentos que somam mais 
de R$ 2,8 milhões de recursos 
próprios do tesouro estadual. 
As obras têm uma extensão 
de 2,9 km e irão beneficiar 
diretamente mais de 3,3 mil 
pessoas. A ação tem o objeti-
vo de promover desenvolvi-
mento sustentável, ampliar a 
infraestrutura rodoviária pa-
vimentada, escoar a produção 
agropecuária local, melhorar a 
qualidade de vida e oferecer 
segurança à população.

Foto: Francisco França/Secom-PB

O nadador paraibano Da-
niel Azevedo Macena Gomes, 
um dos atletas contempla-
dos com o programa Bolsa 
Esporte, do Governo do Esta-
do, ganhou medalha de ouro, 
ontem, ao vencer a prova dos 
100m costas do Campeonato 
Brasileiro de Inverno Juvenil 
de Natação Arthur Sampaio 
Carepa, que está sendo dis-
putado em Recife, no Parque 
Aquático Santos Dumont. Na 
sua reestreia nas piscinas, 
depois de um longo perío-
do sem competir por causa 
da suspensão dos torneios 
em função da pandemia do 
covid, Daniel venceu com o 
tempo de 59,90, baixando seu 
melhor tempo nesta moda-
lidade em oito milésimos de 
segundos. 

“Estou muito feliz por-
que essa prova marcou o 
meu retorno às competições 
que estavam suspensas des-
de o ano passado e ainda 
mais porque, além de ven-
cer a prova ainda consegui 
baixar meu tempo de 59.98 
para 59,90”, disse Daniel 
que se prepara agora para 
disputar os 200 costas hoje. 
Além dos 200 costas, Daniel 
também vai disputar os 200 
medley e 100 peito, totalizan-
do sua participação em qua-

tro provas do Campeonato 
Brasileiro de Inverno Juvenil 
de Natação Arthur Sampaio 
Carepa, que acontece de 28 a 
31 de julho e reúne atletas do 
país inteiro.  

“Me preparei bastante 
neste tempo em que as provas 
foram suspensas e fiquei pou-
co tempo sem treinar nesta 
pandemia e nos últimos dias 
até dobrei meu tempo de trei-
no para esse campeonato e 
estrear com vitória fez toda 
a diferença, pois entrarei na 
piscina amanhã e nas demais 
provas ainda mais confiante”, 
disse Daniel, que integra a 
equipe do Acqua R1, e é orien-
tado pelo treinador Stephano 
Vieira, que o acompanha nos 
treinos que acontecem na pis-
cina do Esporte Clube Cabo 
Branco, em João Pessoa. 

 O atleta paraibano, que 
desponta no cenário brasilei-
ro de natação como um dos 
grandes nomes da atualida-
de, continua com sua marca 
registrada que é não deixar 
de subir ao pódio em todas 
as competições que partici-
pa. “Sempre busco dar o meu 
melhor e a redução de oito 
milésimos de segundos no 
meu tempo na prova simbo-
liza esse esforço de sempre 
me superar”, finalizou Daniel.

Nadador paraibano é 
ouro em campeonato

Em São Francisco, João inspecionou 
obras de pavimentação de Ramada



Paraíba
Ponte em obras
A ponte sobre o Rio Sanhauá, entre João Pessoa e Bayeux, 
terá faixas interditadas a partir de segunda-feira, dia 2, 
para a realização de obras na sua estrutura. Página 8
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Foram 93.452 inscritos para as provas do Exame Nacional este ano, 71.524 a menos em comparação com o ano passado

Inscrições para o Enem têm 
queda de mais de 40% na PB

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de julho de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Desempregada, Kamilla 
Soares, de 31 anos, preten-
dia se inscrever no Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2021 para tentar in-
gressar no curso de Gestão 
Pública, mas desistiu por-
que não tinha como pagar 
a taxa de inscrição, no valor 
de R$ 85. Também estava 
sem tempo para estudar, já 
que precisou “se virar” para 
ganhar algum dinheiro e so-
breviver.

Como Kamilla, milhares 
de pessoas desistiram de fa-
zer o Enem este ano diante 
das dificuldades impostas 
pela pandemia e pela crise 
econômica no país. Na Pa-
raíba, o número de inscri-
tos caiu 43,3% em relação 
a 2020. Foram 93.452 ante 
os 164.976 
do ano pas-
s a d o ,  o u 
seja, 71.524 
c a n d i d a to s 
a menos. O 
total de ins-
cri tos  este 
ano também 
é inferior a 
2019, quan-
do 147.182 
f i z e r a m  o 
cadastro para o Enem, e a 
2018, que registrou 151.493 
candidatos.

Para Kamila, na situação 
em que o país está hoje, a 
taxa de inscrição poderia ser 
até menor, já que muitos ain-
da não se recuperaram do 
impacto provocado pela co-
vid-19. “Eu cheguei a fazer a 
primeira etapa da inscrição, 
mas não paguei o boleto, 
pois estava sem condições. 
Eu sou autônoma, sou micro-
pigmentadora e designer de 
sobrancelhas. Mas como es-
tou no início, não tenho uma 
clientela fixa. Passei mais de 
um mês sem clientes. Perdi 
o auxílio emergencial no fim 
do ano passado. Aí, precisei 
escolher entre utilizar o di-
nheiro para uma necessida-
de ou pagar a inscrição do 
Enem”, declarou.

Ela concluiu filosofia no 
começo de 2020, antes do 
isolamento social ocorrido 
com a pandemia. Com a aju-
da da mãe, Kamilla pagou o 
curso de micropigmentação 
em dezembro do ano passa-
do. Agora, com o curso fina-

lizado, depende da demanda 
de clientes para sobreviver. 
Às vezes a procura pelo seu 
serviço é grande e outras ve-
zes, nem existe.

As mudanças interfe-
rem na sua renda mesmo 
não sustentando sozinha a 
casa, já que a mãe paga as 
contas fixas (água, energia, 
dentre outras). Mesmo as-
sim, precisa colaborar no or-
çamento familiar que ficou 
ainda mais apertado desde 
o ano passado. Todas essas 
dificuldades geraram des-
gaste e falta de esperança, 
diante dos dias difíceis.

“As coisas estão muito 
caras. Moro com minha irmã 
e minha mãe que me ajudou 
a pagar o curso de micro-
pigmentação mesmo sem 
poder. Eu peguei todo meu 
auxílio emergencial e paguei 
80% do curso e o restante 

minha mãe 
pagou. Não 
pude pagar a 
inscrição do 
Enem e não 
tive o retor-
no esperado 
depois desse 
curso”, escla-
receu.

Ela pon-
dera que a 
menor quan-

tidade de inscritos no Enem 
em relação aos anos anterio-
res é um dos resultados evi-
dentes da pandemia que fez 
com que muitos estudantes, 
assim como ela, desistis-
sem esse ano de fazer uma 
graduação ou ter mais um 
curso superior no currículo. 
“As coisas estão muito ca-
ras. Todo mundo quer uma 
oportunidade, mas às vezes 
tem que escolher entre fazer 
a feira e pagar a inscrição 
do Enem, por exemplo. Eu 
mesma poderia ter pedido 
emprestado a alguém, mas 
não gosto de pedir e sem di-
nheiro nem saberia quando 
ia pagar”, lamenta a jovem.

Kamila acredita que a 
pandemia dificultou a situ-
ação das pessoas, fazendo 
muitas desistirem por en-
quanto de entrar na Uni-
versidade porque tinham 
que trabalhar. Para ela, as 
principais dificuldades do 
estudante atualmente são 
o acesso à internet, ter um 
lugar adequado para se pre-
parar para uma prova e ter 
tempo disponível.

Redução de participantes segue tendência no país
Conforme o Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), responsável pela 
realização do Enem, ao todo 3.109.762 
pessoas tiveram suas inscrições con-
firmadas no Enem 2021 em todo o 
Brasil. Deste número, 3.040.871 estão 
inscritos para a versão em papel e 
68.891 confirmados para a modalidade 
digital. Porém, em 2020, o Brasil tinha 
5.783.357 inscritos no Enem e em 
2019 foram 5.095.388. Em 2018, eram 
5.513.749 pessoas.

Além da pandemia da covid-19, 
as dificuldades do ensino remoto, a 
crise financeira e a necessidade de 
procurar um trabalho para ajudar em 
casa estão entre os motivos alegados 
por especialistas que levaram a queda 
na busca pelo ensino superior e conse-
quentemente no número de inscritos 
para o Enem. A edição deste ano teve o 
menor número de inscritos desde 2017.  

“A principal dificuldade para o 
aluno de baixa renda é principalmente 
dividir trabalho e estudo, mas pretendo 
me inscrever no ano que vem. Mas, 
acredito que em 2022, vamos ter as 
mesmas dificuldades. A recuperação 
de quem quer um curso superior vai ser 
lenta”, prevê Kamila .

 
Versões impressa e digital 
Desde o ano passado, o estudante 

pode optar entre o exame impresso ou 

o Enem Digital, com provas aplicadas 
em computadores, em locais definidos 
pelo Inep. Os mais de três milhões 
de inscrições confirmadas para 2021 
correspondem ao total de inscritos nas 
duas modalidades do exame (impressa 
e digital). Os dois tipos de prova serão 
aplicados nos dias 21 e 28 de novembro 
deste ano.

Porém, o Enem Digital será exclu-
sivo para quem já concluiu o Ensino 
Médio ou está concluindo essa etapa 
em 2021. Assim, os inscritos para fazer 

o exame para fins de autoavaliação 
(os “treineiros”) participarão do Enem 
impresso. As provas serão de quatro 
áreas de conhecimento: linguagens, 
códigos e suas tecnologias; ciências 
humanas e suas tecnologias; ciências 
da natureza e suas tecnologias; e ma-
temática e suas tecnologias. Ao todo, 
180 questões objetivas compõem o 
exame. Os participantes ainda serão 
avaliados através de uma redação, a 
partir do desenvolvimento de um texto 
dissertativo-argumentativo diante de 
uma situação-problema.

O Enem Digital contará, pela 
primeira vez, com atendimento espe-
cializado com tradutor-intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais (Libras), além 
de prova com letra ampliada (fonte de 
tamanho 18 e com figuras ampliadas), 
prova com letra superampliada (fonte 
de tamanho 24 e com figuras am-
pliadas), prova com contraste, tempo 
adicional e sala de fácil acesso.

O candidato da versão impressa 
que solicitou atendimento especializa-
do para transtorno do espectro autista 
poderá utilizar caneta fabricada em 
material transparente com tinta colori-
da, para uso exclusivo em marcações no 
seu caderno de questões. Na Página do 
Participante, o candidato pode verificar 
a situação da inscrição, andamento das 
solicitações, prazos e possíveis recursos, 
através dos portais gov.br.

SERVIÇO 
n A Paraíba registrou 93.452 inscri-
ções no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2021. Este total inclui 
tanto a versão impressa quanto a 
digital da prova. De acordo com o 
Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), apenas Campina Grande e 
João Pessoa obtiveram inscritos na 
versão digital, com 953 e 1.494 pes-
soas, respectivamente.
A maioria dos candidatos são de 
João Pessoa, sendo 24.640 partici-
pantes (versão impressa e digital). A 
cidade de Campina Grande alcançou 
o segundo lugar na Paraíba em nú-
mero de inscrições, com 14.891 pes-
soas. Além disso, mais mulheres se 
inscreveram no Estado com 55.922 
interessadas.

Causas
Crise econômica e pandemia 
são os maiores motivos para 

a queda nas incrições.

Boletim covid-19

Mais 797 novos casos da doença são confirmados

Novos 797 casos de con-
taminação pela covid-19 e 
nove mortes em decorrência 
do agravamento da doença fo-
ram confirmados pela Secre-
taria de Estado da Saúde (SES) 
nesta quarta-feira. A Paraíba 
totaliza agora 419.574 casos 
confirmados da doença, sendo 

8.961 mortes e 292.847 pacien-
tes considerados recuperados. 
Aproximadamente 117.766 mil 
casos estão em aberto, repre-
sentando 28,07%, referente 
a pessoas em recuperação ou 
com situação não finalizada no 
sistema de notificação de casos. 

A Paraíba mantém os mes-
mos índices de ocupação de lei-
tos da terça-feira. São 30% das 
UTI (adulto, pediátrico e obs-

tétrico) ocupados no Estado, e 
22% em enfermarias adulto. O 
Sertão possui 45% de ocupação 
em leitos de UTI e 25% das en-
fermarias, ambos para adultos. 
Campina Grande aparece em 
seguida com ocupação de 35% 
em UTI e 25% em enfermarias. 
Já a Região Metropolitana de 
João Pessoa aparece com 24% 
de ocupação em UTI e 23% em 
enfermarias.

No total, 348 pacientes es-
tão hospitalizados em unidades 
públicas de referência para o 
tratamento da doença, segun-
do dados do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar. Cerca 
de 21 pacientes foram interna-
dos entre a terça-feira e ontem. 
Dos novos casos confirmados 
de contaminação, 42 são refe-
rentes a pessoas em internação.

Entre os falecimentos, 

apenas três dos nove foram con-
firmados para o intervalo entre 
a publicação dos boletins diá-
rios da terça-feira e de ontem, 
os demais são datados desde 
o dia 11 de junho. As mortes 
ocorreram entre residentes 
de Campina Grande (3), João 
Pessoa (2), Olho d’Água, Patos 
e São Mamede (com um caso 
cada). Outras 44 mortes estão 
em investigação pela SES.

O Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde confir-
mou a aplicação de 2.388.762 
doses totais, sendo 1.710.343 
pessoas vacinadas com a pri-
meira dose e 678.419 pessoas 
que completaram os esquemas 
vacinais, onde 620.139 toma-
ram as duas doses e 58.280 
utilizaram imunizante de dose 
única. A Paraíba distribuiu 
2.833.875 doses de vacinas. 

Provas do Enem 2021 serão realizadas nos dias 21 e 28 de novembro nas versões impressa e digital com o menor número de inscritos desde 2017

Foto: Evandro Pereira

Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Moradores de vários bairros reclamam de espaços públicos 
sem uso e pedem a construção de praças nessas áreas

Terrenos vazios 
acumulam lixo 
e entulhos

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Em João Pessoa, dezenas 
de terrenos públicos desocu-
pados causam problemas aos 
moradores de diversos bairros. 
Muitos desses espaços aca-
bam se tornando locais para 
depósitos de resíduos sólidos, 
líquidos, resto de materiais de 
construção e objetos elétricos 
em desuso. Além de passarem 
a ser habitat naturais de inse-
tos e ratos. Moradores relatam 
que essas áreas deveriam ser 
usadas para construção de 
praças e espaços de lazer.

A comerciante Dilma da 
Silva, de 42 anos, que reside 
próximo a um terreno baldio 
no Jardim Cidade Universi-
tária, conta que o lugar seria 
para a construção de uma pra-
ça. “Eu ouvi falar que já consta 
a construção dessa praça lá na 
prefeitura. Esses dias estáva-
mos comentando com um vi-
zinho e ele disse que mora há 
mais de 14 anos nessa rua e 
quando ele comprou seu apar-
tamento já tinha essa promes-
sa de se fazer essa praça, mas 
até hoje nada”. Ela acrescenta:  
“Com certeza, essa praça seria 
muito boa para todos, iria até 
aumentar as nossas vendas, 
pois os pais podiam trazer as 
crianças para brincarem”. 

O técnico em enferma-
gem José da Silva, 60 anos, 
que mora em um conjunto de 
prédios que fica na frente do 
mesmo terreno baldio, aguar-
da há cerca de duas décadas 
por uma utilidade coletiva do 
espaço. “Tem muita gente an-
siosa na espera pela constru-
ção de uma praça aqui. Moro 
nesse prédio há mais de 20 
anos e desde que cheguei que 
existe a espera por uma área 
pública de lazer”, afirma.

Mesmo com a ausência 

de estruturas apropriadas, a 
população tenta usar o terre-
no da melhor forma possível. 
Antônio Alves, 61 anos, por 
exemplo, aproveita o espaço 
para fazer caminhada, mesmo 
tendo que vencer os obstácu-
los do local. “Nesse tempo 
de pandemia, eu me afastei 
das academia e minha única 
atividade é essa. É arriscado, 
mas para manter minha saú-
de venho correr aqui, apesar 
desses entulhos, buracos e 
pedras. Sem falar nos carros 
que passam por qualquer lu-
gar do terreno e corremos o 
rico de sermos atropelados. Se 
aqui fosse uma área de lazer a 
gente podia praticar esportes 
com mais segurança”, relata o 
aposentado.

No bairro Costa e Silva, 
também na zona sul de João 
Pessoa, os terrenos públicos 
são usados como depósitos 
de carroceiros que recolhem 
entulhos em construções. 
Também acabam sendo de-
positórios clandestinos de ‘li-
xos’, animais mortos e móveis 
quebrados, criando assim um 
ambiente propício para o sur-
gimento de roedores e insetos. 

Uma vizinha de um des-
ses locais, que preferiu não 
se identificar, comenta: “Se 
tivesse uma praça era bom 
mesmo. A gente vive com os 
gabirus querendo entrar em 
nossas casas. Vivo com as 
portas fechadas por causa 
dos ratos. Infelizmente, tem 
48 anos que esse terreno é 
assim. Eu bem queria que fi-
zessem qualquer coisa aqui, 
até uma igreja, pois qualquer 
coisa é melhor do que ter 
‘lixo’ na porta de casa”. 

Há ainda as pessoas que, 
devido as realidades de outros 
bairros, preferem apenas que 
sejam limpos e preservados. 
“Aqui, a gente já ouviu falar que 

vão construir uma praça, mas, 
sinceramente... não sei se seria 
bom, porque muitas pessoas 
podem usar para fazer coisas 
erradas, como consumir dro-
gas. Mas, claro que uma pista 
de caminhada e ciclovia já se-
ria bom para o povo parar de 
jogar ‘lixo’ nesse terreno”, jus-
tifica Maria da Luz, de 47 anos.

Algumas pessoas também 
aproveitam esses espaços pú-
blico para ganhar uma renda, 
como é o caso de Isac Alves, 
17 anos, que há três meses 
vende água de coco no terre-
no do bairro Jardim Cidade 
Universitária (Bancários). 
“Desde que teve início a pan-
demia, eu comecei a trabalhar 
para ajudar em casa, pois meu 
pai é idoso e minha mãe não 
trabalha. Então, eu me juntei 
com minha prima e compra-
mos esses freezers do rapaz 
desse ponto. A gente espera 
que quando forem fazer a pra-
ça possamos continuar aqui, 
ganhando nosso sustento”, diz 
o jovem empreendedor.

O que diz a prefeitura
Segundo a assessoria de 

comunicação da Secretaria 
Municipal de Planejamento 
(Seplan-JP), a atual gestão se-
gue fazendo o levantamento 
de todos os terrenos vazios da 
capital. 

De acordo com os regis-
tros da diretoria de geoproces-
samento e cadastro imobiliá-
rio, entre praças construídas 
e áreas já destinadas para 
novas, totalizam 214 espaços 
públicos. 

Já a Secretaria Municipal 
de Infraestrutura (Seinfra-JP) 
informou que está executando 
obras na Praças Maria Célia, no 
bairro de Paratibe, e da Con-
quista, no Padre Zé, com inves-
timentos que somam mais de 
R$ 2,3 milhões.  

Lixo e resto de material de construção em área do Costa e Silva atraem insetos e outros animais, prejudicando a população

Em terreno desocupado onde poderia existir uma praça, morador pratica exercícios físicos dividindo espaço com entulho

Muitas vezes os terrenos baldios acabam virando depósito de lixo, aumentando o risco de proliferação de doenças

Fotos: Evandro Pereira

Blitz na BR-101

Produtos eletrônicos são apreendidos pela Sefaz
A Secretaria de Estado 

da Fazenda (Sefaz-PB) rea-
lizou blitz, no posto da Polí-
cia Rodoviária Federal (PRF) 
em Mamanguape, na BR-101, 
onde apreendeu cargas com 
itens eletrônicos como, por 
exemplo, GPS e Cabos de USB, 
e 500 caixas de bolacha com 
irregularidades no documen-
to fiscal ou sem Manifesto 
Eletrônico de Documentos 
Fiscais (MDF-e). A blitz, rea-
lizada na terça-feira (27), foi 
coordenada pelo Comando 
Fiscal da 1ª Gerência Regio-
nal da Sefaz-PB, que vistoriou 
dezenas de veículos no pátio 
da PRF.

Durante a blitz, um dos 
veículos conduzia 500 caixas 
de bolacha do tipo “cream 
cracker” integral, avaliada 
em R$ 40 mil, junto com uma 
carga de aguardente, resultan-
do na cobrança de R$ 10.800 
em imposto e multa. A visto-

ria da VAN, que transportava 
mercadorias para três clientes 
do Rio Grande do Norte, foi 
avaliada em R$ 69.470,92. O 
veículos transportava cintos, 
1.500 cabos USB, rastreado-
res automotivos (GPS), rádios, 
sacolas de papel, produtos 
eletrônicos, dentre outros, 
resultando na cobrança de 
R$ 18.757,15 entre imposto 
e multa. 

O veículo estava com 
notas fiscais, mas sem o Ma-
nifesto Eletrônico, por isso 

pagou uma multa equivalente 
a 100 UFRs (Unidade Fiscal 
de Referência), que corres-
ponde ao valor de R$ 5.556, 
conforme previsão legal do 
mês julho na Paraíba. 

Após feita a contabilida-
de e cálculo das notificações 
relativas às irregularidades, 
a blitz rendeu um total ar-
recadado de R$ 35.079,15, 
entre imposto e multa. Após a 
quitação dos valores devidos 
ao Fisco Estadual, os veículos 
foram liberados.

Ações intensificadas
A Sefaz-PB tem intensi-

ficado ações fiscais nas cinco 
gerências regionais do Esta-
do para coibir a circulação de 
mercadoria com documenta-
ção inidônea, pendente de re-
gularidade ou sem nota fiscal, 
com o objetivo de combater a 
sonegação fiscal e a concor-
rência desleal.Blitz feita com a PRF no posto de Mamanguape, na BR-101, resultou em R$ 35 mil entre impostos devidos e multas

Foto: Secom-PB

A Sefaz-PB tem realizado 
ações de fiscalização nas 
cinco gerências regionais 

com o objetivo de combater 
a sonegação fiscal e a 
concorrência desleal
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Maria Isabelle quebrou tornozeleira eletrônica, mas foi localizada após ser monitorada e denunciada pela população

Policiais civis da Delega-
cia de Homicídios de Campina 
Grande prenderam na manhã 
dessa quarta-feira (28) Maria 
Isabelle Oliveira de Melo, de 24 
anos, que confessou a autoria 
do assassinato da estudante 
Nikelly Bruna dos Santos Sil-
va, 23 anos, crime ocorrido na 
madrugada de segunda-feira, 
26, em um bar na zona rural de 
Cajazeiras, Sertão paraibano.

Maria Isabelle estava 
escondida numa pousada no 
bairro das Malvinas, próximo 
a sede do Detran, em Campi-
na Grande. Em rápido contato 
com a imprensa ela confessou 
o crime alegando legítima de-
fesa, pois teria sido agredida 
pela vítima com uma pedrada 
no rosto e que teria efetuado 
três punhaladas em Nikelly. 

De acordo com a dele-
gada de Homicídios, Suelane 
Guimarães, a suspeita fugiu 
para Campina Grande após o 
assassinato, mas as equipes 
policiais, tanto de Campina 
Grande como também Grupo 
Tático Especial (GTE) de Caja-
zeiras conseguiram monitorá
-la por meio de informações 
de testemunhas que aponta-
vam possíveis paradeiros da 
investigada. 

Logo após o crime, Isabel-
le conseguiu danificar a torno-
zeleira eletrônica para fugir. 
“Foram cerca de 50 horas de 
investigação ininterrupta, até 
chegarmos ao exato local onde 
ela estava escondida, uma pou-
sada no bairro das Malvinas”, 
disse a delegada.

O crime teria sido moti-
vado por um ‘esbarrão’ entre a 
suspeita e a vítima, o que gerou 
uma discussão e o desfecho 
com o assassinato. A suspei-
ta já cumpre pena em regime 
aberto, com uso de tornozelei-
ra eletrônica, por ter sido con-
denada por tráfico de droga. A 
mulher presa está recolhida na 
Central de Polícia Civil, aguar-
dando audiência de custódia.

O assassinato de Nikelly 

Cardoso Filho 
josecrdosofilho@gmail.com

Presa em pousada suspeita 
de homicídio em Cajazeiras

“Galega da Asa” conseguiu danificar a tornozeleira eletrônica que usava após ser condenada por tráfico de droga

Isabelle disse que agiu 
em legítima defesa e 
que está arrependida 
por causa dos filhos

Defesa

Bruna aconteceu após um 
‘esbarrão’ no bar do Cabelu-
do, no sítio Terra Molhada, na 
zona rural de Cajazeiras. Víti-
ma e acusada estavam numa 
festa naquele local e, em dado 
momento houve um ‘encon-
trão’ na porta do banheiro e as 
duas jovens teriam discutido. 
“Dei três punhadas nela”, con-
fessou “Galega da Asa” como a 
suspeita é conhecida. “Estou 
arrependida por causa dos 
meus filhos”, concluiu na en-
trevista. Ainda esta semana 
ela será transferida para Ca-
jazeiras.

Foto: Divulgação

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) realizou, 
essa semana reunião com 
integrantes da Polícia Civil 
que atuam na Comarca de 
Princesa Isabel, Sertão do 
Estado, para discutir e apri-
morar a atividade da Polícia 
Judiciária local e melhorar a 
qualidade da prestação dos 
serviços à sociedade.

A reunião foi promovi-
da pelo promotor de Justiça 
de Princesa Isabel, Eduardo 
Barros Mayer, e contou com 
a participação dos delegados 
de Polícia Civil Darcinaura 
Alves de Assis, Bruno Maciel 
de Queiroz, Gutemberg José 
da Costa Marques Cabral e 
Paulo Ênio Rabelo Vasconce-
los Filho.

Foram discutidos assun-
tos relacionados ao impul-
sionamento dos inquéritos 
policiais, a fim de conferir 
maior celeridade, sobretu-
do aos procedimentos mais 
antigos que tramitam na co-
marca.

Segundo Eduardo Mayer, 
as autoridades policiais mos-
traram-se comprometidas 
em realizar ações mais efeti-
vas, no sentido de adequar os 
procedimentos empregados 
na execução da atividade po-
licial, e em colaborar com o  
Ministério Público para uma 
eficiente persecução penal.

Uma nova reunião vai 
acontecer no dia 13 de se-
tembro para avaliar os resul-
tados dos assuntos discuti-
dos e traçar outras diretrizes 
de trabalho para aprimorar a 
atuação do Ministério Públi-
co e da Polícia Civil.

Polícia e MPPB 
discutem 
prestação 
de serviço

“Pôr do Sol”

Polícia Militar deflagra operação e 
apreende armas e aves silvestres

A Polícia Militar 
apreendeu uma pisto-
la, uma espingarda e 
sete aves silvestres que 
estavam sendo manti-
das em cativeiro, nes-
sa terça-feira (27), no 
sítio Serra Grande, na 
zona rural de Alagoa 
Nova. A apreensão fez 
parte da Operação Pôr 
do Sol, realizada pelos 
policiais do 15º Bata-
lhão para reforçar a se-
gurança no Agreste da 
Paraíba.

Na casa onde foi en-
contrado o material, as 
equipes prenderam em 
flagrante um homem 
de 40 anos. A PM tinha 
recebido informações 
de que no local suspei-
tos estariam bebendo 
armados e dando tiros. 
Na hora da chegada dos 
policiais, um acusado 
ainda conseguiu fugir. 
O preso e o material 
foram apresentados na 
Delegacia de Polícia, em 
Esperança. Todo o material apreendido estava em um sítio na zona rural de Alagoa Nova

Foto: Polícia Militar

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL NA PARAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

A CPL-Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria 446/2021-DSA, torna público 
que realizará a licitação em epígrafe objetivando a contratação de empresa especializada para 
execução do projeto de reforma e modernização dos sistemas de climatização, com utilização de 
tecnologia VRF, para os edifícios Sede e Anexo I da Subseção Judiciária de Campina Grande/
PB; data de abertura: 16/08/2021, às 09h00 (horário local); local: Rua João Teixeira de Carvalho, 
480- Conjunto Brisamar- João Pessoa/PB; Edital: sala de licitações do precitado endereço ou pelo 
endereço eletrônico www.jfpb.jus.br (link Transparência Pública; Editais e Licitações); Informações: 
e-mail cpl@jfpb.jus.br ou (83)2108-4164 ou (83)2108-4026.

João Pessoa/PB, 28 de julho de 2021.
Marcos Antônio Braga Guimarães

Presidente da CPL

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 006/2021

REGISTRO Nº 21-01387-9
OBJETO: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ESPECIAL COM 08 

SALAS, EM JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 10,00. 

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: 30 de agosto de 2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 28 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 035/2021

REGISTRO Nº 21-01392-7
OBJETO: MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO PARQUE 

BODOCONGÓ, EM CAMPINA GRANDE - 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: 16 de agosto de 2021 às 10h00hrs. 

João Pessoa, 28 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade na cidade de João Pes-

soa a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a ser 
realizada no dia 03/08/2021 às 19:30 horas, devido a pandemia do Covid-19 será realizada através 
da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia 1- Analise de contra proposta apresentada pelo Sindicato do Comercio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos de João Pessoa em mesa redonda realizada no dia vinte e sete de julho 
2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos 
empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros 
informes. João Pessoa, 29 de julho de 2021. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS   
COMARCA DA CAPITAL. JUÍZO DE DIREITO DA 14ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO 

COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. O Dr. Alexandre Targino Gomes Falcão, Juiz de Direito da 14ª 
Vara Cível, na forma da Lei, FAZ SABER a todos quantos virem o presente Edital, ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita nesta 14ª Vara Cível o processo nº 0819775-58.2018.8.15.2001, pro-
movida por AUTOR: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face 
de MAXIM’S PERFUMARIA LTDA não foi localizada no(s) endereço(s) informado(s) nos autos, 
determinou a expedição do presente Edital para citação de referida parte. Assim, fica a promovida 
MAXIM’S PERFUMARIA LTDA, CNPJ 35.581.032/0003-74, Citada e Intimada para todos os termos 
da ação, devendo, no prazo de quinze dias, apresentar defesa, sob pena de revelia, e de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a). E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital será publicado através do DJEN. Dado e passado nesta Cidade de 
João Pessoa, Comarca de igual nome, aos dezenove dias do mês de julho do ano de 2021. Eu, 
Karen Rosalin de Almeida Rocha Magalhães, Técnica Judiciária deste Ofício, expedi.

SEDAN COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
Tornapúblicoquerequereu a SEMAM - Secretaria de MeioAmbiente de João Pessoa, a Licença 

de Operaçãopara a atividade de Comérciovarejista de automóveis, camionetas e utilitáriosnovos 
e usados, Serviço de manutenção e reparaçãoelétrica e mecânica dos veículosautomotores, e 
Comércio a varejo de peças e acessóriosnovosparaveículosautomotores e artigos do vestuáriosi-
tuadanaAvenidaPresidenteEpitácio Pessoa, n° 3397, Miramar, João Pessoa-Paraíba.

A empresa MARUJO CAMBOINHA BAR E RESTAURANTE EIRELI,CNPJ: 28.726398/0001-67, 
torna público que requereuda SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de 
Cabedelo a LO – Licença de Operação (Renovação), para funcionamento de suas atividades (Bares 
e outros Estabelecimento Especializado em Servir Bebidas)situada à Rua Beira Mar, 775,  Ponta de 
Campina, Cabedelo/PB - CEP: 58101-650 (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986) 

ERRATA
O Armazém Paraíba informa que no panfleto SOM PRA SEU PAIZÃO , com validade de 26 a 31/07, 
A caixa de Som SP359 – 027895, NÃO POSSUI BATERIA INTERNA.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambien-
teaLicençaPREVIA INSTALAÇÃO EOPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
ResidencialUBATUBA , situado no endereço.:RUA ARNALDO CAMPELO S:56, Q:134,L:0076CEP 
58067-207Bairro:.GRAMAME.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente 
a Licença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial MARAGOGI , situado no endereço.: RUA PROFª ALICE MENDES  NOBREGAS:56, 
Q:151,L:0046  CEP 58067-235 Bairro:.GRAMAME.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambien-
teaLicença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial BAHAMAS , situado no endereço.: RUA PROFª ALICE MENDES  NOBREGAS:56, 
Q:153,L:0269  CEP 58067-235 Bairro:.GRAMAME.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente 
a Licença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial COZUMEL , situado no endereço.: RUA ANTONIO SALES S:56, Q:135,L:0260  CEP 
58067-205 Bairro:.GRAMAME.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambien-
teaLicença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial ANGRA DOS REIS , situado no endereço.: RUA Mª LIVIA ALVES COELHO COM A 
RUA VIGILANTE GIVANILDO GOMES S:56, Q:069 L:0420CEP 58066-218Bairro:.MUCUMAGRO.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente 
a Licença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial GALAPAGOS , situado no endereço.: RUA SEBASTIAO FREIRE DE ARAUJO S:50, 
Q:069 ,L:0105  CEP 58066-220 Bairro:.MUCUMAGRO.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambien-
teaLicença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial GUARAPARI , situado no endereço.: RUA SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO COM A  
ECONOMISTA CLODOALDO PINHEIRO  S:56, Q:151,L:0221CEP 58067-233Bairro:.GRAMAME.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente 
a Licença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento Resi-
dencial ILHA BELA , situado no endereço.: RUA ADALTO FRANCISCO DA SILVA S:58, Q:068,L:0083  
CEP 58068-083 Bairro:.GRAMAME.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambien-
teaLicença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial ABROLHOS , situado no endereço.: RUA SEVERINO RAMOS DE AZEVEDO S:56, 
Q:151,L:0284CEP 58067-233Bairro:.GRAMAME.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57  torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente 
a Licença PREVIA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - , para construção de um Empreendimento 
Residencial ILHA MARSHAL , situado no endereço.: RUA MANOEL FERNANDO JUNIOR S:50, 
Q:073,L:0167  CEP 58066-245 Bairro:.MUCUMAGRO.

A Sra. Maria Antonieta de Aquino Luna Furtado, CPF 219.32.164-53 (A empresa Jacumã Food Park 
CNPJ 09.148.933/0001-03, torna público que requereu da SEMAM – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Conde a LO - Licença de Operação nº 5392/2020 para a atividade de Comércio e 
Serviços (Food Park), localizada à Rua Natalia Ribeiro Ferreiro, s/n, Quadra B1, Lote 09, Jacumã 
– Conde/PB, CEP 58322-000. (Conforme Resolução CONAMA nº 006 de 24/01/1986)

PADILHA E TEBEXRENI ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 
39.283.830/0001-09, SITUADA À RUA SEVERINO GARCIA GALVÃO, Nº 161, NO BAIRRO CABO 
BRANCO EM JOÃO PESSOA/PB, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU PERANTE A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SEMAN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA/PB, 
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO NO ENDEREÇO 
ACIMA CITADO, COM O NOME FANTASIA “BASE BEACH TENIS”.
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DER informou que desvio de 400 metros de extensão vai possibilitar a primeira etapa das obras de recuperação da ponte
A partir de segunda-

feira (2), o Departamento 
de Estradas de Rodagem 
da Paraíba vai interditar 
as faixas direitas (sentido 
João Pessoa - Bayeux) da 
ponte sobre o Rio Sanhauá, 
para execução dos serviços 
de recuperação estrutural 
das juntas de dilatação das 
lajes da superestrutura. 
Essa é mais uma obra den-
tro do Programa de Mobi-
lidade Urbana do Governo 
do Estado, que vai propor-
cionar mais segurança a 
quem trafega diariamente 
pelo local. 

A obra completa con-
templa ainda a restauração 
do viaduto da Rua Índio Pi-
ragibe, totalizando investi-
mentos da ordem de R$ 2,7 
milhões, com recursos pró-
prios, e beneficiando cerca 
de 300 mil habitantes de 
João Pessoa, Bayeux e San-
ta Rita.

Conforme informações 
do engenheiro Francisco 
de Assis Ferreira de Lima, 
gestor da obra, os serviços 
na ponte sobre o Rio Sa-
nhauá serão realizados em 
duas etapas: na primeira 
etapa, cuja duração deve-
rá ser de 45 dias, o tráfego 
de veículos será efetuado 
pelas faixas da esquerda 
e terá um desvio que será 
iniciado em 120 metros an-
tes e 120 metros depois da 
ponte, totalizando 400 me-
tros. Com isso, as faixas Ba-
yeux – João Pessoa passa-
rão a funcionar como mão 
dupla durante a execução 
dos serviços. 

Na segunda etapa, ha-
verá interdição das faixas 
no sentido Bayeux – João 
Pessoa, cujos serviços te-
rão duração de 60 dias 
e serão efetuados após a 
conclusão da primeira eta-
pa, sendo adotado o proce-

Ponte sobre o Rio Sanhauá terá 
faixas interditadas na segunda

Fotos: Secom-PB

dimento simétrico ao ante-
rior. 

Mesmo com os trans-
tornos causados durante a 
realização dos trabalhos, 
por conta da interdição de 
um dos lados da ponte, o 

Governo Estadual destaca 
que, quando de sua conclu-
são, os benefícios serão de 
grande importância para 
o desenvolvimento da Re-
gião Metropolitana, com a 
modernização da infraes-

trutura viária regional, a 
movimentação do tráfego 
com segurança e, princi-
palmente, proporcionando 
a melhoria da qualidade de 
vida da população das três 
cidades beneficiadas.

 Os serviços, que já 
estão sendo executados, 
são reparo das estacas de 
fundação, pilares e vigas, 
aplicação de microcon-
creto, tratamento de trin-
cas com injeção de resina 
epóx, substituição de jun-
ta de dilatação em perfil 
estruturada tipo jeene, 
substituição de guarda-
corpos, limpeza geral de 
superfície com jato de alta 
pressão e pintura da supe-
restrutura com tinta base 
mineral.

A obra completa prevê 
a recuperação da ponte 
e ainda a restauração 

do viaduto da Rua Índio 
Piragibe, com R$ 2,7 mi 

em investimentos

Recuperação da ponte sobre o Rio Sanhauá faz parte do Programa de Mobilidade Urbana do Governo do Estado e vai beneficiar cerca de 300 mil pessoas dos municípios de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita, levando mais segurança para quem trafega pela área

Mapa: DER-PB

Meio ambiente

Semam promove plantio de mudas 
de ipês com apoio dos moradores

Os técnicos da Secre-
taria de Meio Ambiente 
(Semam) da Prefeitura de 
João Pessoa fizeram, on-
tem, o plantio de dez mu-
das de ipês, no canteiro 
central da Avenida Hilton 
Souto Maior, próximo ao 
girador da Penha. O plan-
tio foi uma solicitação dos 
moradores de um condo-
mínio próximo ao local, 
que adotaram as mudas de 
árvores e se compromete-
ram em cuidar, aguando e 
monitorando as condições 
das plantas.

Deanny Dantas é far-
macêutica, moradora do 
condomínio, e foi uma das 
incentivadoras da ideia 
do plantio. “Cada uma das 
pessoas aqui presentes, 
incluindo as crianças, es-
tão comprometidas com 
essa ação. É uma forma 
de contribuirmos com as 
áreas verdes da cidade e 
envolver os moradores, 
tornando a nossa rua mais 
confortável, com tempera-
turas mais amenas e mais 

bonita também”, concluiu.
Foram plantadas mu-

das de ipês, produzidas 
pelos técnicos do Viveiro 
Florestal de João Pessoa, 
mantido pela Prefeitura. 
Os viveiristas prepararam 
as covas e com apoio das 
crianças fizeram o plantio 
e a rega. No canteiro da 
Avenida foi montada a Ten-
da Verde da Semam, que 
acompanha as atividades 
desenvolvidas pela Secre-
taria. O secretário de Meio 
Ambiente, Welisson Silvei-
ra, destacou que esta é uma 
ação imprescindível para a 
manutenção e recuperação 
das áreas verdes de João 
Pessoa. “Fazer o plantio 
em parceria com a popu-
lação é uma das maneiras 
de garantir que essas ár-
vores crescerão saudáveis. 
É uma ação de educação 
ambiental porque aquelas 
pessoas se sentem respon-
sáveis por aquela  árvore 
que plantaram. Essa é uma 
das vantagens da educação 
ambiental”, concluiu.

Cristiane Camargo 
Sodré, síndica do condo-
mínio, acompanhou todo 
o processo. “Nós estamos 
atuando para tornar o 
condomínio sustentável, 
implantando a coleta se-
letiva, fazendo a horta 
comunitária, buscando 
a educação ambiental e 
a sensibilização dos mo-

radores, para que nosso 
espaço esteja, de fato, em 
equilíbrio com o ambien-
te”, destacou.

Durante toda a manhã 
o condomínio disponibili-
zou uma mesa com bolos 
e pipocas, envolvendo as 
crianças e tornando a ação 
uma atividade lúdica e pra-
zerosa.

Plantio das mudas atendeu a pedido de moradores de um condomínio

Foto: Secom-JP

Uma medida simples, 
mas que impacta o aten-
dimento dos usuários do 
Hospital Universitário 
Lauro Wanderley (HUL-
W-UFPB/Ebserh), da Uni-
versidade Federal da Pa-
raíba e vinculado à Rede 
Ebserh. Desde a semana 
passada, a Unidade de 
Laboratório de Análises 
Clínicas (Ulac) da institui-
ção está trabalhando com 
um painel eletrônico de 
senhas para atendimen-
to do público. Em média, 
o laboratório recebe cem 
pacientes por dia. 

“O sistema está 100% 
operante! Agora temos 
organização, eficiência e 
qualidade no atendimen-
to”, afirma Rubens Batista 
Benedito, chefe da Ulac. 
Ele ressalta que a medida, 
além de organizar a fila, 
melhora o acolhimento dos 
usuários que foram enca-
minhados para exames no 
laboratório.  

A inovação no Lauro 
Wanderley agradou a con-
tadora de produção Kássia 
Priscila Ribeiro da Silva. 
“Achei bom. Ficou mais or-
ganizado e agora sabemos 
se irá demorar ou não, pois 
é fácil identificar quantas 

pessoas estão na nossa 
frente para o atendimento”. 

Indicadores
Com a implantação do 

painel eletrônico, também 
é possível obter indicado-
res, como número de pa-
cientes atendidos, tipo de 
exame realizado e produti-
vidade dos colaboradores. 

“O sistema que im-
plantamos é gratuito e 
muito funcional e tivemos 
custo mínimo. Consegui-
mos dois monitores de 23 
polegadas, para facilitar a 
visualização dos dados pe-
los pacientes, e investimos 
R$ 120 na compra de cabos 
e caixa de passagem. Tudo 
muito simples e que não 
necessita de manutenção”, 
diz Rubens Batista.  

O chefe da Ulac fez 
questão de destacar, para o 
sucesso do projeto, a parti-
cipação da equipe do Setor 
de Gestão de Processos e 
Tecnologia da Informação 
(SGPTI) e do técnico de 
laboratório Humberto Ara-
gão Neto. “Humberto faz 
parte da equipe da Ulac e, 
por ter muita habilidade 
com questões de informá-
tica, foi crucial para essa 
implantação”.  

HULW implanta painel 
eletrônico de senhas

Tráfego de veículos pela ponte entre João Pessoa e Bayeux será feito nos dois sentidos pela pista da esquerda
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Centro Histórico
Marcando o retorno da programação de atividades presenciais 
da Prefeitura Municipal da capital, Hotel Globo recebe a mostra 
coletiva ‘João Pessoa em linhas e cores’. Página 12
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Chegaram ao fim as fil-
magens do curta-metragem 
Casa do Louvor, o quarto na 
carreira de diretora da pa-
raibana Marcélia Cartaxo. 
A atriz multipremiada no 
cinema arrumava as malas 
de volta a João Pessoa de-
pois de passar quatro dias 
de gravações em Mossoró e 
Currais Novos, no Rio Gran-
de do Norte, enquanto fala-
va por telefone ao Jornal A 
União e colocava mais um 
filme em sua bagagem. A 
produção, que é inspirada 
em fatos e aborda ques-
tões como o machismo e o 
patriarcado no interior do 
Nordeste, se passa em um 
prostíbulo e tem previsão 
de lançamento para o final 
do ano, no Fest Aruanda, 
em João Pessoa.

Foram quase dois me-
ses para a criação do rotei-
ro, que teve o texto original-
mente desenvolvido para 
a peça Casa de Recursos, 
encenada pela Cia. Bagana 
de Teatro de Mossoró (RN), 
do qual fazem parte as atri-
zes Ana Carla Azevedo e 
Joriana Pontes. São elas que 
também protagonizam a 
história de Ofélia da Lama 
e Lucrécia, respectivamen-
te, e que no cinema foram 
responsáveis pela primeira 
versão do roteiro. Partiu da 
dupla, também, o convite 
para que Marcélia dirigisse 
Casa do Louvor. O script 

passaria ainda por aprimo-
ramentos de Bertrand Lira 
e contribuições de Hélder 
Bruno Mendonça, a própria 
Marcélia e Cristiane Frago-
so, que faz a assistência de 
direção. 

“Quando se fala de ca-
baré e prostituição, as pes-
soas já associam a sexo e 
violência. E a gente pro-
curou humanizar muito 
essas pessoas. Trazê-las 

para o universo da gente”, 
explica Marcélia Cartaxo 
sobre suas preocupações 
no tratamento audiovisual 
da peça, para a qual foram 
realizadas pesquisas den-
tro do universo real que os 
cabarés e seus frequenta-
dores estão inseridos. “Essa 
história fala da força dos 
homens sobre as mulheres. 
A gente fala dessa violência, 
mas é uma violência muito 

psicológica”, complementa 
a diretora. 

Assumindo o contro-
le de um set de filmagens 
desde 2003, quando divi-
diu a atribuição com Gisel-
la de Mello no filme Tempo 
de Ira ,  no qual também 
atuou, Marcélia levou dez 
anos para chegar ao seu 
segundo trabalho na di-
reção com o curta De Lua 
(2013), o qual também 

escreveu o roteiro e pro-
tagonizou a produção. Re-
demunho (2016) é o curta 
mais recente da diretora e 
retrata um conflito fami-
liar entre uma mãe e seu 
filho. O filme foi um dos 
grandes vencedores da 20ª 
edição do Cine PE, levando 
os prêmios de Melhor Cur-
ta-Metragem, Ator (Daniel 
Porpino), Roteiro e Prêmio 
do Canal Brasil.

“Casa do Louvor tem 
sido extremamente dife-
rente de tudo que eu já fiz. 
É uma coisa bastante urba-
na, bem próxima da gente. 
Eu sinto que vou sair daqui 
com uma experiência muito 
grande e muito reveladora. 
Estou muito feliz com o que 
fizemos”, destaca Marcélia 
Cartaxo. “Nós temos pé-
rolas aqui. O projeto ficou 
muito lindo. Eu não vejo 

a hora de estar com esse 
projeto pronto e aliado com 
todos os festivais nacionais 
e internacionais”.

Fala das imagens
Todavia, a realizadora 

confessa que a produção 
não foi fácil. A equipe forma-
da por profissionais locais e 
sem uma experiência con-
siderável no cinema nem 
com a atuação para a tela 
trouxe desafios adicionais 
ao filme. “A gente teve que 
fazer todos esses dias um 
processo intenso, e era um 
projeto difícil, que mexe em 
camadas que nós jamais ha-
víamos vivenciado”, assume 
Marcélia, que buscou saídas 
no talento de toda a equipe. 
“Tudo foi feito com muita 
criatividade. Cristiane, Ber-
trand e eu viemos trazendo 
essa experiência que a gente 
traz de mais de 30 anos de 
carreira. Foi colocando em 
prática as coisas que a gente 
aprendeu em toda nossa 
existência”.

Apesar das dificuldades 
que esse trabalho impõe 
à cineasta, Casa do Louvor 
também se relaciona em 
sua forma e linguagem com 
a filmografia que Marcélia 
Cartaxo tem apresentado 
até então. “Tem muito da 
minha visão com relação 
aos processos de trabalho. 
São poucas falas: usamos 
a palavra só quando é ne-
cessário. A gente fala muito 
com as imagens, tudo com 
as questões das emoções 
e com a força do próprio 
momento”, descreve. Essa é 
uma característica que Mar-
célia já havia trazido em De 
Lua, no qual a realizadora 
aposta em poucos diálogos 
e em uma encenação basea-
da nos gestos, olhares e ação 
dos personagens.

Para o futuro, Marcélia 
Cartaxo revela que possui 
convites para fazer longas-
metragens, para os quais ela 
já se considera pronta. “A 
questão é ter que ser apro-
vado em um edital. Eu me 
sinto bem e estou adquirin-
do muita experiência. Quan-
do a gente consegue fazer 
um curta-metragem, contar 
uma história em torno de 
30 minutos dizendo algo 
importante em pouco tem-
po, eu acho bem desafiador. 
Mas contar uma história 
com mais tempo, para um 
longa, é ainda mais desafia-
dor”, compara.

Filme critica o poder 
do patriarcado no NE
Renomada atriz paraibana Marcélia Cartaxo fala sobre ‘Casa do Louvor’, 
seu quarto curta-metragem como diretora que estreia no final do ano

Foto: Bertrand Lira/Divulgação

Cena da produção audiovisual rodada nas cidades de Mossoró e Currais Novos, no Rio Grande do Norte, e inspirada em questões como o machismo no interior

“Tenho um pouco de cada diretor 
com quem já trabalhei”, diz cineasta

O trabalho de atriz de Mar-
célia Cartaxo foi o que a levou 
a Mossoró e resultou no convite 
para ser diretora do curta-metra-
gem Casa do Louvor. Foi durante 
uma oficina de interpretação 
oferecida pela paraibana na 
cidade potiguar que houve uma 
aproximação com as atrizes da 
Cia. Bagana de Teatro, Ana 
Carla Azevedo e Joriana Pontes, 
responsáveis pela primeira ver-
são do roteiro.

A atriz foi vencedora do Urso 
de Prata no Festival de Berlim de 
1986 pelo filme Hora da Estrela 
(de Suzana Amaral, baseado 
em obra homônima de Clarice 
Lispector), além de Melhor Atriz 
no Festival de Brasília, em 2015, 

por Big Jato (de Cláudio Assis) e 
do Kikito de Ouro por Pacarrete 
(de Allan Deberton), em 2019, 
e usa suas técnicas pessoais na 
direção do elenco. “Eu trato eles 
como trato meu próprio traba-
lho”, resume.

Concentração. Observação. 
Memória da emoção. Memória 
corpórea. Caracterização. Essas 
são essas as premissas de sua 
formação como atriz que Marcé-
lia costuma compartilhar no de-
senvolvimento das personagens 
nos filmes os quais ela dirige. “A 
gente já tem uma base que eu 
passo para eles para se tornar-
mos pessoas mais unidas, mais 
positivas e a gente conseguir dia-
logar com um público maior”, diz 

a atriz, reconhecida por transmitir 
um tom leve e cioso em gestos 
notadamente moderados a suas 
personagens.

Foi com um olhar observa-
dor da atriz que Marcélia mirou 
nos profissionais que a dirigiam 
para apreender de forma intui-
tiva seus processos e se tornar 
uma realizadora de cinema. “Eu 
tenho reparado, a cada filme 
que faço, que tenho um pou-
co de cada diretor com quem 
já trabalhei. Tenho deles uma 
pequena referência que se apro-
xima do que eu faço, dos meus 
sentimentos, de como eu vejo o 
cinema e das minhas técnicas”, 
diz ela, citando nominalmente 
Karim Aïnouz, Cláudio Assis, Ca-

milo Cavalcanti e Suzana Amaral 
(1932-2020). “Suzana foi tudo, 
porque foi ela quem me abriu os 
canais”, frisa.

Para quem já sente sauda-
des em ver Marcélia Cartaxo em 
frente das câmeras, ela estará 

de volta à atuação estrelando a 
produção de uma série na Netflix 
com início das gravações previs-
tas para setembro, mas cláusulas 
de confidencialidade a impedem 
de revelar maiores detalhes sobre 
a produção para o streaming.

Foto: Bertrand Lira/Divulgação

Marcélia Cartaxo (no canto esq., de camisa rosa-choque) nas gravações de ‘Casa do Louvor’

 Quando se fala de 
cabaré e prostituição, as 
pessoas já associam a 
sexo e violência. E a 

gente procurou 
humanizar muito essas 

pessoas. Trazê-las para o 
universo da gente 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Dando continuidade à abordagem sobre a 
‘Quinta Sinfonia em Ré Menor’, de Shostakovich, 
composta e estreada em 1937, na então Leningra-
do, sob o regime stalinista.

Estruturada classicamente em quatro movi-
mentos, a ‘Quinta’ é mesclada com impressionan-
te diversidade na fruição musical inovadora. Não 
fosse infinita a fertilidade da divina arte, poder-
se-ia dizer que ela contém tudo o que a música ou-
saria exprimir.

Já no movimento inicial (‘Moderato’), o univer-
so é amplamente difuso. Na fatídica introdução, eis 
o Shostakovich apresentado com a pompa de sua 
índole sinfônica. O primeiro tema circunscreve-se 
sob a peculiar seriedade, repetido delicadamente 
em timbres que se contrapõem variados, ora soan-
do inteiro, ora fragmentado, para concluir a pri-
meira exposição.

O segundo tema começa com reflexões poe-
ticamente ritmadas, solfejado em cordas agudas, 
depois em sopros, que após uma segunda apre-
sentação, converge em direção à primeira surpre-
sa: o súbito aparecimento de um piano a dialogar 
solenemente com os metais. Tudo muda, como su-
gere o “acaso”, sucedendo-se a rica e agitada pro-
fusão que ruma acelerando-se voluptuosamente 
para mais uma inesperada situação: a celebração 
marcial  militarmente percutida com tímpanos 
caixas, tambores e, por fim, nos xilofones, que cul-
mina com um “fugato” de angustiados fragmentos 
do primeiro tema.

Esta parte é finalmente coroada com a apa-
rição do terceiro tema, uma demonstração ine-
quívoca de que um fraseado melódico é capaz de 
seguir inimagináveis caminhos, fortuitos como 
o traçado de riachos e auroras boreais, sem se 
afastar da coerência contextual de sua natureza 
criativa.

Seguindo-se à apologética conclusão, 
abruptamente despontam raios de ternura na 
insólita atmosfera que casualmente se insta-
la na dulcíssima melodia conduzida pela f lau-
ta transversal que dialoga com o lamento das 
trompas. O clarinete entra, seguido de fagote, 
oboé, e, por fim, cellos e metais se fundem aos 
mistérios da etérea e crepuscular despedida, 
salpicada pelo brilho do f lautim, das harpas e 
de uma doce celesta.

Eis que se instaura o jocoso segundo movi-
mento, deliciosamente dançante e musicalmente 
debochado. O bucolismo campestre saltita val-
sando por sopros e madeiras como a parodiar o 
“efeito borboleta” da Teoria do Caos nos volteios 
de borboletas em um jardim florido.

Um tema sincopado extremamente gracioso 
e dançante marca este andamento com persona-
lidade inesquecível. É o Shostakovich folclórico, 
circense, das valsas, da arte russa, do balé, senti-
do em cada nota, cada arpejo, cada frase do mun-
do colorido deste provocante allegretto, intensifi-
cado por amoráveis pizzicatos e staccatos. O clima 
burlesco prossegue, canta as síncopes mais uma 
vez e subitamente se encerra.

(Conclusão na próxima semana)

Aplausos de
40 minutos (III)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Quanto mais leio Machado de Assis, mais sou persuadido 
de que estou diante de um gênio. Agora mesmo estou a esqua-
drinhar toda a sua curta, mas altamente lúcida obra de crítica 
literária. Profundo conhecimento do ofício, honestidade inte-
lectual insuspeita, desassombrada coragem para somente dizer 
a verdade, a sua verdade íntima e inegociável sobre as obras 
literárias avaliadas, eis um pouco do muito que Machado de As-
sis realizou no território da crítica literária. Crítica literária que 
o notável ensaísta português, Fidelino de Figueiredo, chamava 
de a vocação superior do espírito e da inteligência, bem como o 
mais solitário dos misteres humanos.

Machado de Assis foi, sobretudo, um clássico da Língua 
Portuguesa que, em suas hábeis mãos de consumado estilista 
do idioma, atingiu as mais elevadas alturas da perfeição esté-
tica. Machado de Assis foi um eterno e incurável desconfiado 
da natureza humana que, em sua pena de congênito satirista, 
sempre emergiu como sendo movida pelo combustível dos in-
teresses mais vis e subalternos, matéria central do belo ensaio 
de Alfredo Bosi intitulado A máscara e a fenda, presente no 
livro: O enigma do olhar, uma referência nos estudos macha-
dianos. Nesse particular, a sua galeria de anti-heróis é numero-
sa e multiplicada. Faltou ao Bruxo do Cosme Velho, decerto, a 
capacidade, ou antes, a vontade para detectar no ser humano 
algum laivo de bondade interior e grandeza ética e moral, 
prevalecendo, antes, o impiedoso dissecador de almas; o acu-
tíssimo historiador das coisas mínimas e escondidas, somente 
captáveis pelas poderosas lentes de um sagacíssimo míope, 
mais do que pródigo em ver para além do imediatamente 
visível; ver, por dentro, ao mergulhar nas dobras complexas e 
enganadoras das camadas do real. Não porque o real engana, 
mas sim porque são enganosos os olhos que tentam desvelá-lo, 
sem a perícia e a paciência referidas por ele. Autor de um sis-
tema literário inteiro, em cujo estuário abarcou, praticamente, 
todos os gêneros literários, Machado de Assis pontificou como 
um exemplar e paradigmático crítico literário.

Machado de Assis foi um crítico literário que soube con-
sorciar ciência com consciência; saber com sabor; impressão 
com análise, sem jamais abrir mão dos necessários e indis-
pensáveis julgamentos de valor, dos quais a crítica literária 
atual tem aberto mão (podemos ainda chamá-la de crítica 
literária?), inacreditavelmente. Não porque Machado de Assis 
supusesse ser o crítico literário um magistrado dogmático e 
infalível, mas sim porque acreditava na missão civilizatória 
exercida por uma crítica literária tecnicamente preparada e 
moralmente comprometida com o refinamento dos valores 
da sociedade. No tocante ao judicativismo da crítica literá-
ria, Machado de Assis teorizou e praticou tal posição diante 
da obra literária, fugindo das malbaratadas algaravias que, 
como na bossa nova cantada por João Gilberto, fala, fala, e não 
diz nada, pecado em que tem caído a crítica literária atual 
ou o que restou dela, nos cada vez mais herméticos bastiões 
universitários, em cujo horizonte redacional hegemoniza-se 
uma linguagem árida e quase impenetrável, em nome de uma 
pretensa cientificidade hermenêutica.

Por esse patamar superior, os ensaios de Machado de As-
sis: O ideal do crítico, Instinto de Nacionalidade, A Nova Geração, 
dentre outros igualmente preciosos, principalmente os que 
foram consagrados à arte dramática, são verdadeiros para-
digmas daquela que Eduardo Portella concebeu como sendo 

um genuíno trabalho de criação da linguagem. Crítico-criador, 
na melhor acepção semântica da palavra, Machado de Assis 
construiu todo o seu percurso demonstrando infrangível amor 
à arte literária, daí ter o mestre Machado de Assis preconizado 
que a crítica literária, em sua dimensão superlativa, deveria ser 
exercida distanciada das chagas do ódio, da camaradagem e da 
indiferença, por ele apontadas em O ideal do crítico.

Louve-se, dentre outros atributos exibidos em seu ser-
fazer crítico, a tonalidade pedagógica que sempre adornou 
os escritos machadianos, aferradamente comprometidos 
com o desejo de aconselhar, enaltecer, qualificar o ato/
processo da criação literária. Machado de Assis não era um 
incensador profissional, não elogiava para engordar a ridi-
cularia dos já bem rotundos egos humanos, nem apontava os 
erros com o fito de demolir reputações; antes, agia impelido 
pelo anelo de ver engrandecida a sociedade pelo engrandeci-
mento da literatura que a transfigura nas aladas asas de um 
lépido pássaro chamado palavra.

Machado de Assis foi, por assim dizer, considerando o alen-
tado volume da sua obra, que percorreu todos os gêneros literá-
rios, um crítico, digamos, bissexto. No entanto, o que nos legou 
na arte-ciência de apreciar a criação literária feita no Brasil da 
sua época foi impregnado de singular relevância, por quaisquer 
que sejam os ângulos que o quisermos aferir. A crítica literária 
postulada pontificou, acima de tudo, como uma luminosa lição 
de método, na medida em que sempre pugnou por uma leitura 
aderente ao texto investigado. Leitura econômica, cuidadosa, 
atenta aos pormenores constitutivos do texto, vacinada, portan-
to, contra os excessos e delírios hermenêuticos chamados por 
Umberto Eco de superinterpretação.

Discorrendo sobre A Nova Geração da poesia brasileira 
de sua contextura histórica, assim se pronunciou o criador de 
Memorial de Aires: “A nova geração frequenta os escritores da 
ciência; não há aí poeta digno desse nome que não converse 
um pouco, ao menos, com os naturalistas e filósofos moder-
nos. Devem, todavia, acautelar-se de um mal: o pedantismo. 
Geralmente, a mocidade, sobretudo a mocidade de um tempo 
de renovação científica e literária, não tem outra preocupação 
mais do que mostrar às outras gentes que há uma porção de 
coisas que estas ignoram; e daí vem que os nomes ainda fres-
cos na memória, a terminologia apanhada pela rama, são logo 
transferidos ao papel, e quanto mais crespos forem os nomes 
e as palavras, tanto melhor. Digo aos moços que a verdadei-
ra ciência não é a que se incrusta para ornato, mas a que se 
assimila para nutrição; e que o modo eficaz de mostrar que se 
possui um processo científico, não é proclamá-lo a todos os 
instantes, mas aplicá-lo oportunamente”.

Lendo essas sábias palavras de Machado de Assis, fiquei 
me lembrando das atualíssimas reflexões que Osman Lins fez 
em seu urgente e necessário livro: Do Ideal e da Glória – Pro-
blemas Inculturais Brasileiros, no qual o grande escritor per-
nambucano radiografou as mazelas de certos cursos de letras 
que empaturravam os alunos com estruturalismos e semiolo-
gias mal assimilados e pessimamente transmitidos, enquanto 
a literatura ficada do lado de fora dos debates realmente 
consistentes. Escritor modelar e crítico literário primoroso, 
Machado de Assis é um conúbio entre deleite e ensino; é um 
permanente desafio teórico; um convite permanente para 
renovadas releituras.

O crítico literário
Machado de Assis

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Dmítri Shostakovich (1906-1975), 
um dos mais célebres compositores do 
século 20, autor da ‘Quinta Sinfonia’

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Hoje, a partir das 18h, 
o canal oficial da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc) no YouTube vai 
transmitir mais uma edição 
do projeto ‘Quintas Dialógi-
cas’. Toninho Borbo vai bater 
um papo com Giuseppe Pon-
ce Leon, ao vivo, sobre o tema 
“Correspondência modernis-
ta e regionalista de Luís Câ-
mara Cascudo”.  Além da TV 
Funesc, o debate será trans-
mitido gratuitamente tam-
bém através da página oficial 
no Facebook da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), 
parceira da iniciativa.

Giuseppe Ponce Leon 
é Doutor em História Social 
pela Faculdade de Filosofia 
Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Pau-
lo (FFLCH/USP), Mestre em 
Ciências Sociais, e licenciado 
em História pela Universida-
de Federal de Campina Gran-
de (UFCG). Atualmente, ele 
desenvolve Estágio de Pós-
Doutorado no Programa de 

Pós-Graduação em História 
(área de concentração: His-
tória, Cultura e Sociedade) da 
UFCG. Desenvolve pesquisas 
no campo dos estudos de gê-
nero, cultura popular nor-
destina, correspondências, 
modernismo e regionalismo 

tradicionalista nordestino, 
com ênfase na obra de Luís 
da Câmara Cascudo, Mário 
de Andrade, Joaquim Inojosa, 
José Américo de Almeida e 
Gilberto Freyre.

Giuseppe Ponce Leon é 
membro dos grupos de pes-

quisa Estudos Culturais, Gru-
po de Estudos e Pesquisa em 
Política e História Literária e 
do grupo, Educação Interge-
racional, Patrimonial e Am-
biental na Paraíba: estudos 
rurais e urbanos.

As ‘Quintas Dialógicas’ 
são uma iniciativa da Funesc, 
cuja ideia é promover um 
debate franco e aberto entre 
a sociedade, artistas e aca-
dêmicos, trazendo assuntos 
multidisciplinares e temas 
diversos relacionados ao con-
ceito de cultura.

Projeto ‘Quintas Dialógicas’ debate  
o folclorista Luís Câmara Cascudo

Foto: Divulgação

Convidado da edição desta semana é o pesquisador Giuseppe Ponce Leon

Através do QR Code acima,
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube



Cultura

Percorridos os caminhos de Grandes Sertões: 
Veredas, de Guimarães Rosa, por mais de uma vez 
em 30 anos, livro revelador da alma humana, novas 
impressões me ocorreram.

Muitos motivos me levaram a retardar a re-
leitura, porque é um livro inquietante, provo-
cador e, por todo este tempo, busquei a opinião 
de estudiosos para alicerçar minha vontade de 
adentrar no mundo deste mineiro que colocou a 
literatura brasileira num outro patamar. Não es-
condo, nem renego meu apego por Grandes Ser-
tões: Veredas, mesmo porque José Lins do Rego é 
meu consolo literário. Cada leitura refresca como 
a água de riachos.

A primeira leitura foi estimulada por Natha-
nael Alves, com a recomendação de não se aperrear 
se largasse a obra antes do final. Assim ocorren-
do, era um bom início. Haveria de retomar tempo 
depois, mais de uma vez durante 30 anos, contudo 
abandonado pela metade.

Quando escutei a conferência da professora 
Ângela Bezerra de Castro sobre a personagem Dia-
dorim, tentado, inevitavelmente retornei a obra 
de Guimarães Rosa, como premeditara Nathan. 
Foi uma leitura lenta, rabiscando os contornos do 
livro, sublinhando palavras para mais tarde ilumi-
nar nossos reencontros.

Encontrei o professor Milton Marques Junior 
numa livraria comprando Grandes Sertões: Veredas 
porque a antiga edição estava bastante riscada, 
para recompor sua biblioteca composta de obras 
de incontestável valor, com anotações para estu-
dos. Ele motivou meu retorno a esse romance que 
há décadas me inquieta.

Em casa, naquela mesma noite, reiniciei a lei-
tura deste livro com igual ansiedade de quando o 
peguei pela primeira vez, afinal continuo o leitor 
em busca da compreensão de sua leitura. Natha-
nael, Ângela e Milton, de modo particular, e outros 
críticos literários, têm dados pistas para a com-
preensão desta obra-prima que a literatura brasi-
leira produziu.

Agora, tanto tempo decorrido do primeiro 
encontro com este livro, que muito amedrontou, 
ainda passeio por suas páginas tentando desven-
dar as veredas, situações e entender os viveres 
que são tão grandes quanto os sertões. O Sertão 
de Rosas, menos rústico e sem as feridas que es-
farelam nosso viver em todo verão entrante, é 
maior do que imaginamos e quem penetrar nele, 
sai diferente.

Lemos o livro como refrescando a memória, 
que se alarga a cada passagem narrada, como um 
riachinho onde usufruímos da sua água refres-
cante. A primeira leitura durou o tempo de o mi-
lharal crescer, do açude ganhar água, do sol secar 
a babugem. No decorrer dessa viagem até ouvir 
a estimulante aula da professora Ângela, outros 
passeios ocorreram por suas páginas até chegar 
ao recomendado pelo professor Milton, de que, no 
caso dessa obra, é pegar sem interrupção da leitu-
ra. Seguindo os conselhos dos dois mestres, mais 
uma vez fui agarrado pela leitura, como se fosse a 
primeira vez.

Os Sertões e 
suas veredas

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista
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Música

O programa Espaço Cultural desta 
quinta-feira celebra o Dia da Mulher 
Africana (comemorado no próximo 
sábado), com uma seleção voltada 
para o tema e com cantoras negras da 
cena paraibana. Editado e apresenta-
do pelo jornalista Jãmarrí Nogueira, 
programa realizado pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) 
vai das 22h à meia-noite, somente 
com música da Paraíba, na Rádio Ta-
bajara FM (105,5).

O primeiro bloco contará com 
canções de Dandara Alves, Helayne 
Cristini, As Calungas, Bixarte, Me-
biah, Agnes Nunes e banda Gatunas. 
A celebração segue no segundo bloco 
com músicas interpretadas por Cátia 
de França, Glaucia Lima, Afronordes-
tinas, Sinamonis, Nina Ferreira, Vivi 
Stayner e Cida Alves.

O terceiro bloco segue as home-
nagens nas vozes de Agoiê, Vó Mera, 
Luana Flores, Lucy Alves, Nathalia 
Bellar, Regina Brown, Polyana Resen-
de, Sandra Belê e Zabé da Loca. 

Já no último bloco, finalizando o 
programa, uma entrevista com o can-
tor e compositor Nélio Torres, que 
vai lançar seu oitavo disco no próxi-
mo sábado, Parayba & Minas. Nélio é 
também pesquisador musical e do fol-
clore brasileiro, além de mestre de Ca-
valo Marinho. Já lançou o DVD com o 
documentário Dança do Toré (2008), 
pesquisa e entrevista sobre o ritual 
indígena das tribos e aldeias do distri-
to de Potiguara (gravado nas aldeias 

Aldeia Lagoa do Mato e Aldeia São 
Francisco), na Paraíba. Detentor de 
vários prêmios em diversas regiões 
do Brasil, atualmente o músico mora 
em Minas Gerais, onde desenvolve 
parcerias com artistas locais.

O programa Espaço Cultural 
também pode ser ouvido pelo site 
oficial da Rádio Tabajara (radiota-
bajara.pb.gov.br/radio-ao-vivo/) e, 
no dia seguinte, fica disponível no 
canal oficial da Funesc no YouTube 
(/funescpbgov).

‘Espaço Cultural’ festeja o 
Dia da Mulher Africana

Foto: Divulgação

EstrEias

Blackpink: thE MoviE (Blackpink: The Movie. Co-
reia do Sul. Dir: Oh Yoon-Dong. Documentário e Musical. 
12 anos). Documentário em comemoração aos cinco anos de 
existência do grupo de k-pop, Blackpink. Na produção, desco-
brimos mais detalhes da criação e da história das integrantes 
Jisoo, Jennie, Rosé e Lisa. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 19h 
(somente quarta-feira, dia 4/8); CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 
(leg.): 19h (somente quarta-feira, dia 4/8).

JunglE cruisE (Jungle Cruise. EUA. Dir: Jaume Collet-
Serra. Aventura e Fantasia. 10 anos). Frank (Dwayne John-
son) trabalha como capitão de um barco em uma atração 
turística totalmente fantasiosa. Quis o destino que suas ha-
bilidades fossem colocadas à prova. Isso acontece quando ele 
conhece Lily (Emily Blunt), uma exploradora que não mede 
consequências para dar andamento em suas investigações. 
Quando ela e o irmão (Jack Whitehall) contratam Frank 
para comandar a embarcação numa expedição de verdade, 
em busca de um misterioso segredo, os perigos que os aguar-
davam eram mais reais do que podiam imaginar. Baseado 
em um parque temático da Disney. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(dub.): 12h50 - 15h40; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE 
(dub.): 14h (2D) - 16h45 (2D) - 19h30 (3D); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 1 (dub.): 14h (2D) - 17h (2D) - 20h (3D); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h25 - 16h45; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 5 (dub.): 19h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
15h25 - 17h45; CINE SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 20h30.

tEMpo (Old. EUA. Dir: M. Night Shyamalan. Thriller e 
Suspense. 14 anos). Uma família em um feriado tropical 
descobre que a praia isolada onde eles estão relaxando por 
algumas horas está de alguma forma os fazendo envelhecer 
rapidamente, reduzindo suas vidas inteiras em um único dia. 
Baseado na HQ Castelo de Areia. CINÉPOLIS MANAÍRA 10 
(leg.): 14h30 - 19h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 
16h10 - 21h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 14h55 - 
17h10 - 19h25; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h55 - 
18h10 - 20h25.

continuaÇÃo

Dupla Explosiva 2 - E a priMEira-DaMa 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 sabá-
tica para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Sal-
ma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto 
Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal 
Kincaid se mete em uma trama global, onde são persegui-

dos por um louco vingativo e poderoso (Antonio Banderas). 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2: 13h30 - 16h (dub.) - 20h50 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 14h45 - 17h20 - 19h45; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h20 - 17h20 - 19h20; CINE 
SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h20 - 18h20 - 20h20.

uM lugar silEncioso - partE ii (A Quiet Place 
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, Millicent Simmonds e 
Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, 
continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a 
se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem 
que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas amea-
ças que os observam pelo caminho de areia. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 7: 13h10 - 15h30 (dub.) - 17h50 (leg.); CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub.): 15h45 - 18h20 - 21h; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 17h10 - 19h; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 18h10 - 20h.

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 
superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA 
e da WNBA. Para essa missão, King James terá a ajuda de 
Pernalonga, Patolino, Lola Bunny, dentre outros persona-
gens. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h15; CINÉPOLIS 

MANAÍRA 8 (dub.): 13h10 - 15h45; CINÉPOLIS MANGABEI-
RA 3 (dub.): 14h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 15h; 
CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h.

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) vivem uma vida paca-
ta 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 ex-
celente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize 
Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, To-
retto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han 
(Sung Kang), que todos acreditavam estar morto. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 7 (dub.): 20h10; CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
18h20 (exceto quarta-feira, dia 4/8) - 21h20 (exceto quarta-
feira, dia 4/8); CINEPÓLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 17h15 
(exceto quarta-feira, dia 4/8)- 20h30 (exceto quarta-feira, 
dia 4/8); CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 19h10; CINE SER-
CLA PARTAGE 1 (dub.): 20h10.

viúva nEgra (Black Widow. EUA. Dir: Cate Shortland. 
Ação e Aventura. 12 anos). Ao nascer, a Viúva Negra, então 
conhecida como Natasha Romanova (Scarlett Johansson), é 
entregue à KGB, que a prepara para se tornar sua agente 
suprema. Porém, o seu próprio governo tenta matá-la 
quando a União Soviética se desfaz. CINÉPOLIS MANAÍRA 
4 (dub.): 18h30 - 21h25; CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 
17h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h15 - 18h40; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h ; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h.

Baseado num parque temático da Disney, a aventura ‘Jungle Cruise’ reúne Dwayne Johnson (E) e Emily Blunt (D)

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

Com o rap provocando reflexões sobre empoderamento e raízes afro, o som de Mebiah integra o programa

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

Foto: Divulgação

Bruna Lombardi como Diadorim na minissérie de TV ‘Grande Sertão: Veredas’



Cultura

Dois eventos marcam, 
hoje, a partir das 16h, o retor-
no da programação de ativi-
dades presenciais da Prefeitu-
ra Municipal da capital. Uma 
é o lançamento, pela Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope), de uma exposição 
que reúne 51 obras no Hotel 
Globo, instalado na Praça São 
Pedro Gonçalves, no Centro 
Histórico da cidade: João Pes-
soa em linhas e cores. Simul-
taneamente, será lançado o 
projeto ‘Sol Maior’, ação que 
vai levar cultura para as pra-
ças, equipamentos culturais e 
ambientes públicos.

Quem visitar a mostra 
coletiva João Pessoa em linhas 
e cores também vai conferir 
apresentação cultural da Ci-
randa dos Tupinambás, grupo 
de coco, mazurca e ciranda do 
Alto do Céu, no bairro de Man-
dacaru, além da apresentação 
do saxofonista Heleno Feitosa, 
o Costinha, que vai tocar com 
o pianista Helinho Medeiros. A 
entrada é gratuita.

A exposição foi instalada 
nos dois salões do Hotel Glo-
bo e ficará aberta ao público 
das 8h às 17h30, de segunda 
a segunda, até o final de se-
tembro. A coletiva reúne, por 
exemplo, obras de artistas 
como Camila Oliveira, Con-
ceição Myllena, Davi Queiroz, 
Jonathan Guedes, Mayara Is-
mael, Sayonara Brasil, Sandra 
Adélia, Logan, Antônio Lima e 
Kiuslânia Jordão.

Em um dos salões, as 
obras retratam pontos turís-
ticos da cidade de João Pes-
soa, a exemplo do próprio 
Hotel Globo, Igreja de São 
Francisco e o Farol do Cabo 
Branco. No outro, estão obras 
de arte contemporâneas, com 
percepções mais conceituais 
e subjetivas sobre o espaço.

 “A exposição representa 
a arte, unindo a inspiração e 
o amor pelas belezas da cida-
de. São pinturas, desenhos e 
esculturas criados por artis-
tas com raízes nas mais dife-
rentes tradições e linguagens 

da arte. Importantes nomes, 
sobretudo jovens, fazem par-
te da iniciativa, que enaltece 
a nossa diversidade cultural, 
divulgando uma cultura viva, 
presente no cotidiano dos 
moradores, mas nem sem-
pre vista”, destacou o chefe 
da unidade Hotel Globo, Wil-
liam Macêdo. 

A coletiva é uma forma de 
divulgar as belezas da cidade, 
segundo o curador. “A exposi-
ção é uma mistura representa-
tiva do que João Pessoa possui, 
pois há obras que retratam, 
de maneira mais tradicional, 
pontos históricos e locais tu-
rísticos, e, também, ainda há 
a parte contemporânea, com 
algumas pinturas abstratas e 
mais subjetivas, com cores e 
linhas, produzidas de acordo 
com a imaginação de cada ar-
tista, e três instalações, sendo 
duas de Conceição Myllena e 
uma de Mayara Ismael”, disse 
Macêdo.

Já o diretor-executivo da 
Funjope, Marcus Alves, afir-
mou que “essa exposição so-
bre a cidade de João Pessoa 
pintada pelos artistas plásti-
cos marca a reabertura dos 
nossos equipamentos de cul-
tura. Optamos por esse mode-
lo de exposição porque nesses 
locais nos dão segurança sa-
nitária e nos permitem fazer 
pequenas ações culturais sem 
incorrermos no problema da 
aglomeração”. 

Marcus Alves ainda ob-
servou que o Hotel Globo é 
um equipamento fechado e, 
por isso, haverá o controle de 
entrada, o que inclui medidas 

como a disponibilização de 
álcool em gel, além de todos 
os cuidados que envolvem 
a saúde, no atual momento 
da pandemia da covid-19. “A 
nossa opção foi fazermos um 
evento de artes plásticas, ar-
ticulando com um pequeno 
show durante o pôr do sol, 
com culturas populares. As-
sim, estamos testando uma 
forma de voltarmos às ativi-

dades culturais e nada melhor 
do que retornarmos pelo Ho-
tel Globo, que é muito repre-
sentativo da nossa história e 
da nossa identidade cultural”, 
disse o diretor da Funjope.

O prefeito Cícero Luce-
na definiu o momento como 
um recomeço, com a cidade 
se preparando, após um pe-
ríodo de grande dificuldade 
com a pandemia, para voltar 

ao convívio e ao lazer. “Os 
eventos continuam com os 
cuidados de distanciamento 
e segurança sanitária, mas, 
com a vacinação atingindo 
um importante contingente 
da nossa população, vamos 
dar passos importantes para 
a reabertura. Nas praças, a 
população vai poder conviver 
e se divertir, com fé em Deus”, 
apontou o gestor.

Hotel Globo recebe exposição 
‘João Pessoa em linhas e cores’

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Além da mostra, Funjope lançará no evento o projeto ‘Sol Maior’, ação que vai levar cultura para ambientes públicos
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Mostra, que permanecerá até o mês 
de setembro, terá obras que retratam 

pontos turísticos da cidade, como 
também o lado mais contemporâneo, 

com percepções mais conceituais e 
subjetivas sobre o espaço

Fotos: Divulgação

O Booker Prize reve-
lou os 13 livros que con-
correm a uma vaga na 
final do mais prestigioso 
prêmio literário em língua 
inglesa. Entre os semifi-
nalistas do Booker Prize 
2021 estão Kazuo Ishigu-
ro, vencedor do Nobel de 
Literatura em 2017, com 
Klara e o Sol, publicado no 
Brasil pela Companhia das 
Letras, e Rachel Cusk, com 
Second Place.

Os livros foram se-
lecionados de uma lista 
contendo 158 romances, 
escritos em inglês e pu-
blicados no Reino Unido 
e na Irlanda entre outu-
bro de 2020 e setembro 
de 2021, por um júri for-
mado por Maya Jasanoff, 
Horatia Harrod, Natascha 
McElhone, Chigozie Obio-
ma e Rowan Williams. 

Dos 13 indicados, seis são 
mulheres.

A lista inclui, ainda, 
romances de Anuk Aru-
dpragasam, Damon Gal-
gut, Nathan Harris, Karen 
Jennings, Mary Lawson, 
Patricia Lockwood, Na-
difa Mohamed, Richard 
Powers, Sunjeev Sahota, 
Maggie Shipstead e Fran-
cis Spufford.

“Uma coisa que une 
esses livros é seu poder 
de atrair o leitor para uma 
história incomum, e eles 
fazem isso com uma voz 
artística e distinta. Muitos 
deles consideram como as 
pessoas lutam com o pas-
sado – seja por meio de 
experiências pessoais de 
dor ou deslocamento ou 
os legados históricos da 
escravidão, do apartheid e 
da guerra civil”, disse Jasa-
noff, presidente do júri em 
comunicado.

Os seis finalistas se-
rão anunciados em 14 de 
setembro. O vencedor do 
Booker Prize 2021 será 
anunciado no dia 3 de no-
vembro, em uma cerimô-
nia em Londres. O autor 
do melhor romance ganha 
50 mil libras, equivalente a 
US$ 69 mil.

O vencedor do Booker 
2020 foi Shuggie Bain, de 
Douglas Stuart. Em junho, 
Irmão de Alma, romance de 
David Diop publicado no 
Brasil pela Editora Nós, ga-
nhou o International Boo-
ker Prize.

Veja os 13 livros finalis-
tas do Booker Prize 2021:

A Passage North, de Anuk 
Arudpragasam; Second Place, 
de Rachel Cusk; The Promise, 
de Damon Galgut; The Sweet-
ness of Water, de Nathan Har-
ris; Klara e o Sol, de Kazuo 
Ishiguro; An Island, de Karen 
Jennings; A Town Called Sola-

ce, de Mary Lawson; No One is 
Talking About This, de Patricia 
Lockwood; The Fortune Men, 

de Nadifa Mohamed; Bewil-
derment, de Richard Powers; 
China Room, de Sunjeev Sah-

ota; Great Circle, de Maggie 
Shipstead; e Light Perpetual, 
de Francis Spufford.

Booker Prize 2021 revela a lista de semifinalistas

Foto: Jeff Cottenden/Divulgação

Entre os semifinalistas está ‘Klara e o Sol’, de Kazuo Ishiguro (foto), vencedor do Nobel de Literatura em 2017

Agência Estado
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Oito projetos de lei e uma Medida Provisória estão na pauta das votações de hoje dos vereadores da capital 

Interrompendo o re-
cesso que só acaba em 
agosto, e com previsão de 
parecer oral para todas as 
matérias, a Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP) 
realiza sessão extraordiná-
ria hoje, a partir das 9h30, 
para apreciação e votação 
de uma Medida Provisória 
e vários outras matérias de 
autoria do Poder Executivo 
Municipal. 

São oito projetos de 
lei, dentre os quais o PLO 
435/2021 que trata da 
criação da Taxa de Fisca-
lização da Integridade e 
Conformidade dos Contra-
tos e Convênios Adminis-
trativos, e o PLO 556/2021 
que institui o programa 
“João Pessoa Solidária”, 
além de uma Medida Pro-
visória, a MP 010/2021 
que altera a Lei Munici-
pal Nº 13.768, de julho de 
2019, para possibilitar o 
cancelamento ou alteração 
dos feriados municipais 
pelo poder executivo em 
períodos de pandemia.

Entre os projetos mais 
importantes está o João 
Pessoa Solidária através 
do qual a Prefeitura tem um 
projeto com o Botafogo da 
Paraíba com valores pre-
vistos de R$ 600 mil.

A convocação da ex-
traordinária esteve sendo 

aguardada durante toda a 
manhã, mas só se confir-
mou no meio da tarde atra-
vés de publicação no Sema-
nário Oficial. Na pauta que 
já estava encaminhada na 
Secretaria Legislativa des-
de anteontem, consta, além 
de uma Medida Provisória 
que altera a Lei Municipal 
Nº 13.768, de 4 de julho 
de 2019.

A alteração estabele-
cida pela MP é para pos-
sibilitar o cancelamento 
ou alteração dos feriados 
municipais  pelo poder 
executivo, em períodos 
de pandemia, e um dos 
outros projetos autoriza 
a realocação de dotações 
orçamentárias através dos 
instrumentos de remaneja-
mento de recursos de uma 
categoria para outra. Dois 
outros projetos em pauta 
autorizam a abertura de 
crédito especial na secre-
taria municipal de saúde/
fundo municipal de saúde 
de João Pessoa.

Como nenhuma das 
matérias  que estão na 
pauta passou ainda por co-
missão, os pareceres, espe-
cialmente os da Comissão 
de Constituição e Justiça, 
serão orais, apresentados 
durante a extraordinária. 
Essa sistemática tem sido 
bastante contestada pelos 
vereadores de oposição, a 
exemplo de Marmuthe Ca-
valcanti (PSL).

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Câmara “quebra” recesso 
para apreciar nove matérias

Eleição no MPPB
Membros do Ministério Público Estadual definem hoje, em eleição on-line, 
a lista tríplice de candidatos ao cargo de Procurador Geral de Justiça 
que será encaminhada ao governador João Azevêdo. Página 14
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Audiência pública discutiu políticas de igualdade
Apesar do recesso, a Câmara 

também realizou uma audiência 
pública na última terça-feira, com 
o tema “Avanços e Retrocessos nas 
Políticas Públicas para a Popula-
ção Negra”. A sessão aconteceu 
de forma remota e foi solicitada e 
comandada pelo vereador Marcos 
Henriques (PT).

 “Não temos muito o que co-

memorar porque o atual Gover-
no Federal vem promovendo um 
desmonte gradativo na Secretaria 
Nacional de Políticas de Igualdade 
Racial, hoje atrelada ao Ministério 
dos Direitos Humanos e da Mulher”, 
afirmou o vereador, ao salientar que 
juntamente com uma comissão de 
representantes de entidades que 
participaram da sessão, está elabo-

rando um documento que será en-
caminhado aos órgãos competentes 
os Governos Municipal e Estadual.

Participando da sessão, es-
tiveram a vereadora do Rio de 
Janeiro e ativista negra do Partido 
dos Trabalhadores (PT), Tainá de 
Paula e o presidente da Fundação 
de Cultura de João Pessoa, o pro-
fessor Marcus Alves. 

Entre os projetos que serão apreciados na Câmara está uma medida que possibilita o cancelamento ou alteração de feriados pelo Executivo em tempos de pandemia

Foto: Divulgação / Assessoria CMJP

CMCG registra os 68 anos 
da morte de Félix Araújo

A 64ª Sessão Ordinária 
da Câmara Municipal de 
Campina Grande foi aber-
ta, ontem, pelo presidente 
Marinaldo Cardoso (Repu-
blicanos), com a leitura do 
expediente. Logo após a 
abertura dos trabalhos na 
Casa, o Chefe do Legislativo 
municipal fez o registro dos 
68 anos de morte do Patro-
no da Casa, o vereador Félix 
de Sousa Araújo.

O político que empres-
ta seu nome à sede do Le-
gislativo de Campina Gran-
de, nasceu em Cabaceiras, 
22 de dezembro de 1922 — 
faleceu em Campina Gran-
de, 27 de julho de 1953, 
onde exerceu o mandato de 
vereador. 

Félix Araújo foi tam-
bém poeta, tribuno, secre-
tário de governo, ensaísta, 
crítico literário, escriturá-
rio, livreiro, radialista, jor-
nalista e conferencista. Foi 
pai de Félix Araújo Filho, 
prefeito de Campina Gran-
de entre 1993 e 1997.

O presidente Marinal-
do comunicou que a CMCG 
vai criar uma comissão 
especial para formalizara 
a criação do “Ano do cen-
tenário de nascimento de 
Felix de Sousa Araújo”, que 
acontecerá em 2022. A co-
missão será composta por 
vereadores e funcionários 
da Casa.

O deputado estadual 
Chió (Rede) manteve, ontem, 
audiência com o governador 
João Azevêdo (Cidadania), que 
recentemente aproveitou as 
plenárias do Orçamento De-
mocrático Estadual para anun-
ciar obras de enfrentamento à 
crise hídrica e econômica na 
região do Brejo paraibano.

“Agradeci pessoalmente 
ao governador por priorizar 
projetos importantíssimos 
para região do Brejo, a exem-
plo da adutora emergencial 
que fará chegar água para Re-
mígio e Esperança, e da aduto-
ra que fará chegar água do São 
Francisco no Brejo. Aprovei-
tei a oportunidade para pedir 
celeridade em cada uma das 
obras”, antecipou Chió.

O parlamentar destacou 
também, a conquista recente 
de outro pleito que irá alavan-
car o turismo e a economia 
criativa em todo Brejo, a par-
tir da construção de uma ci-
clovia entre Areia e Remígio. 
“Da mesma forma, em nome 
de todos os ciclistas do Brejo, 
agradeci a inclusão do projeto 
da ciclovia entre Areia e Remí-
gio, junto com a recuperação 
asfáltica da PB-079, pois, será 
a primeira ciclovia entre duas 
cidades no interior da Paraíba”, 
comemorou Chió.

Ele disse que o governa-
dor trabalha para consolidar 
a sustentabilidade hídrica do 
Brejo. “Ele está construindo 
o reforço em toda estrutura 

Deputado destaca a realização de 
obras do governo no Brejo da PB

Presidente do Legislativo Campinense destacou trajetória do patrono da casa 

Foto: Divulgação / Assessoria CMCG

Foto: Divulgação / ALPB

de ligação que começa em 
Guarabira e que vai até Pirpi-
rituba e também já iniciou a 
execução de uma adutora que 
sai de Areia até uma área de 
captação, para levar água até 
Esperança e Remígio”, infor-
mou o deputado.

E explicou que esses 
investimentos são muito 
importantes porque trarão 
abastecimento para as cida-
des por mais de uma fonte, a 

chamada redundância. Chió 
acrescentou ainda que ficou 
muito sensibilizado com 
o fato de o governador ter 
agradecido seu empenho na 
luta por esses benefícios e 
concluiu com uma frase que 
ouviu do próprio governa-
dor: “Vamos em frente, pois 
temos muito a realizar para 
que a Paraíba avance cada 
vez mais”.

Chió esteve reunido com o governador João Azevêdo e 
comentou sobre ações destacadas em municípios do interior



Políticas

Escolha termina às 16h e resultado será conhecido logo em seguida, por meio do sistema desenvolvido pelo próprio MP
Acontece hoje a escolha 

dos nomes que comporão a 
lista tríplice para escolha do 
procurador-geral de Justiça 
do Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) para o próximo 
biênio (2021-2023). O procu-
rador de Justiça, Doriel Velo-
so, explicou que a eleição será 
on-line, realizada por sistema 
próprio desenvolvido pela Di-
retoria de Tecnologia da In-
formação (Ditec), disponível 
na Extranet aos 220 membros 
aptos a votarem.

Quatro promotores de 
Justiça disputam a eleição: 
João Geraldo Carneiro Bar-
bosa, Antonio Hortêncio Ro-
cha Neto, Amadeus Lopes 
Ferreira e Francisco Berg-
son Gomes Formiga Barros. 
A apresentação dos nomes 
segue a ordem de inscrição, 
cujo prazo foi encerrado no 
último dia 11 de junho.

Segundo o procurador 
de Justiça Doriel Veloso, fo-
ram realizados testes, simu-
lações da votação e auditoria 
dos votos que são plurinomi-
nais (cada eleitor pode apon-
tar até três candidatos para 
compor a lista tríplice). “Já 
temos experiência com o sis-
tema, porque já realizamos 
mais de 10 eleições on-line 
e nunca houve nenhum pro-
blema”, disse.

Os membros aptos a par-
ticiparem da eleição pode-
rão votar de forma remota 
de qualquer lugar. Para isso, 
basta entrar no site do MPPB, 
acessar a Extranet e com o 
mesmo login e senha, aces-
sar o programa da eleição 
para PGJ.

Também será disponi-
bilizado um terminal ele-

trônico no auditório da Pro-
curadoria-Geral de Justiça, 
em João Pessoa, para quem 
puder e quiser ir à sede do 
MPPB. Neste caso, deverão 
ser cumpridos todos os pro-
tocolos sanitários implemen-
tados em razão da pandemia 
da covid-19 (uso de másca-
ras, higienização de mãos, 
distanciamento e limite de 
pessoas no local).

Resultado
O presidente da comis-

são eleitoral explicou que as 
votações terminam às 16h, e 
o resultado com os três no-
mes mais votados será infor-
mado automaticamente pelo 
sistema. “Verificado o resul-
tado, vamos proclamá-lo 
durante uma reunião por vi-
deoconferência da qual de-
verão participar além dos 
integrantes da comissão e 
servidores da Ditec, os qua-
tro candidatos ao cargo, o 
atual procurador-geral de 
Justiça, o corregedor-geral 
e o ouvidor do MPPB. A co-
municação dos integrantes 
da lista tríplice por ordem 
de votação será feita através 
de ofício ao procurador-geral 
de Justiça e vamos encerrar 
a participação da comissão 
nesse processo porque já 
teremos cumprido o nosso 
papel”, disse.

A lista tríplice deverá ser 
encaminhada ao governador 
do Estado, João Azevedo, pelo 
procurador-geral de Justiça 
Francisco Seráphico Ferraz 
da Nóbrega Filho no prazo de 
três dias. Após o recebimento 
dessa lista, o governador tem 
15 dias para escolher o novo 
chefe do MPPB.

Ministério Público define lista 
tríplice para procurador-geral
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• Não exceder os limites de velocidade determinados pela sinalização da via;
• Guardar a distância de segurança do veículo da frente;
• Ficar atento à sinalização do local;
• Redobrar a atenção;
• Se necessitar de auxílio para qualquer ocorrência nas rodovias federais entrar em 
contato através do telefone de emergência da PRF 191.

Fonte: PRF-PB.

ConhEça os Candidatos ao CaRgo dE PgJ (Por ordem de inscrição)

A sentença que condena 
o ex-prefeito do município 
de São Bento, Márcio Rober-
to da Silva, foi mantida, por 
decisão tomada ontem pela 
Quarta Câmara Cível do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba. O 
ex-gestor foi condenado por 
improbidade administrativa 
decorrente do superfatura-
mento de preços na aquisição 
de um chassi para ônibus. O 
fato ocorreu no ano de 1998.

Segundo a sentença, o 
ex-prefeito será penalizado 
com a suspensão dos direi-
tos políticos por seis anos, 
perda da função pública caso 
exerça ao tempo do trânsito 
em julgado, proibição de re-
ceber benefícios ou incenti-
vos fiscais ou creditícios, di-
reta ou indiretamente, pelo 
prazo de cinco anos e multa 
civil de R$ 10 mil.

No recurso, a defesa ale-
gou a ausência de superfa-
turamento na aquisição do 
chassi, pela realização de 
uma licitação prévia e de-
monstração dos preços pra-
ticados no mercado. Segundo 
a defesa, na verdade ocorreu 
um benefício financeiro ao 
município. Alegou, ainda, 
que não houve dano ao erá-
rio pela situação irregular 
de servidores, já que houve 
prestação do serviço. 

Já de acordo com o en-
tendimento do relator, o 

desembargador Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho: “A 
aquisição de produto por 
meio de procedimento lici-
tatório na modalidade to-
mada de preço sem a devida 
pesquisa de mercado, oca-
sionando, assim, o superfa-
turamento, configura ato de 
improbidade administrativa, 
causando dano ao erário e 
revestido de dolo”. 

Ele pontuou, ainda, que 
nos termos da jurisprudên-
cia do Superior Tribunal de 
Justiça, a contratação irre-
gular de servidor público é 
ato administrativo ilegal, que 
pode tipificar a prática de 
improbidade administrativa, 
ainda que não demonstrada 
a ocorrência de dano para 
a Administração Pública. “A 
mera contratação sem pré-
via aprovação em concur-
so público, e sem qualquer 
motivo plausível para a não 
realização do certame, já 
é apta a caracterizar o ato 
como improbo, uma vez que 
ao alcaide não é dado ale-
gar o desconhecimento de 
regra constitucional basilar 
e vigente desde a promul-
gação da atual Carta Magna, 
mormente em face a sua ex-
periência no trato da coisa 
pública”, frisou o relator.

A reportagem de A União 
não conseguiu entrar em con-
tato com o ex-gestor. 

tJ condena ex-prefeito 
da cidade de são Bento

Perfis resumidos

João gERaldo CaRnEiRo BaRBosa
naturalidade: João Pessoa-PB
idade: 59 anos
Cargos: 43º promotor de Justiça de João Pessoa, com 
atribuições na área do patrimônio social e na 77ª Zona 
Eleitoral.

antônio hoRtênCio RoCha nEto
naturalidade: João Pessoa-PB
idade: 45 anos
Cargos: 7º promotor de Justiça de João Pessoa, com 
atribuições na área criminal; secretário-geral do MPPB 
(2017-atual)

aMadEus loPEs FERREiRa
naturalidade: Santana dos Garrotes-PB
idade: 62 anos
Cargos: 41º promotor de Justiça de João Pessoa, com 
atribuições na área do patrimônio público; membro da 
Comissão de Elaboração Legislativa e 3º procurador de 
Justiça (em substituição).

FRanCisCo BERgson goMEs FoRMiga BaRRos
naturalidade: Cajazeiras-PB
idade: 56 anos
Data de ingresso no MPPB: outubro de 1996.
Cargos: 3º promotor de Justiça de Cabedelo (titular), 
44º promotor de Justiça da Promotoria de Justiça (em 
substituição), exercendo a função de vice-diretor-geral 
do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (MP-
Procon) e de coordenador da Assessoria Técnica da PGJ.

Operação Calvário 

Promotora solicita que ação contra 
ex-governador vá para Justiça comum

O Ministério Público 
Eleitoral (MPE) concluiu 
que não houve crime de na-
tureza eleitoral praticado 
pelo ex-governador Ricardo 
Coutinho, nos delitos de-
nunciados pelo Ministério 
Público da Paraíba (MPPB) 
na Operação Calvário e re-
quereu ao juiz da 1ª Zona 
Eleitoral que reconheça a 
incompetência da Justiça 
Eleitoral no caso e que o 
processo seja remetido à 
3ª Vara Criminal da capital.

Em seu parecer, a pro-
motora eleitoral, Jovana Ta-
bosa, argumentou que na 
denúncia feita contra Ricar-
do Vieira Coutinho, o MPPB 
revela um inédito modelo 
de gestão pública implan-
tado no Estado da Paraíba, 
a partir das tratativas para 
a contratação da Cruz Ver-

melha do Brasil - filial do 
Rio Grande do Sul para gerir 
o Hospital de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena, concretizado após 
prévio pagamento de pro-
pina e fraude ao processo 
de dispensa de licitação nº 
27/2011.

Segundo a promotora 
de Justiça, da análise da de-
núncia é possível extrair-se 
que, em meados de outubro 
de 2010, houve acordo en-
tre Ricardo Coutinho, então 
candidato ao cargo de go-
vernador, e o representante 
da Cruz Vermelha, Daniel 
Gomes, para que continuas-
sem a trabalhar juntos em 
projetos na área da saúde. 
Para tanto, Daniel destinou 
recursos que seriam usados 
na campanha eleitoral do 
ex-governador.

Para a Promotoria, a 
transcrição, na denúncia, 
de trechos contendo refe-
rências à campanha elei-
toral de 2010 não implica, 
por si só, na existência de 
delitos de cunho eleitoral. 
Além disso, a contrapartida 
ofertada ao recebimento da 
propina seria a implemen-
tação de mecanismos de 

desvio de recursos públi-
cos, através da terceirização 
da gestão hospitalar, o que 
efetivamente veio a se con-
cretizar mediante o uso de 
organizações sociais, cujo 
ato inicial foi a contratação 
fraudulenta da Cruz Verme-
lha Brasileira.

Jovana Tabosa argu-
mentou que ilações ou pro-
babilidades/possibilidades 
de ocorrência de fato crimi-
noso eleitoral não ensejam 
o deslocamento de compe-
tência, sendo fundamental 
a indicação de dados objeti-
vos e concretos, sob a carga 
de indícios efetivos. 

O MPE esclareceu ainda 
que o Código Eleitoral não 
tipifica o delito de “Caixa 
Dois”, de modo que a ação 
de usar dinheiro de origem 
criminosa em campanha 
não está prevista como sen-
do crime eleitoral e que, se 
fosse reconhecida a compe-
tência da Justiça Eleitoral no 
caso, ocorreria “a esdrúxula 
situação” de tramitação na 
Justiça especializada de cri-
mes de corrupção passiva, 
peculato e fraude à licitação 
sem paralelismo com qual-
quer delito eleitoral.

Entenda o caso
O MPPB ajuizou ação 

penal contra o ex-gover-
nador Ricardo Coutinho 
e outros, pela prática de 
crimes de corrupção pas-
siva, fraude à licitação e 
peculato. O ex-mandatá-
rio é acusado de ter co-
mandado um esquema 
de desvio de recursos da 
saúde e da educação por 
meio de fraudes a licita-
ções e superfaturamen-
to de contratos firmados 
com organizações sociais, 
notadamente a Cruz Ver-
melha do Brasil.

A ação foi distribuída 
à 3ª Vara Criminal de João 
Pessoa-PB com posterior 
decisão monocrática do 
ministro Gilmar Mendes 
declarando a incompe-
tência da Justiça Estadual 
Comum e determinado a 
remessa dos autos, espe-
cificamente em relação ao 
reclamante Ricardo Cou-
tinho, à Justiça Eleitoral 
do Estado.

A ação aportou na Jus-
tiça Eleitoral e o juízo da 
1ª Zona Eleitoral determi-
nou vistas ao MPE para se 
manifestar sobre o caso.

Parecer do MP alega 
que referências 
à campanha não 

implicam em delitos
de cunho eleitoral



Brasil

Presidente da Câmara afirma que a primeira etapa da reforma tributária entrará logo em análise após fim do recesso

Lira diz que priorizará a PEC
do voto impresso e reformas
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O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), disse ontem 
que a análise das propos-
tas de reforma tributária 
e administrativa, a privati-
zação dos Correios e a re-
forma do sistema eleitoral  
(PEC 135/19) estão entre 
as prioridades de votação 
da Casa após o recesso par-
lamentar. O retomada dos 
trabalhos no Congresso Na-
cional está marcada para 2 
de agosto.

Em mensagem em uma 
rede social, Lira informou 
que, na primeira semana 
de trabalho, colocará na 
pauta o Projeto de Lei (PL) 
2.337/21 da reforma tribu-
tária. O parecer preliminar 
da segunda fase da pro-
posta foi apresentado pelo 
relator Celso Sabino (PSDB
-BA), no último dia 13.

“Como prioridades para 
o segundo semestre, tere-
mos votações importantes. 
Logo na primeira semana, 
na volta do recesso, estamos 
com tranquilidade para vo-
tação da primeira etapa da 
reforma tributária, a que 
define as novas regras para 
o Imposto de Renda (IR)”, 
tuítou Lira.

Redução de IR
Entre outros pontos, o 

parecer amplia a redução 
do Imposto de Renda Pes-
soa Jurídica (IRPJ), atual-

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, definiu a pauta de votação na Casa para o 2o semestre

Foto: Pablo Valadares/Agência Câmara

O trançado das avós

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadamidias@gmail.com

Escrevo no dia de dicado às avós (aos avôs). É rica 
essa imaginação quadrangular que inclui a presença 
dos pais e mães de meu pai e minha mãe. Para além do 
tempo vivo da memória, como diria a saudosa mestra 
Ecléa Bosi, fiquei pensando nessas vidas trançando a 
minha existência. Na mobilidade chegando até a mim. 
Desfrutei muito da mãe de meu pai, Antônia, conheci-
da como Dona Tó. Nascida no início do século XX, que 
conheceu Lampião e parte de seu bando na passagem 
pelas terras de seu pai, lá em São José do Bonfim (co-
nhecida como Jerimum), quando era bem mocinha. 
Avós e avôs têm muitas histórias a contar.

A gente herda tanta coisa nessa tal de genética 
não é mesmo. E quando revisito algumas poucas ima-
gens que tenho de minhas avós e de meus avôs eu vou 
observando lentamente suas fisionomias, perceben-
do quão marmorizados somos, mesclagem, pincela-
das. Além dos aspectos físicos, percorrer as mungan-
gas, os temperamentos, a sonoridade que a gente traz 
dos avós, sabendo que tudo foi escorrendo através de 
nosso pai e mãe. Cachoeira. Liquidez. 

Pensando em vó eu sou inundada por um rio de 
boas lembranças que atravessaram diferentes mo-
mento da vida: das risadas no banco da igreja man-
gando do nada; das idas às terras de origem da família 
onde ela encontrava afilhados/as; cunhadas; irmãos e 
irmãs; da cadeira de balanço que já foi parque de di-
versão meu e de meus primos; das cores das linhas 
e do bailado da agulha de crochê em suas mãos. Ela 
era pequena, franzina, elegante, e muito, mas muito 
arengueira. Como podia ser pacífica e arengueira ao 
mesmo tempo? Não sei. “Só sei que foi assim…”

Os avôs ficaram mais como expressões de porta 
retrato. Embora esteja muito viva em mim a poesia de 
Emídio, de São José do Egito, e a escuta das cantorias 
e repentes que fazia questão de acompanhar. Quan-
do olhava para meu pai via meu avô. Um atravessava 
o outro sem que se dessem mesmo conta. Eles pare-
ciam ser um para o outro o silêncio. A paternidade é 
também um marco histórico, cultural. 

Os retratos também me revelam a figura de um 
outro homem, um avô materno, que deixou poucos 
rastros, muitos enigmas. E tudo isso me faz pensar 
na mobilidade que nos traz ao tempo e a vida pre-
sente. Avô migrante do Brejo ao Sertão. Ao olhar para 
os avós e avôs percorro o fio narrativo da mãe e do 
pai. A ancestralidade é um território extenso, move-
diço, por vezes redentor e restaurativo. Se a gente 
não compreende pais e mãe, abrindo a caixa de pan-
dora dos avós pode encontrar muitas das respostas às 
questões antigas que palpitam em nós. 

Se eu apendi a ter fé nessa vida foi com dona Se-
bastiana, mesmo não a tendo conhecido. 

Mãe da minha mãe inscreveu seus rituais que 
chegaram até mim. Tratei de remodelar, porque des-
construir é necessário. Ao passo que aquele segredo 
potente chega até você pela boca de sua mãe, porque 
sua avó tratou de soprar bem fortemente. Há quem 
chame isso de Intuição. Se a gente abre a chave sem 
medo não deixa vivo nem um Barba Azul. Aprendi a 
trabalhar com as avós, mulheres que trabalhavam 
dentro e fora de casa, eram boas nos cálculos e sou-
beram administrar o caos e as crises de seu próprio 
tempo. 

Sobre a neta que fui? Sei muito pouco. Porque 
quando a gente se entrega a intensidade de algumas 
experiências não pensa muito não. Vive, tão somente 
vive. Sei que tenho em mim em detalhes essas carto-
grafias dos avós e avôs. Nessa pandemia, assistindo o 
espetáculo da A-vós da Nave Gris Companhia Cênica, 
fiquei profundamente emocionada com a dança em 
forma de homenagem à nossa ancestralidade. É emo-
cionante poder dar os passos para trás para dançar 
com nossos queridos avôs e avós, mesmo hoje na ima-
ginação. Tocar seus corpos inanimados na memória 
de seus sorrisos, suas canções e cheiros. 

É sagrado tocar a sabedoria compartilhada por 
mulheres e homens fontes de energia vital. Certa vez 
eu estava em Sintra, e entrei num pequeno restauran-
te e pedi para comer uma carne de porco a jardinei-
ra. Quando eu dou a primeira colherada eu me sinto 
sentada na casa de minha avó, comendo junto com 
ela, naquela cozinha ensolarada. Reencontro essa fe-
licidade de saber interiormente do que se trata poder 
encontrar a si mesma. 

mente em 15%. Sabino 
propôs que, para empresas 
com lucro de até R$ 20 mil 
por mês, a alíquota seja re-
duzida de 15% para 5% em 
2022 e para 2,5% em 2023. 
Já a taxação do Imposto de 
Renda para empresas com 
lucro acima de R$ 20 mil 
cairia de 25% para 12,5%. 
O governo havia proposto 
que a alíquota geral do IRPJ 
fosse reduzida de 15% para 
12,5% em 2022, e 10% a 
partir de 2023.

A isenção de Imposto 
de Renda sobre o rendi-
mento de fundos de inves-
timentos imobiliários (FII) 
foi mantida. A proposta ori-
ginal da equipe econômica 

previa taxação de 15%. A 
tributação sobre dividendos 
será retirada em uma situa-
ção: quando o lucro é dis-
tribuído entre subsidiárias 
de uma mesma holding. Nas 
demais situações, a alíquota 
de 20%, proposta pelo go-
verno, foi mantida.

O relator também per-
mitiu que prejuízos com ati-
vos financeiros compensem 
lucros em outras modali-
dades de investimentos em 
operações de até três meses. 
Com tal mecanismo, o rendi-
mento total seria reduzido, 
fazendo o investidor pagar 
menos Imposto de Renda. 
Sabino retirou a obrigato-
riedade de que construtoras 

e imobiliários apurem IR 
pelo lucro real, modalidade 
atualmente usada apenas 
por grandes empresas.

Sabino manteve ainda a 
cobrança de 20% de IR sobre 
dividendos continuou no tex-
to, assim como o fim da de-
dução dos juros sobre capital 
próprio, forma de remunerar 
os acionistas que hoje resul-
ta em menos imposto para as 
empresas. O relator também 
manteve o limite proposto 
de R$ 40 mil de renda anual 
para a pessoa física declarar 
Imposto de Renda no mo-
delo simplificado. Caso seja 
aprovada, a proposta afetará 
6,8 milhões de contribuintes, 
que perderiam o benefício.

Alvo de críticas

Secom apaga foto de homem armado 
em homenagem ao Dia do Agricultor

A Secretaria Especial 
de Comunicação da Presi-
dência da República (Se-
com) apagou de seu perfil 
no Twitter ontem a publi-
cação que celebrava o Dia 
do Agricultor, comemorado 
ontem, com foto de homem 
armado com espingarda. 
Nas redes sociais, o órgão 
sofreu críticas por relativi-

zar a gravidade da violência 
no campo.

“Hoje homenageamos 
os agricultores brasileiros, 
trabalhadores que não pa-
raram durante a crise da 
covid-19 e garantiram a co-
mida na mesa de milhões de 
pessoas no Brasil e ao redor 
do mundo”, diz o post. Ele já 
teve mais de 3 mil compar-
tilhamentos, 1.600 curtidas 
e mais de 3 mil comentá-
rios”, dizia a Secom.

Integrantes do gover-
no, como a ministra da 
Agricultura, Tereza Cris-
tina, e a deputada federal 
Carla Zambelli (PSL-SP) 
compartilharam homena-
gens aos trabalhadores 
rurais, mas sem menção a 
armas, como fez a Secom. 
“Quero cumprimentar to-
dos vocês pelo trabalho 
que fazem, pelos alimen-
tos que colocam à mesa 
dos brasileiros”, disse a 

chefe da pasta em vídeo 
publicado no Twitter. Já a 
parlamentar publicou foto 
que mostra a silhueta de 
um homem em um cam-
po e escreveu: “Parabéns 
aos agricultores do nosso 
imenso Brasil, que levam 
diariamente toneladas de 
comida às casas de todo o 
mundo! Um setor funda-
mental para o crescimento 
econômico do nosso país! 
Parabéns Agricultor!”.

Supremo anula a maior condenação
trabalhista imposta contra a Petrobras

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), deu 
provimento a um recurso 
apresentado pela Petrobras 
e derrubou ontem) a maior 
condenação trabalhista já 
imposta à estatal. O revés 
tinha sido determinado em 
julgamento pelo Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
em 2018. Os trabalhadores 
ainda podem recorrer da de-
cisão de Moraes.

Aberto pelos emprega-
dos da petroleira, o caso que 

parou na Suprema Corte pe-
dia o recálculo de um acordo 
coletivo de 2007 que con-
cedeu adicionais ao salário, 
como trabalho noturno, por 
sobreaviso e confinamento. 
No entanto, milhares de fun-
cionários pediam outra con-
ta, que aumentaria o valor 
desses extras.

Quando o TST decidiu 
sobre o processo, a estima-
tiva era de que a estatal te-
ria de pagar R$ 17 bilhões 
a 51 mil funcionários e ex-
funcionários em 47 ações 
coletivas e mais de 7 mil 
ações individuais.

A Petrobras já vinha 

conseguindo decisões favo-
ráveis em relação a esse im-
bróglio no STF. Em uma de-
las, ainda em 2018, Moraes 
chegou a suspender os efei-
tos da decisão, e ainda es-
tendeu a suspensão às ações 
rescisórias em curso sobre a 
matéria.

Com a determinação de 
hoje, Moraes restabeleceu 
sentenças que haviam dado 
razão à Petrobras em ins-
tâncias inferiores. Para o mi-
nistro, não existiu qualquer 
inconstitucionalidade nos 
termos do acordo coletivo 
livremente firmado com os 
sindicatos dos petroleiros.

“Acrescento, ainda, que 
não houve supressão ou re-
dução de qualquer direito 
trabalhista, pois, como admi-
te o próprio TST, a instituição 
do RMNR não retirou os adi-
cionais daqueles trabalham 
em situações mais gravosas; 
apenas essas parcelas são 
computadas na base de cál-
culo da complementação da 
RMNR, por tratar-se de ver-
bas remuneratórias que têm 
o intuito de individualizar os 
trabalhadores submetidos a 
uma determinada condição, 
em relação aos que não se 
submetem à mesma penosi-
dade”, afirmou Moraes.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Adriana Fernandes
Agência Estado

Gustavo Côrtes
Agência Estado
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Estados Unidos vivenciam um aumento no número de casos impulsionado principalmente pela variante Delta

Covid: Nova York vai pagar 
R$ 500 para quem se vacinar 
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No Peru

Pedro Castilho assume a presidência 
e defende um país sem corrupção
Karine Melo
Agência Brasil 

Com o compromisso 
de uma nova Constituição 
para o país, o socialista Pe-
dro Castilho, de 51 anos, 
assumiu, ontem, a presi-
dência do Peru. No início 
da tarde de ontem, Castilho 
prestou juramento diante 
do plenário do Congresso 
unicameral, usando seu 
chapéu de palha de aba 
larga, uma marca de toda 
a sua campanha eleitoral. 
O acessório é típico de sua 
terra andina e natal Caja-
marca. “Juro pela popula-
ção do Peru, por um país 
sem corrupção e por uma 
nova Constituição”, disse o 
novo presidente.

A posse, marcada no 
dia do bicentenário da 
Independência do Peru, 
contou com a presença 
de alguns presidentes da 
América do Sul. O Brasil 
foi representado pelo vi-
ce-presidente da Repúbli-
ca, Hamilton Mourão que 
voltou ontem para Brasília. 
Na última segunda-feira, 
quando embarcou para o 
Peru, Mourão disse pelo 
Twitter que iria levar “ao 
país amigo votos de felici-
dades”. “Que prossigamos 
na amizade e cooperação 
que sempre uniu Brasil e 
Peru”, acrescentou.

No último dia 20, o 
presidente Jair Bolsona-
ro cumprimentou Castillo 

pela vitória. “Reafirmo a 
disposição do governo bra-
sileiro em trabalhar com 
as autoridades peruanas 
para reforçar os laços de 
amizade e cooperação en-
tre nossas nações”, disse à 
época em uma postagem 
no Twitter.

Desafios
Entre os maiores de-

safios do novo presidente 
peruano estão o controle 
do surto de covid-19 mais 
letal do mundo em relação 
à população, a reativação 
da economia e a recupe-
ração da confiança em um 
país marcado por constan-
tes crises políticas.

Perfil
Professor de escola 

pública primária e filho 
de camponeses, o repre-
sentante do partido Peru 
Livre, de esquerda, Cas-
tillo Terrones, também é 
líder sindical. No pleito 
presidencial ele derrotou 
a direitista, filha do ex-pre-
sidente peruano, Alberto 
Fujimori, Keiko Fujimori.

Eleições
O Escritório Nacional 

de Processos Eleitorais do 
Peru oficializou a vitória 
de Castilho à presidência 
somente no dia 19 de ju-
lho. O esquerdista conquis-
tou 50,126% dos votos e a 

oponente, Keiko Fujimori, 
do partido de extrema-di-
reita Fuerza Popular, teve 
49.874% dos votos. Diante 
da diferença apertada en-
tre eles, de pouco mais de 
44 mil votos, o pleito, reali-
zado em 6 de junho, teve o 
resultado questionado por 
Fujimori. 

A candidata entrou com 
cinco recursos para anular 
os resultados nas cidades de 
Huancavelica, San Román 
(Puno), Huamanga (Aya-
cucho), Chota e Cajamarca. 
Castilho foi proclamado 
presidente eleito pelo júri 
eleitoral, que levou um mês 
e meio para analisar as con-
testações.

Acordo nuclear: líder iraniano 
critica EUA sobre negociações 
Agência Estado

O líder supremo do Irã, 
aiatolá Ali Khamenei, cha-
mou os Estados Unidos de 
“teimosos” nas paralisadas 
negociações pela retoma-
da do acordo nuclear, por 
discutirem a influência re-
gional e mísseis de Teerã. 
As declarações ocorrem no 
momento em que Ali Kha-
menei se prepara para em-
possar o presidente eleito 
iraniano, Ebrahim Raisi, na 
próxima semana.

Embora Raisi tenha dito 
que deseja voltar ao acordo, 
que viu o Irã limitar seu en-
riquecimento de urânio em 
troca da retirada das san-
ções econômicas, Khamenei 
aparentemente pediu uma 
abordagem mais combativa 
contra Washington.

Os comentários tam-
bém pareciam descrever 
o governo de oito anos do 
presidente Hassan Rouha-
ni como ingênuo por sua 
abordagem para chegar ao 
acordo de 2015.

“Outros deveriam usar 
suas experiências. Essa 
experiência é uma descon-
fiança do Ocidente”, disse 
Khamenei em declarações 
transmitidas pela televi-
são estatal e endereçadas 
a funcionários do governo 
anterior. “Neste governo, 
ficou demonstrado que a 
confiança no Ocidente não 
funciona”, acrescentou.

Sob o acordo, o Irã 
concordou em limitar seu 
enriquecimento de gás de 
urânio a apenas 3,67% de 

pureza, que pode ser usado 
em usinas nucleares, mas 
é muito abaixo dos níveis 
de 90% necessários para o 
desenvolvimento de armas.

O ex-presidente ame-
ricano Donald Trump re-
tirou unilateralmente os 
EUA do acordo em 2018. 
O Irã violou os limites 
que concordou no acordo. 
Agora, enriquece peque-
nas quantidades de urânio 
com até 63% de pureza, 
seu nível mais alto de to-
dos os tempos.

Gabriel Bueno da Costa
Agência Estado

O Ministério da De-
fesa da Rússia informou 
em comunicado ontem 
sobre uma reunião dos 
ministros da Defesa do 
país e da China, no qual 

as partes buscaram re-
forçar a “cooperação 
estratégica” na área mi-
litar. O ministro russo, 
general Sergei Shoigu, 
afirmou que o pessoal 
militar das duas nações 
retornam gradualmente 
o ritmo anterior de in-

terações, após o auge da 
covid-19. Sergei Shoigu 
disse que estava feliz em 
aceitar o convite para 
participar de exercícios 
militares realizados em 
território chinês, sem 
especificar quais seriam 
eles. O militar agrade-

ceu ao ministro chinês, 
Wei Fenghe, por sua 
atenção para o desen-
volvimento da coope-
ração militar e técnica 
entre os dos países “no 
espírito de uma parce-
ria abrangente e de coo-
peração estratégica”.

China e Rússia buscam reforçar a 
‘cooperação estratégica’ militar

O socialista Pedro Castilho prestou juramento ontem, à tarde, diante do plenário do Congresso unicameral

Foto: Fotos Públicas

Agência Estado

Viajantes vacinados 
Viajantes totalmente vacinados dos 

Estados Unidos e da União Europeia terão 
permissão para entrar na Inglaterra sem qua-
rentena na chegada a partir de 2 de agosto, 
informaram as autoridades britânicas, ontem, 
enquanto buscam atrair turistas após meses 
de restrições.

“Estamos ajudando a reunir as pessoas 
que vivem nos EUA e em países europeus 
com suas famílias e amigos no Reino Unido”, 
escreveu o secretário de transportes Grant 
Shapps no Twitter.

De acordo com o governo britânico, 
viajantes que tiverem sido completamente 
imunizadas por vacinas aprovadas pelo FDA 
americano ou pela Agência de Medicamentos 
Europeia podem optar por fazer um teste de 
covid-19 antes ou depois da chegada, em 
vez do isolamento. A única exceção, segundo 
apurou à Associated Press, é a França, que 
os britânicos apontaram como uma área de 
risco pela presença da variante Beta.

Os novos casos de covid-19 têm dimi-
nuído no Reino Unido ultimamente, uma 
mudança que confunde os cientistas, muitos 
dos quais previram um poderoso aumento de 
casos depois que o governo relaxou quase 
todas as restrições na Inglaterra na semana 
passada.

De acordo com as regras atuais, uma 
pessoa que foi vacinada no Reino Unido não 
precisa se isolar ao retornar da maioria dos 
países da “lista âmbar”, mas essa isenção 
não se aplica àqueles que foram vacinados 
fora do país.

O primeiro-ministro Boris Johnson dis-
se na semana passada que queria que os 
viajantes americanos viessem à Inglaterra 
“livremente”, e as operadoras de companhias 
aéreas e aeroportuárias pediram às autori-
dades que suspendessem as restrições, na 
esperança de reabrir as viagens.

A maioria dos países europeus está aber-
ta aos turistas americanos depois que a União 
Europeia recomendou o levantamento da 
proibição de viagens não essenciais no mês 
passado. Ainda assim, europeus e residen-
tes britânicos ainda estão, em sua maioria, 
proibidos de viajar para os Estados Unidos, 
a menos que sejam cidadãos americanos.

Em uma nova tentativa 
para alavancar a vacinação 
contra a covid-19, a cidade 
de Nova York vai pagar uma 
quantia de US$ 100 (o equi-
valente a cerca de R$ 517) a 
quem procurar um posto de 
vacinação para se imunizar 
contra o coronavírus.

Poderão receber o incen-
tivo, de acordo com o anún-
cio feito pelo prefeito Bill de 
Blasio na última segunda-fei-
ra, residentes que recebam 
a primeira dose de uma das 
vacinas aplicadas na cidade a 
partir de amanhã.

Esta não é a primeira 
medida que busca incenti-
var a vacinação nos EUA por 
meio de uma “premiação”. 
Governos locais nos EUA já 
ofereceram incentivos tão 
distintos quanto cerveja, 
desconto no supermercado, 
donuts grátis por um ano, in-
gresso para jogo de beisebol, 
flores, cigarro de maconha e 
até o sorteio de um Chevrolet 
Camaro.

Mas nem apenas por 
meio de incentivo a princi-
pal metrópole americana 

pretende alcançar um maior 
índice de vacinação. De Bla-
sio também anunciou que 
todos os funcionários muni-
cipais - incluindo professores 
e policiais - serão obrigados 
a se vacinar até meados de 
setembro. Quem se recusar 
será submetido a testes se-
manais.

A nova exigência se apli-
cará a cerca de 340.000 fun-
cionários municipais. O pra-
zo final de 13 de setembro, 
quando cerca de 1 milhão 
de alunos devem retornar às 
salas de aula, mostra a im-
portância da reabertura das 
escolas para a recuperação 
da cidade e para o legado po-
lítico do prefeito.

Apesar de ser um dos 
países com maior cobertura 
vacinal contra a covid-19, os 
EUA vivenciam um aumen-
to considerável de casos da 
doença, propulsionado prin-
cipalmente pela variante 
Delta - o que motivou o Cen-
tro de Controle de Doenças 
(CDC) a voltar a recomendar, 
na última terça-feira, o uso 
de máscaras em lugares fe-
chados para pessoas que já 
tenham se vacinado.
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Elevação ocorreu nos cinco primeiros meses do ano, na comparação com mesmo período de 2020, segundo dados da Abecip

A máxima de que toda crise 
gera oportunidade nunca fez tanto 
sentido para o mercado imobiliário. 
Os índices do setor registraram um 
crescimento de 127% nos finan-
ciamentos de imóveis no Brasil nos 
primeiros cinco meses de 2021 em 
relação ao mesmo período do ano 
passado na modalidade conhecida 
como Sistema Brasileiro de Poupan-
ça e Empréstimo (SBPE). Na Paraíba, 
especificamente, o aumento no pe-
ríodo foi de 97% nos financiamen-
tos pelo SBPE, segundo a Associação 
Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip).

O presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção Civil de 
João Pessoa (Sinduscon-JP), Wag-
ner Breckenfeld, comentou que o 
primeiro semestre de 2021, ape-
sar dos impactos da segunda onda 
da covid-19, com paralisações nos 
canteiros de obras, o setor regis-
trou um bom número de lançamen-
tos imobiliários. “Os lançamentos 
foram principalmente na orla e 
zona sul de João Pessoa. Tivemos 
um resultado bom quando com-
parado a 2020, que foi o pior mo-

mento econômico dessa crise atual. 
Já com relação a 2019, ficamos um 
pouco atrás por conta das incerte-
zas de mercado”, avaliou.

De acordo com a Câmara Bra-
sileira da Indústria da Construção 
(CBIC) a expectativa é que o Produ-
to Interno Bruto (PIB) da constru-
ção possa avançar 4,5% esse ano. A 
grande expectativa de crescimento 
se dá pelo bom número de lança-
mentos de novos empreendimentos 
previstos para o segundo semestre. 
Wagner Breckenfeld destaca que o 
mesmo cenário é esperado para o 
mercado local.

O juros baixo e também os nú-
meros registrados pela Caixa Eco-
nômica Federal, principal banco 
buscado pelos brasileiros para fi-
nanciamento de imóveis com 67,7% 
de participação no mercado. Ontem, 
o banco anunciou resultado recorde 
nas contratações do crédito imobi-
liário no primeiro semestre deste 
ano. Foram R$ 65,4 bilhões em con-
cessões, um crescimento maior que 
36% na comparação com o mesmo 
período de 2020.

Com o resultado, a carteira de 
crédito habitacional da Caixa alcan-
çou o volume de R$ 528,9 bilhões, 
um crescimento de 9,4% em relação 

ao mesmo período do ano passado. 

Mercado aquecido
As taxas de juros abaixo da mé-

dia histórica e a maior valorização 
das moradias em meio à pandemia 
têm ajudado a manter o mercado 
aquecido, apesar da crise econômi-
ca. Cristiane Portella, presidente da 
Abecip destacou que o crescimento 
na concessão de crédito tem sido 
visto em todas as regiões do país. 

A projeção da Abecip para a Se-
lic no fim de 2021 é de 6,75%, em li-
nha com o Boletim Focus. Entretan-
to, instituições financeiras preveem 
Selic acima dos 7% até o fim do ano, 
por conta do nível alto da inflação. 
Cristiane Portella ponderou que a 
elevação esperada da taxa de juros 
do crédito deve ocorrer numa mag-
nitude inferior ao avanço da Selic.

O presidente do Sinduscon-JP 
adota o mesmo discurso, ressaltan-
do que o momento é favorável tanto 
para quem quer comprar um imóvel 
para morar, quanto para quem quer 
comprar imóvel para investir. “Para 
morar, as taxas de juros de financia-
mentos nunca estiveram tão baixas 
e, para investir, o imóvel sempre é 
mais seguro. Comparado com ou-
tras aplicações, está rendendo mais. 

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Paraíba registra 97% de alta 
no financiamento imobiliário
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A criatividade precisa ser utilizada como 
caminho desejável para gerar negócios e 
conexões que possibilitem ao empreendedor 
cultural dar sentido à vida e chegar aonde 
quiser na sua trajetória de artista com um 
negócio criativo.

O universo da cultura e da criatividade 
nasceu para os criativos que conseguem 
viver da arte e serem reconhecidos por 
seu protagonismo e seu propósito de vida. 
Resgatar seus talentos artísticos e investir 
neles pode ser sua maior fonte de renda.

No cenário atual, de conexões e acesso 
às informações, este é o melhor momento 
para desenvolver novas ideias, gerar 
visibilidade e retorno financeiro. Não basta 
ser apenas talentoso. É preciso desenvolver 
uma visão ampla de negócio e enxergar as 
oportunidades que o mercado oferece.

Para exemplificar, cito o artista Clóvis 
Jr., que faz parte da Rota dos Ateliês de 
João Pessoa, cidade criativa da Unesco. Um 
personagem criativo que, através da sua 
arte naif, nos inspira e nos mostra que é 
possível ser empreendedor, transformando 
a sua arte em um negócio rentável, com uma 

identidade própria e diferenciada.
Clovis Jr. se descobriu artista de arte 

naif logo cedo, quando residia na cidade de 
Guarabira – PB, sua terra natal. Com 17 anos já 
começou a vender suas telas, o que terminou 
virando uma profissão.

A ideia de empreender no ateliê surgiu 
da necessidade de espaço físico, pois a arte foi 
tomando uma proporção grande e ocupando 
os espaços da sua residência. Foi quando abriu 
seu próprio ateliê para atender aos clientes. 
Para Clóvis Jr., ter seu próprio negócio é ser o 
seu patrão, com liberdade de tomar decisões e 
fazer o seu horário de trabalho.

 “Todo ser humano tem um artista 
adormecido dentro de si, só tem que acordá-
lo e despertá-lo para isso”, acredita.  Para 
ele, todo tempo é válido para abrir um 
ateliê, entretanto, é preciso priorizar o que 
deseja, sem limitações, sem amarras, sem 
julgamentos e sem medo.  As redes sociais 
e a imprensa ajudam muito para divulgar 
e projetar o trabalho do artista no mundo 
digital. No presencial já expôs em quase todas 
as capitais do Brasil e em várias exposições 
fora do país. Só nos Estados Unidos, já 

participou de mais de dez exposições. 
O que inspira Clóvis Jr. é poder divulgar 

e expressar, através da arte, a cultura, as 
lendas e as crenças do Nordeste brasileiro. 
O reconhecimento do seu trabalho é muito 
importante para o artista. O apoio da 
família, também é fundamental. Suas obras 
já estão espalhadas pelo mundo, o que só 
reforça o amplo mercado das artes. Outra 
nova descoberta foi o mercado da cerâmica, 
espalhando a sua arte pela cidade, dando 
visibilidade e despertando o olhar de boa 
parte da população e de turistas, que muitas 
vezes, não têm o hábito de vivenciar a 
experiência proporcionada pela visita aos 
ateliês, galerias e exposições de obras de arte.

“João Pessoa, cidade criativa da Unesco, 
poderia investir em um Museu das Artes 
Plásticas, para que a população, os estudantes 
e os turistas, possam conhecer a rica 
produção dos artistas paraibanos”. Sugestão 
de quem conhece o mercado das artes e já 
apreciou algo semelhante em várias cidades 
de vários países.

Não há nada mais poderoso do que 
exemplos concretos para desmistificar e 

validar a importância dos negócios criativos, 
utilizando como pilares a criatividade, a 
cultura, o capital social e a tecnologia. 

A maioria das pessoas não quer 
arriscar para investir em algo prazeroso e 
alcançar melhores resultados. Quem usa 
as dificuldades como desculpa para não 
fazer o que ama, ainda não entendeu que a 
arte precisa tocar as pessoas e promover o 
retorno financeiro para o artista, apesar das 
adversidades.

A história de Clóvis Jr. é uma trajetória 
de sonhos, desafios, erros e acertos, mas 
também de conquistas, que o motivam a 
continuar nessa jornada, aprimorando 
conhecimentos e buscando soluções 
estratégicas. 

Toda vivência é fundamental para o 
empreendedor cultural aprender como 
funciona as relações de negócios, descobrir 
novos caminhos, adequar-se às novas 
realidadese priorizar o que efetivamente quer 
fazer para alcançar o sucesso do tamanho do 
seu sonho. O Sebrae certamente será um dos 
parceiros para orientar sobre o planejamento 
e a gestão do seu negócio criativo.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Vale lembrar que segundo dados 
da FipeZap (índice que acompanha 
a evolução dos preços do mercado 
imobiliário), João Pessoa está entre 
as capitais do país com o menor pre-
ço médio do metro quadrado, sendo 
mais um atrativo para compra de um 
imóvel na nossa cidade”, comentou.

Uma coisa é certa, mercado 
imobiliário aquecido, é mercado da 
construção civil ajudando a econo-
mia local na geração de empregos 

diretos e indiretos. Tanto é que o 
bom desempenho da construção no 
primeiro semestre de 2021 puxou 
pra cima os indicadores de empre-
go no setor. “De janeiro a maio ge-
ramos exatamente 2.583 postos de 
trabalho com carteira assinada em 
toda a Paraíba, com 61% desse total 
(1.580) só na capital, segundo dados 
do Caged (Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados)”, conclui 
Wagner Breckenfeld.

CAsA PRóPRIA 
n Com as mudanças no Minha Casa Minha Vida, as instituições 
financeiras passaram a oferecer outras modalidades de financia-
mento de imóveis, uma delas é o Sistema Brasileiro de Poupança 
e Empréstimo, que tem algumas semelhanças com o Minha Casa 
Minha Vida. Ao mesmo tempo, também há diferenças, que são 
importantes na hora de tentar a aprovação do crédito. O SBPE 
é uma possibilidade que usa os rendimentos da caderneta de 
poupança para emprestar recursos financeiros para quem quer 
comprar imóveis por meio de um financiamento. O SBPE está 
disponível em praticamente todas as instituições financeiras do 
país. A linha acaba sendo mais procurada quando a pessoa tem 
uma renda que não se enquadra ou não tem tantas vantagens 
no programa do Governo Federal, Casa Verde e Amarela. Além 
disso, ele também permite um financiamento de longo prazo 
para a maior parte do valor da moradia.
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Conciliação da Justiça Federal com a Caixa beneficiou 1.535 usuários afetados pelos planos Bresser, Collor I, Collor II e Verão 
Um acordo oficializado 

pela Justiça Federal na Paraí-
ba (JFPB) beneficiou 1.535 
usuários de contas poupança 
prejudicados com os reajus-
tes indevidos em planos eco-
nômicos de governos anterio-
res (Bresser, Collor I, Collor 
II e Verão). Em audiência de 
conciliação realizada ontem 
com a Caixa Econômica Fe-
deral (considerada ré no pro-
cesso) as partes aceitaram 
proposta de pagamento que 
resultará na injeção de R$ 
4.769.342,27 na economia. 

O acordo foi mediado 
pelo Centro Judiciário de 
Solução Consensual de Con-
flitos e Cidadania (Cejusc), 
coordenado pela juíza federal 
Adriana Carneiro da Cunha. A 
magistrada destacou que “a 
iniciativa foi fruto de diálogo 

interinstitucional e represen-
ta um importante avanço no 
fortalecimento do papel do 
Cejusc como facilitador no 
tratamento adequado da liti-
gância de massa pela via da 
resolução consensual”. 

A maior parte das pes-
soas envolvidas na ação são 
idosas, que agora poderão 
receber os recursos repre-
sados por décadas. O acordo 
foi promovido pelas conci-
liadoras Priscila Vidal Costa 
de Freitas, Elizabeth Gomes 
da Silva e Wanessa Kelly de 
Albuquerque Vanderlei, to-
das do Cejusc/JFPB, com a 
participação dos advogados 
Estevan Nogueira Pegoraro, 
Melina Maria Vilela Ferreira 
e Taísa Rodrigues Esteves, e 
do procurador da Caixa Eco-
nômica Federal, Magdiel Jeus 
Gomes Araújo. 

De acordo com o supervi-
sor do Cejusc, Marconi Araú-
jo, como as partes autoras 
eram de um mesmo escritó-
rio de advocacia, foi possível 
fazer o acordo para todos em 

uma única audiência realiza-
da por meio de chamada de 
vídeo de WhatsApp, através 
do Concilia Net. “O projeto é 
uma iniciativa simples, a par-
tir do uso da tecnologia, que 
vem facilitando muito a atua-
ção do Cejusc, por ampliar as 
possibilidades de realização 
de audiências”, destacou. 

Os processos que esta-
vam na Turma Recursal dos 
Juizados Especiais Federais 
da JFPB serão homologados 
pelos respectivos magistra-
dos das primeira, segunda e 
terceira relatorias e, em segui-
da, serão devolvidos às Varas 
Federais de origem para o fiel 
cumprimento, sendo grande 
parte das sétima (João Pes-
soa), nona (Campina Grande) 
e 15ª (Sousa) Varas Federais. 

Caso de sucesso
Esse acordo coletivo 

com poupadores, ocorrido no 
âmbito do Cejusc da JFPB, é 
considerado o primeiro caso 
de sucesso de conciliação ex-
trajudicial de massa do Bra-
sil, após homologação, pelo 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), em 2020, da possibili-
dade de celebração de acor-
dos em bloco em mesa de 
adesão direta com o banco e 
os advogados que represen-
tem em juízo os interesses 
de mais de 10 poupadores, 
nos casos envolvendo os 
planos econômicos Bresser 
(1987), Verão (1989) e Collor 
2 (1991). Essa homologação 
ocorreu depois de solicitação 
feita pela Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban), 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU), o Banco Central (Ba-
cen), o Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) 
e a Frente Brasileira Pelos 
Poupadores (Febrapo). 

Plano Collor I
Até então, o Plano Collor 

I não fazia parte do acordo 
validado pelo STF. Agora, esse 
acordo institucional firmado 
nacionalmente e que recebeu 
adesão integral do Cejusc/
JFPB, através da realização de 
sessões conciliatórias locais, 
atende também à perspec-
tiva de liberação e de con-
vencimento da própria Caixa 
da importância de que seja 
também feito o reajuste das 
contas poupança relativas 
ao período atinente ao plano 
econômico Collor I.

Clientes de poupança na PB 
fecham acordo de R$ 4,7 mi
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O presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
confirmou ontem que o re-
lator da reforma do impos-
to de renda, o deputado 
Celso Sabino (PSDB-PA), 
acatou as sugestões feitas 
por ele de manter a isen-
ção da taxação de dividen-
dos às empresas. “Dessa 
forma, todas as empresas 
do simples nacional con-
tinuarão a não pagar tri-

butos em cima de lucro e 
dividendos”, anunciou o 
parlamentar no Twitter.

De acordo com Lira, 
as empresas do Simples 
Nacional “são um dos pi-
lares da nossa economia e 
da geração de empregos”. 
O presidente da Câmara 
disse que recebeu “inúme-
ras demandas da socieda-
de” para manter a regra. 
“O relator me informou 
que refez os cálculos junto 
a equipe econômica e que 
serão acatadas as suges-

tões”, declarou o presiden-
te da Câmara.

Sabino já havia con-
firmado que as empresas 
optantes do Simples Na-
cional permanecerão isen-
tas de taxação de lucros e 
dividendos. “Lucros e di-
videndos distribuídos por 
empresas do Simples per-
manecerão isentos. Temos 
grande possibilidade de 
aumentar limite de isenção 
de taxação de dividendos 
de micro e pequenas em-
presas”, afirmou o relator.

Mantida isenção de lucros e 
dividendos para empresas

Atacadista doa mais de três 
toneladas de alimentos à PB

Mais de três toneladas 
de alimentos foram doa-
das no primeiro semestre 
deste ano pela rede Assaí 
Atacadista como parte das 
ações da empresa para 
contribuir com o combate 
à fome no Brasil. A inicia-
tiva faz parte de um plano 
de doações que totaliza R$ 
5,5 milhões em alimentos 
que serão distribuídos ao 
longo de todo o ano em 
todo o país. 

Já quando considera-
dos os resultados nacio-
nais, no total, foram 220 
toneladas de alimentos 

doadas entre janeiro e ju-
lho deste ano em todo o 
Brasil. Isso significa que 
quase meio milhão de pra-
tos de comida (457 mil 
refeições) chegaram às fa-
mílias em situações de vul-
nerabilidade de 49 cidades 
brasileiras. Os alimentos 
foram distribuídos por 
meio de 39 instituições so-
ciais parceiras, em mais de 
23 mil cestas, que garanti-
ram que a ajuda chegasse 
às mãos de quem mais pre-
cisa em cada região.

Atualmente, mais de 
116,8 milhões de pessoas 

estão em situação de in-
segurança alimentar ou 
passando fome no Brasil. 
Os dados são da pesquisa 
realizada em dezembro de 
2020 pela Rede Brasileira 
de Pesquisa em Soberania 
e Segurança Alimentar e 
Nutricional (Rede Pens-
san), com especialistas na 
área de alimentação. Além 
desse cenário, a pandemia 
de covid-19 também tem 
afetado milhares de brasi-
leiros e brasileiras, assim 
como impactou direta-
mente a fonte de renda de 
diversas famílias.

Sofia Aguiar
Agência Estado

Dívida Pública Federal registra alta 
em junho e chega a R$ 5,3 trilhões

Sem vencimentos de tí-
tulos no mês passado, a Dí-
vida Pública Federal (DPF) 
subiu significativamente em 
junho e ultrapassou a barrei-
ra de R$ 5,3 trilhões. Segun-
do números divulgados on-

tem pelo Tesouro Nacional, a 
DPF passou de R$ 5,171 em 
maio para R$ 5,329 trilhões 
em junho, com alta de 3,07%.

O Tesouro prevê que a 
DPF continuará subindo nos 
próximos meses. Segundo a 
nova versão do Plano Anual 
de Financiamento (PAF), 
apresentada no fim de ju-

nho, o estoque da DPF deve 
encerrar 2021 entre R$ 5,5 
trilhões e R$ 5,8 trilhões.

A dívida pública mobi-
liária (em títulos) interna 
(DPMFi) subiu 3,29%, pas-
sando de R$ 4,940 trilhões 
em maio para R$ 5,103 tri-
lhões em junho. No mês pas-
sado, o Tesouro emitiu R$ 

133,4 bilhões em títulos a 
mais do que resgatou. Tam-
bém houve a apropriação de 
R$ 29,36 bilhões em juros. 
Por meio da apropriação de 
juros, o governo reconhece, 
mês a mês, a correção dos 
juros que incide sobre os tí-
tulos e incorpora o valor ao 
estoque da dívida pública.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Novo valor

Reajuste do Bolsa Família pode ser 
maior que 50%, avalia ministro

O ministro da Cidada-
nia, João Roma, disse ontem 
que o governo deve enviar 
até o início de agosto uma 
medida provisória refor-
mulando programas so-
ciais. As declarações ocor-
reram após reunião com o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. Roma falou da 
pretensão que o novo pro-
grama tenha o maior valor 
possível. 

“O valor médio do pro-
grama será tratado com 

a área econômica mais à 
frente. O presidente falou 
em reajuste de 50% (em 
relação ao Bolsa Família). 
Pretendemos isso ou até 
mais”, afirmou.

Roma já havia dito, 
no início do mês, que os 
primeiros pagamentos do 
novo programa de trans-
ferência de renda devem 
ocorrer em novembro, após 
o fim do auxílio emergen-
cial. “A questão do ticket 
médio e do valor desse pro-

grama será eventualmente 
tratada com a área econô-
mica mais à frente”, disse 
João Roma. Nesse primeiro 
momento, devem ser pro-
movidas mudanças ope-
racionais para o funciona-
mento do novo programa. 
“Existe toda uma operacio-
nalização que precisa ser 
feita, fazer ajustes com Da-
taprev, com a Caixa Econô-
mica Federal”, continuou.

De acordo com o mi-
nistro, a ideia do governo 

é lançar, em novembro, um 
novo programa de transfe-
rência de renda reunindo 
ações e programas já exis-
tentes, como o Bolsa Famí-
lia e o programa de aquisi-
ção de alimentos, e ampliar 
o número de atendidos 
para 17 milhões. Atualmen-
te, o programa beneficia 
14,5 milhões de brasileiros. 
Segundo o ministro, o novo 
programa incluirá ainda 
ferramentas de capacitação 
e microcrédito.

Foto: Marcus Antonius

Atualmente, o programa atende a 14,5 milhões de brasileiros que recebem o benefício social nas agências da Caixa Econômica Federal pelo país

Caso é considerado o 
primeiro de sucesso em 
conciliação extrajudicial 

de massa no país

Ineditismo
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SES avalia que o cenário controlado pode ser reflexo da pandemia e alerta a população para o diagnóstico precoce 
A Paraíba vem apresen-

tando situação de estabilidade 
nos casos de sífilis em 2021. A 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) avalia que o cenário con-
trolado do agravo ainda pode 
ser um reflexo da pandemia e 
alerta a população para o diag-
nóstico precoce e tratamento 
em tempo oportuno.     

De acordo com a chefe do 
Núcleo de IST/AIDS da SES, 
Joanna Ramalho, uma investi-
gação foi realizada pelo Comi-
tê Estadual de Investigação de 
Transmissão Vertical de Sífilis 
e muitos casos de sífilis congê-
nita estão sendo descartados. 
Ela afirma que a tendência 
é que até o final do ano seja 
detectada uma redução. Em 
2020, a Paraíba teve 356 casos 
confirmados. Este ano, até este 
mês de julho, são 259 casos.  

Sobre a sífilis em gestan-
te, Joanna Ramalho afirma 
que a Paraíba finalizou 2020 
com 844 casos confirmados 
e que este ano são 463 casos. 
Ela explica que a estabilidade 
pode ser reflexo da pandemia, 
com a baixa procura de pré-
natal. Porém, ela acredita que 
há uma diminuição de casos 
que está atrelada ao tratamen-
to oportuno e acesso fácil ao 
diagnóstico. 

“A redução provavelmen-
te se deve a uma política bem 
desenhada de enfrentamento, 
em que está sendo ofertado o 
diagnóstico precoce e o trata-
mento oportuno, quebrando a 
cadeia de transmissão. Quanto 
mais a gente trata a população, 
quanto mais a população tem 
acesso ao diagnóstico e aces-
so ao tratamento, a cadeia de 
transmissão tende a reduzir”, 
pontua.  

A chefe do Núcleo de IST/
AIDS reforça que a rede de 
atenção à pessoa com sífilis 
na Paraíba é organizada. O 
Estado adquire insumos de 
prevenção e abastece todos 
os 223 municípios, além de 
ter uma rede de diagnóstico na 
Atenção Básica (AB) em que 
todas as Unidades Básicas de 
Saúde ofertam o teste rápido 
para a infecção, que é um exa-
me de triagem, e os exames 
complementares de VDRL, 
que é o laboratorial. Por meio 
de recomendação do Ministé-
rio Público, os profissionais 
de saúde podem prescrever 
a penicilina benzatina que é 
a medicação apropriada para 
prevenir a sífilis congênita.

Joanna Ramalho lembra 
também que a prevenção da 
transmissão vertical, ou seja, 
da gestante para o feto, é feita 
por meio de um pré-natal de 
qualidade para ter um trata-
mento oportuno e assim evi-
tar que a criança nasça com a 
sífilis congênita.

Sífilis
Infecção sexualmente 

transmissível, a sífilis pode 
apresentar várias manifes-
tações clínicas e diferentes 
estágios (sífilis primária, se-
cundária, latente e terciária). 
A primeira etapa envolve uma 
ferida indolor nos órgãos se-
xuais ou na boca. Após a cura 
da ferida inicial, a segunda 
fase é caracterizada por uma 
irritação na pele. Depois, não 
há sintomas até a fase final, 
que pode ocorrer anos mais 
tarde e pode resultar em da-
nos para cérebro, nervos, 
olhos ou coração.

 

Casos de sífilis se mantêm 
estáveis na Paraíba em 2021

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona
João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 29 de julho de 2021     |     A UNIÃO       19

Em 24 anos

São Paulo registra queda de 74% nos 
óbitos por Aids, diz Fundação Seade

O número de mortes em 
decorrência da Aids (síndro-
me da imunodeficiência ad-
quirida) caiu 74% no estado 
de São Paulo, 24 anos depois 
do pico de óbitos pela doen-
ça. Segundo o Panorama de 
Mortalidade por Aids no es-
tado de São Paulo, contido 
na nova edição da série SP 
Demográfico, elaborada pela 
Fundação Seade ( Fundação 
Sistema Estadual de Análise 
de Dados Estatísticos), hou-
ve 2.049 mortes em 2019, 
5.690 a menos em compa-
ração com o total de 1995, 
quando foi atingido o recor-
de histórico de 7.739 de óbi-
tos por Aids em um ano.

De acordo com o levan-
tamento, em mais de duas 
décadas, a taxa de mortali-
dade despencou, caindo de 
22,9 óbitos por 100 mil ha-
bitantes em 1995 para 4,6 
em 2019. A queda foi maior 
entre o público masculino – 
5.850 homens faleceram em 
1995 contra 1.397 em 2019, 
uma redução de 76,1%. En-
tre as mulheres, a queda foi 
de 65,4%, com 1.889 óbi-
tos contra 652 nesses anos. 
Conforme as análises da fun-
dação, os números indicam 
que houve mudança de com-

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

portamento sexual, já que as 
mortes ocorriam mais entre 
homens, com a proporção 
de seis óbitos entre eles 
para um entre mulheres em 
1990, caindo para três para 
um em 1995 e mantendo-se 
em dois para um até 2019.

A fundação diz que a 
queda nos números deve-se 
às estratégias de prevenção, 
testagem e tratamento para 
controle da doença, princi-
palmente depois da desco-
berta dos antirretrovirais 
em meados da década de 
1990. “A descoberta precoce 
da doença e utilização dos 

medicamentos adequada-
mente, em tempo oportuno, 
tem auxiliado na redução do 
agravamento da doença e, 
consequentemente, da mor-
talidade, aumentando assim 
a expectativa de vida para os 
que vivem e convivem com 
a doença, para a qual ainda 
não foi identificada a cura.”

O coordenador do 
Programa Estadual DST/
Aids-SP, Alexandre Gonçal-
ves, lembrou que, quando 
o primeiro caso da doença 
foi descoberto em 1980, 
a doença ainda não tinha 
tratamento ou cura, mas, 

ao longo dos anos, diversos 
estudos e projetos científi-
cos foram criados e contri-
buíram para o surgimento 
de um tratamento, e esses 
estudos continuam visando 
à descoberta da cura.

“Enquanto isso não 
acontece, seguiremos fo-
cados na prevenção e no 
tratamento com medica-
mentos, pois nosso objetivo 
é que todos tenham acesso 
a um cuidado adequado e 
possam continuar a viver, 
porque é possível viver 
mesmo tendo a doença”, 
disse Gonçalves.

Foto: Agência Brasil

A queda nos números deve-se às estratégias de prevenção, testagem e tratamento para controle da doença

A previsão de frio intenso 
e com chance de neve para a 
serra catarinense ontem fez a 
procura por hospedagem dis-
parar. O fenômeno meteoroló-
gico no Sul do país deve fazer 
os termômetros ficarem entre 
0 e 5° C em todo o Estado du-
rante esta quinta-feira, poden-
do chegar até -8º C nos topos 
da região, segundo informou a 
Epagri/Ciram, órgão meteoro-
lógico de Santa Catarina.

Na rede hoteleira con-
vencional, não há mais vaga 
em pelo menos sete cidades 
onde as chances de neve são 
maiores: Bocaina, Bom Jar-
dim da Serra, Bom Retiro, Rio 
Rufino, São Joaquim, Urubici 
e Urupema. No entanto, nas 
vagas alternativas, através dos 
aplicativos de hospedagem, 
é possível que o turista ainda 
encontre algumas opções.

“O pico da nossa tempora-
da ocorre, historicamente, nas 
duas últimas semanas de julho. 
Somando isso às previsões de 
neve, os quartos disponíveis na 
cidade rapidamente lotaram”, 
afirma Henrique Folster Mar-
tins, presidente da Associação 
Empresarial de Urubici, cidade 
com a melhor estrutura hote-
leira da serra. Para dar conta 
da demanda, Martins informa 

que muitos moradores da cida-
de estão alugando as próprias 
casas para receber os turis-
tas. “Todo esse movimento, 
incluindo a rede hoteleira e 
gastronômica da cidade gira 
algo em torno de R$ 4 milhões 
na economia local”, emenda 
Martins.

Diferente da primeira 
frente fria deste ano que re-
gistrou neve, no final de junho, 
a onda de frio que se aproxi-
ma coincide com o período 
de férias escolares e de parte 
do funcionalismo público. O 
médico Cesar Augusto Silvei-
ra Nunes, natural de Pelotas, 
no Rio Grande do Sul, viajou 
pela primeira vez com a fa-
mília para a serra catarinense 
na expectativa de ver a neve. 
“Queremos curtir a cidade, as 
atrações, as vinícolas e torcer 
para que a neve chegue”, disse 
ao Estadão. Ele informou que 
fez a reserva com antecedência 
e que aproveitou as férias dos 
filhos para conhecer a região 
de Santa Catarina.

Com a alta procura pelo 
frio, os turistas estão buscando 
hospedagens em cidades onde 
as chances de neve são meno-
res, como em Lages, que fica 
a 80 quilômetros de São Joa-
quim. Na região rural do mu-
nicípio, a ocupação já atingiu 
100%, enquanto a do o centro 
já está em 80%.

Expectativa de neve lota 
os hotéis na serra de SC

Diante da estiagem e 
da crise hídrica dela de-
corrente, o governo do 
Mato Grosso do Sul tem 
apostado em medidas pre-
ventivas, como a orienta-
ção de produtores rurais, 
motoristas e pantaneiros, 
para evitar que queima-
das, como as ocorridas ano 
passado, se repitam este 
ano.

Segundo o secretá-
rio de Meio Ambiente, 
Desenvolvimento Econô-
mico, Produção e Agricul-
tura Familiar (Semagro), 
Jaime Verruck, a situação 
no Mato Grosso do Sul é 
“grave em termos de crise 
hídrica, com o nível dos 
rios muito abaixo do que 
estavam no ano passado”.

Ele explica que, na Ba-
cia do Paraná, a situação é 
“bastante complexa”, in-
clusive no que se refere à 
geração de energia elétri-
ca. “Hoje a água está sendo 
reservada para geração de 
energia, o que causa con-
sequências para outros se-
tores que precisam dessa 
água, como é o caso da irri-
gação e do abastecimento 
urbano”, disse Verruck à 

Agência Brasil, por meio 
de áudio enviado por sua 
assessoria.

O secretário acrescen-
ta que também não houve 
recomposição das águas 
da Bacia do Paraguai, que 
atualmente encontra-se 
com nível abaixo do re-
gistrado ano passado. 
Nesse caso, explica, as 
consequências vão além 
das atividades turísticas, 
abrangendo também a na-
vegabilidade e o transpor-
te via modal aquático.

“Teremos ao longo do 
segundo semestre uma si-
tuação mais adversa do 
que a que tivemos ano 
passado. Inclusive ante-
cipamos a suspensão da 
navegação de transporte 
para um período anterior 
ao ocorrido ano passado. A 
consequência disso é o au-
mento da pressão em cima 
das rodovias, com as car-
gas saindo por caminhões 
e a antecipação do envio 
de cargas para a Argentina 
e para o Uruguai”, disse.

Produção
A estiagem também 

está prejudicando a pro-
dução agrícola no estado. 
“Tínhamos uma estimativa 
inicial de colher 9 milhões 

Estiagem: Mato Grosso do Sul reforça 
as ações para prevenção de incêndios

Fabio Bispo
Agência Estado Pedro Peduzzi

Agência Brasil
de toneladas [de grãos]. Essa 
projeção já havia sido afeta-
da devido ao atraso no plan-
tio de soja, e agora ela está 
estimada em 6,2 milhões de 
toneladas. Praticamente 1 
milhão de toneladas foi per-
dida em decorrência da falta 
de chuvas. Outros 2 milhões 
de toneladas, em decorrên-
cia da última geada que tive-
mos, e que agora se repete 
durante a semana”.

“A preocupação, nesse 
momento, é também com o 
abastecimento urbano. Esta-
mos preocupados em como 
manter o abastecimento na 
cidade, principalmente na 
região do Pantanal. Obvia-
mente não temos controle 
sobre a questão das chuvas, 
mas é fundamental que a 
gente adote medidas de pre-
venção e mitigação”, com-
pletou.

Tais medidas preventi-
vas já estão apresentando 
resultados, conforme dados 
apresentados pelo Centro 
Integrado de Coordenação 
Estadual (Cicoe). Segundo 
o órgão, mesmo em meio 
à baixa umidade e à alta 
temperatura na região, o 
número de focos de calor 
apresentaram uma redução 
de 55%, na comparação com 
o mesmo período de 2020.

“Os relatórios apresen-
tados [na reunião] mostram 
a eficiência das medidas que 
vêm sendo tomadas, porém 
o cenário para os próximos 
três meses que nos foi re-
latado, com ocorrências de 
geadas, nível seco, chuvas 
abaixo da média histórica, 
isso tudo nos mantém em 
alerta”, avalia Jaime Verruck, 
que é também presidente do 
Cicoe.
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Governo do Estado paga mais 
uma parcela do Bolsa Esporte
Com um investimento anual de R$ 2,7 milhões, programa atende a quase 300 atletas, técnicos e paratletas

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Juventude, Esporte e Lazer 
(Sejel), realizou, anteon-
tem, o pagamento da quinta 
parcela do Bolsa Esporte, 
referente ao exercício 2020-
2021. Ao todo, 288 pessoas, 
entre atletas, técnicos e pa-
ratletas, receberam o bene-
fício, o que representa um 
investimento mensal de R$ 
224 mil e anual de R$ 2,7 
milhões.

O secretário executi-
vo de Esporte e Lazer, José 

Marco, ratificou que o va-
lor financeiro para os be-
neficiários do programa 
já está nas devidas contas 
correntes pelo quinto mês 
seguido. “Por mais um mês, 
o governo realiza rigorosa-
mente em dia o pagamento 
de mais uma parcela desse 
programa que beneficia os 
desportistas paraibanos, 
que é o Bolsa Esporte. É um 
compromisso firmado para 
contribuir com o crescimen-
to do segmento aqui na Pa-
raíba”, disse.

“Vários se inscreveram, 
mas só tem direito a receber 
o Bolsa Esporte aqueles que 
realmente possuem crité-
rios de acordo como manda 
a lei, onde uma comissão 
trabalhou arduamente e 
analisou com muita lisura 
os processos. E para a feli-
cidade deles, já é o quinto 
mês que estão recebendo, 
através de um grande esfor-
ço do Governo do Estado”, 
concluiu José Marco.

Existem cinco moda-
lidades do Bolsa Esporte e 

os valores para cada con-
templado variam entre R$ 
500,00 e R$ 4 mil: Bolsa Ins-
titucional, que é destinada 
para técnicos de qualquer 
idade e atletas indicados 
por cada federação espor-
tiva; Bolsa Estudantil, para 
aqueles que tenham obtido 
resultados importantes nos 
Jogos Escolares da Juventu-
de e Paralimpíadas Escola-
res Brasileiras, organizados 
pelo Comitê Olímpico do 
Brasil e Comitê Paralímpico 
Brasileiro; Bolsa Nacional 

paga para aqueles que têm 
participação em eventos na-
cionais e legitimados pelas 
respectivas confederações; 
e a Bolsa Internacional aos 
que disputam competições 
em outros países.

Ainda existe a Bolsa 
Representatividade, que é 
destinada a atletas que di-
vulgam a marca do Estado 
em nível nacional ou inter-
nacional, como é o caso de 
Álvaro Filho, que está dis-
putando as Olimpíadas em 
Tóquio.

Famílias beneficiadas

Incra entrega títulos provisórios a assentados na Paraíba
O Teatro Municipal 

Jacob Soares Pereira, no 
Centro de Solânea, foi o 
palco, anteontem, de um 
momento de alegria para 
as 15 famílias de agricul-
tores selecionadas pelo 
Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) na Paraí-
ba para o assentamento 
Dom José Maria Pires, na 
área rural do município. 
Os novos beneficiários 
da reforma agrária rece-
beram seus Contratos de 
Concessão de Uso (CCUs), 
que transferem o imóvel 
rural ao beneficiário da 
reforma agrária em cará-

ter provisório, asseguran-
do o acesso à terra, aos 
créditos disponibilizados 
pelo Incra e a outros pro-
gramas do Governo Fede-
ral de apoio à agricultura 
familiar.

As famílias do assen-
tamento Dom José Maria 
Pires foram as primeiras 
no país a serem incluídas 
no Programa Nacional de 
Reforma Agrária (PNRA) 
após a publicação dos 
novos normativos para a 
seleção de beneficiários 
para o programa.

Os CCUs foram en-
tregues pelo superinten-
dente do Incra na Paraíba, 

Kleyber Nóbrega, e pelos 
servidores que chefiam 
a Divisão de Desenvolvi-
mento e Consolidação de 
Projetos de Assentamen-
tos, Manoel Mariano Ne-
ves, e a Comissão Perma-
nente Regional de Seleção 
das Famílias Beneficiárias 
do PNRA na autarquia no 
estado, Ivan Sérgio Cam-
pos Fontinelli.

O assentamento Dom 
José Maria Pires tem 216 
hectares e foi criado em 
fevereiro de 2016. A área 
está localizada a cerca de 
140 quilômetros de João 
Pessoa, na Região do Se-
miárido.

Kleyber Nóbrega des-
tacou que as famílias, agora 
de posse dos CCUs, poderão 
construir moradias dignas 
e investir na infraestrutu-
ra de seus lotes. “Acredita-
mos que as famílias passem 
o próximo Natal em suas 
próprias casas”, previu. O 
prefeito de Solânea, Kayser 
Rocha (DEM), garantiu que 
a gestão municipal vai doar 
o serviço de georreferencia-

mento das parcelas do as-
sentamento para as famílias 
agricultoras.

A presidente da associa-
ção dos agricultores do as-
sentamento, Flávia Maximino 
dos Santos, disse que o obje-
tivo das famílias agora é viver 
e desenvolver atividades pro-
dutivas nos lotes. “Peço que 
todas as famílias do nosso 
assentamento deem valor a 
essa grande conquista”.

Crédito para a habitação
Com a titulação provisória, 

as famílias, que atualmente mo-
ram em barracos improvisados 
com lona e tábuas de madeira, 
terão, em breve, acesso aos cré-
ditos instalação nas modalidades 
habitação, no valor de até R$ 
34 mil por família assentada; e 
apoio inicial para a instalação no 
assentamento e a aquisição de 
itens de primeira necessidade, de 
bens duráveis de uso doméstico e 
de equipamentos produtivos, no 
valor de até R$ 5,2 mil por família 
assentada; e ainda a outras mo-
dalidades, como fomento, para 
viabilizar projetos produtivos de 
promoção da segurança alimen-
tar e nutricional e de estímulo à 
geração de trabalho e renda, no 
valor de até R$ 6,4 mil por família.

Ainda há o Fomento Mulher, 
para implantar projeto produtivo 

sob responsabilidade da mulher 
titular do lote, no valor de até R$ 
5 mil por família; e o Fomento 
Semiárido, para apoiar soluções 
de captação, armazenamento e 
distribuição de água para con-
sumo humano, animal e produ-
tivo, no valor de até R$ 5 mil por 
família assentada. As 15 casas 
serão construídas em alvenaria e 
dispostas em forma de agrovila.

Edital de seleção
A nova forma de seleção de 

famílias para o PNRA, realizada 
através de edital, está sendo usa-
da em assentamentos criados a 
partir de 2016, em áreas obtidas 
pelo Incra que tiveram os proce-
dimentos de seleção de famílias 
suspensos em virtude do Acórdão 
775 de 2016 do Tribunal de Con-
tas da União (TCU).

Agricultores foram 
selecionados pelo 

Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária no município

de Solânea

Foto: Divulgação

As 15 famílias de agricultores receberam seus títulos provisórios em solenidade realizada em Solânea

Compromisso firmado 
pelo governo estadual 
visa contribuir para o 

crescimento do esporte 
na Paraíba

Meta



Seleção Brasileira derrota Arábia Saudita por 3 a 1 com gol do paraibano Matheus Cunha e vai enfrentar o Egito, sábado

O Brasil encontrou mais 
dificuldades do que o espera-
do, mas confirmou o favoritis-
mo diante da Arábia Saudita, 
venceu por 3 a 1 e confirmou 
sua vaga no mata-mata dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 
Saitama, a Seleção Brasileira 
deslanchou no segundo tempo 
e chegou ao triunfo com gols 
de Matheus Cunha e outros 
dois de Richarlison, o nome 
do jogo e o novo artilheiro da 
competição.

Com isso, o Brasil avançou 
às quartas na liderança do gru-
po D, com sete pontos, fruto 
de duas vitórias e um empate. 
Os árabes, que balançaram as 
redes com Al Amri, e mostra-
ram coragem e organização, 
se despediram da Olimpíada 
sem pontuar e na lanterna da 
chave. O outro classificado do 
grupo foi a Costa do Marfim, 
que segurou um empate com 
a Alemanha e eliminou o time 
europeu, atual vice-campeão 
olímpico.

Garantida nas quartas, a 
seleção atual campeã olímpica 
vai enfrentar o Egito, sábado, 
às 7h, em Saitama. Os egípcios 
garantiram a vaga com uma vi-
tória por 2 a 0 sobre a Austrá-
lia na última rodada, com gols 
de Rayan, aos 44 minutos do 
primeiro tempo, e Hamdy aos 
40 do segundo. Os argentinos 
foram eliminados após o em-
pate com a Espanha em 1 a 1.

O Brasil fez bons 20 pri-
meiros minutos, apertou a 
saída de bola do adversário 

e chegou ao seu gol por meio 
da bola aérea aos 13 minutos. 
Claudinho bateu escanteio da 
esquerda e Matheus Cunha 
apareceu na primeira trave 
para desviar de cabeça e abrir 
o placar. Foi seu primeiro gol 
em Tóquio após oito finali-
zações. Destaque na jogada 
para a bola roubada de Antony 
antes de o time ter dois escan-
teios e, em um deles, originar-
se o gol.

Embora não tenham feito 
uma grande apresentação, os 
brasileiros chegarão invictos e 
com moral para o mata-mata 
olímpico. Nesta quarta, engre-
naram na etapa final à medida 
que encontraram os espaços 
na defesa dos árabes.

Japão
Nem Espanha, Argentina, 

Alemanha ou Brasil. A seleção 
que terminou a fase de grupos 
com 100% de aproveitamento 
foi o Japão. Os donos da casa, 
líderes do Grupo A, golearam 
a França por 4 a 0, ontem, em 
Yokohama, e eliminaram os 
europeus.

No primeiro tempo, os 
gols japoneses foram do meia 
Takefusa Kubo, aos 26 minu-
tos, e do lateral-direito Hiroki 
Sakai, aos 33. Koji Miyoshi, que 
entrou na vaga de Kubo no in-
tervalo, marcou o terceiro aos 
24. O atacante Daizen Maeda 
fechou a conta nos acréscimos.

A adversária do Japão nas 
quartas de final será a Nova 
Zelândia, que empatou sem 
gols com a Romênia e ficou em 
segundo lugar no Grupo B. A 
partida está marcada para este 
sábado, às 6 horas, em Kashi-
ma. Já a Coreia do Sul passou 
em primeiro no Grupo B ao 
golear Honduras por 6 a 0 e vai 
pegar o México, segundo do 
Grupo depois de bater a África 
do Sul por 3 a 0. O confronto 
será neste sábado, às 8 horas, 
em Yokohama.

Com a igualdade contra 
a Argentina, a Espanha ficou 
com a primeira colocação do 
grupo, somando cinco pontos 
na tabela de classificação, e 
abre as quartas de final contra 
Costa do Marfim, a segunda da 
chave do Brasil, também neste 
sábado, às 5 horas.

Ricardo Magatti
Agência Estado
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Derrota no vôlei
No vôlei masculino, os russos venceram o Brasil por 
3 a 0 e complicaram a situação da equipe comandada 
por Renan Dal Zotto nas Olimpíadas. Página 23Esportes

 VEla 
3h05
470 - Masculino
3ª e 4ª regatas

 Rúgbi 
5h
França x Brasil - Feminino

 boxE 
5h
Hebert Conceição x Erbieke Tuoheta
Oitavas de final

 TiRo com aRco 
5h57
Ane Marcelle x Ana Vazquez

 boxE 
7h24
Graziele de Jesus x Tsukimi Namiki
Peso mosca

 VôlEi 
7h40
Japão x Brasil - Feminino

 NaTação 
7h50
100m borboleta - Masculino

 giNásTica aRTísTica 
7h50
Individual geral
- Feminino

 NaTação 
8h28
4 x 100m medley - Misto

 VôlEi DE PRaia 
9h
Agatha/ Duda x Bansley/Brandie
10h
Alison/Álvaro Filho x Brouwer/Meeuwsen

 HaNDEbol 
21h
Argentina x Brasil - Masculino

 aTlETismo 
21h
3000m com obstáculos - Masculino
21h15
Salto em altura - Masculino
22h55
400m com barreiras - Masculino
23h40
100m rasos - Feminino

 Rúgbi 
21h
Fiji x Brasil - Feminino

 VôlEi 
23h05
Brasil x Estados Unidos 
- Masculino

brasil nas quartas de final

 Futebol               

 bRasil HojE Nas olimPíaDas                                                                                                

Foto: reprodução/Instagram

O paraibano Álvaro Filho, que 
joga com o capixaba Alison, vai 
enfrentar os holandeses Brouwer 
e Meeuwsen no Japão

O grande nome do jogo foi o 
camisa 10 da Seleção Brasileira, 
Richarlison, que marcou dois gols e 
é o artilheiro do torneio olímpico
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CBF muda local e horário do jogo do Botafogo contra o Ferroviário, no próximo sábado, pelo início do returno da Série C

A CBF mudou o local e o 
horário do jogo Botafogo x Fer-
roviário, que estava previsto 
para o sábado, às 19 horas, no 
Vovozão, em Fortaleza. Agora 
será na mesma data, porém 
às 15 horas, no Estádio Elzir 
Cabral, também em Fortaleza. 
Por causa da mudança, o Bo-
tafogo teve também de mudar 
a programação de treinos e a 
logística. O Belo fará o último 
treino antes da partida ama-
nhã à tarde e viaja em seguida 
para a capital do Ceará, onde 
chegará nas primeiras horas da 
manhã de sexta-feira.

O meia Clayton e o ata-
cante Welton estão treinando 
normalmente e deverão ser 
relacionados para o jogo, que é 
uma disputa de 6 pontos e pela 
liderança do Grupo A, já que o 
Botafogo é o primeiro e o Fer-
roviário o segundo, e ambos 
têm 15 pontos. Um dos jogado-
res mais otimistas do grupo é o 
lateral Sávio, autor do gol que 
deu a vitória à equipe diante do 
Santa Cruz.

“Olha, eu fiquei muito feliz 
com o gol que marquei, eu vinha 
buscando este gol, apesar de 
jogar ali atrás. E fui escolhido o 
destaque do jogo, mas destaque 
mesmo foi a equipe. O grupo 
comprou a ideia do professor e 
hoje o Botafogo é um time em 
ascensão. Temos que manter 
esse trabalho, para terminar en-
tre os quatro primeiros no final 
da fase de classificação, assim 
como ocorreu neste primeiro 
turno”, disse o atleta.

A CBF já definiu a arbi-
tragem para o jogo contra o 
Ferroviário. Será um trio da 
Bahia, comandado por Ricarle 
Gustavo Gonçalves Batista, e 
os assistentes são Marcos Welb 
Rocha de Amorim e Ledes José 
Coutinho Neto.

Contratação
A diretoria do Botafogo 

deve anunciar a qualquer mo-
mento, a contratação do za-
gueiro Luis Gustavo, que já teve 
uma boa passagem pelo clube, 
recentemente. Ele no momen-
to está na Inter de Limeira-SP.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.br

Mais força e concentração 
para se isolar na liderança

Esportes
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Maior interação

Torcidas organizadas e a diretoria do
Treze discutem reestruturação do clube

Em tempo de dificulda-
de, o apoio dos torcedores 
é fundamental para que um 
clube possa dar a volta por 
cima. Pensando assim, a 
diretoria do Treze resolveu 
se reunir com represen-
tantes das torcidas organi-
zadas, para discutir alguns 
assuntos como a reestrutu-
ração da gestão no clube e 
detalhes do planejamento 
para o resto deste ano. Os 
torcedores reivindicaram 
uma maior participação nas 
eleições do clube, reuniões 
mensais, melhor interação 
nas redes sociais e o forta-
lecimento do programa de 
sócio-torcedor.

Após  as  duas  v i tó-
rias seguidas na Série D, 
o Galo encostou no G4 e 
espera agora ficar entre os 
primeiros colocados para 
garantir a classificação à 
segunda fase da competi-
ção. No próximo sábado, 
o alvinegro terá um jogo 
muito difícil contra o Amé-
rica, que está na segunda 
colocação do grupo 3. A 
partida está programada 
para as 15 horas, na Arena 
das Dunas, em Natal.

O otimismo da direto-
ria quanto a classificação é 
tanto, que o clube continua 
reforçando o elenco. O últi-
mo contratado do Galo foi 
o volante Rafhael Toledo. 
Ele tem 31 anos e estava na 
Portuguesa de São Paulo. 
Agora, o clube corre contra 
o tempo para tentar regu-
larizar o atleta, para que ele 
possa ser relacionado para 
o jogo de sábado.

Campinense
Após duas derrotas se-

guidas, o Campinense tenta 
voltar a ter o desempenho 
de antes e aproveitar bem 
o fato de ter quatro jogos 
em casa, para voltar a subir 
na tabela de classificação.  
“Nós temos consciência 
que a Raposa é um time 
grande e não pode perder 
duas partidas seguidas, 
como perdemos. Vamos 
trabalhar forte e aumentar 
o foco para disputar esses 
12 pontos em casa”, disse o 
lateral Felipinho.

O próximo jogo do Ru-
bro-Negro será sábado, 
às 15 horas, no Amigão 
contra o Atlético do Ceará. 
Será uma disputa de seis 
pontos, porque as duas 
equipes estão empatadas 
com 11 pontos, mas a equi-
pe cearense é a terceira 
colocada e o Campinense é 
o quarto.

Sousa
Depois de perder dois 

jogos  seguidos  para  o 
América de Natal, o Sousa 
demitiu o técnico Warley 
e o substituiu por Pedro 
Manta. A equipe saiu do 
G4, mas mesmo na quin-
ta colocação, tem o mes-
mo número de pontos do 
quarto e terceiro coloca-
dos. A expectativa é que o 
treinador, que já dirigiu o 
clube em 2010, faça uma 
excelente estreia contra o 
lanterna Caucaia, no próxi-
mo sábado, às 16 horas, no 
Raimundão, em Caucaia. 
No jogo de ida, o Dinos-
sauro venceu por 7 a 0, na 
maior goleada de toda a 
Série D até o momento. O volante Rafhael Toledo, de 31 anos, que estava na Portuguesa, de São Paulo, é o mais novo reforço do Galo

Foto: Instagram/Trezeoficial

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Jogadores do Botafogo aceleram 
as atividades físicas com foco no 
jogo do próximo sábado diante 
do Ferroviário, no Ceará
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Seleção Masculina de Vôlei, comandado por Renan Dal Zotto, perdeu de 3 sets a 0 na terceira rodada do Grupo B

Depois de uma vitória 
tranquila sobre a Tunísia e 
um triunfo apertado, de vira-
da, sobre a Argentina, a Sele-
ção Brasileira Masculina de 
Vôlei perdeu pela primeira 
vez nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. Ontem, o time 
comandado pelo técnico Re-
nan Dal Zotto foi facilmente 
dominado pelo Comitê Olím-
pico Russo, que ganhou por 
3 sets a 0 - com parciais de 
25/22, 25/20 e 25/20 -, em 
duelo realizado na Ariake 
Arena, pela terceira rodada 
do Grupo B.

O Brasil soma agora 
duas vitórias e uma derrota 
e tem cinco pontos. Os rus-
sos lideram com folga, in-
victos, com nove pontos. A 
derrota de ontem empurra a 
Seleção Brasileira para o ter-
ceiro lugar no grupo, atrás 
ainda dos Estados Unidos, 
que fizeram 3 sets a 1 na 
lanterna Tunísia. Os quatro 
melhores se classificam às 
quartas de final.

O time de Renan Dal 
Zotto volta à quadra hoje, 
às 23h05 (de Brasília). Para 
que a classificação à próxi-
ma fase não se torne um dra-
ma, a seleção precisa vencer 
os Estados Unidos. Na últi-
ma rodada, no sábado, ainda 
encara a França, que nesta 
rodada foi derrotada pela 
Argentina por 3 a 2.

A Rússia joga em Tó-
quio-2020 sob o nome de 
ROC (Comitê Olímpico Rus-
so, em inglês) por conta da 

Agência Estado

Brasil cai diante dos russos e 
jogo contra EUA será decisivo

Estrela da ginástica
abandona disputas

A superestrela da ginástica 
Simone Biles não participará 
da final individual geral hoje. 
A informação foi anunciada 
pela Federação de Ginástica 
dos Estados Unidos, em co-
municado divulgado na ma-
drugadade ontem, pelo ho-
rário de Brasília. "Após uma 
avaliação médica adicional, 
Simone Biles se retirou da 
competição individual geral 
final nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, a fim de se concentrar 
em sua saúde mental", disse 
o comunicado. A entidade 
destacou que Biles ainda vai 
avaliar se competirá nas fi-
nais por aparelhos.

Luta polêmica tira
brasileira no judô

Em uma luta com decisão po-
lêmica, tensa, dramática e de-
cidida após mais de 14 minu-
tos, Maria Portela perdeu para 
a judoca Madina Taimazova, 
do Comitê Olímpico Russo e foi 
eliminada na categoria até 70 
kg dos Jogos Olímpicos na ma-
drugada de ontem(horário de 
Brasília). A brasileira recebeu 
três punições por falta de com-
batividade no golden score, 
que durou quase 11 minutos, 
e parou nas oitavas de final. 
Foi o combate mais longo da 
Olimpíada no Japão até o mo-
mento. Ela teria acertado um 
wazari no tempo extra, mas o 
VAR não validou o gol

Brasil decepciona
no revezamento

O revezamento 4x200 
metros livre masculino do 
Brasil terminou na oitava 
posição a final da prova, 
disputada na madrugada 
de ontem, pelo horário de 
Brasília. O quarteto for-
mado por Fernando Schef-
fer, Murilo Sartori, Breno 
Correia e Luiz Altamir fez 
o tempo 7min08s22, pior 
do que nas eliminatórias, 
quando havia concluído 
a prova em 7min07s73. A 
medalha de ouro ficou com 
a Grã-Bretanha e a Rússia 
ficou com a prata Já a Aus-
trália completou o pódio 
com o bronze.

Tênis feminino mais
perto da medalha

Dupla formada de última 
hora para a Olimpíada, Lui-
sa Stefani e Laura Pigossi 
venceram mais uma e estão 
mais perto da medalha nos 
Jogos de Tóquio. De virada, 
derrubaram as americanas 
Bethanie Mattek-Sands e 
Jessica Pegula, cabeças de 
chave número quatro, por 2 
sets a 1, com parciais de 1/6, 
6/3 e 10/6, em 1h26min. A 
vitória levou as brasileiras 
para a semifinal. O duelo 
valendo vaga na final ain-
da não tem data definida. 
Se vencerem, brasileiras já 
garantem a medalha.

Curtas

Crônica de luto com morte de Evaldo Tó

Confronto nordestino na Copa do Brasil

Luana Lira compete nos saltos ornamentais amanhã em Tóquio

A crônica esportiva da Paraíba perdeu 
mais um de seus integrantes. Depois 
da perda de Gláucio Lima e Gessal 
Freire, vitimados pela covid-19, agora 
foi a vez de Evaldo da Silva Tó, de 74 
anos, que faleceu na noite da última 
terça-feira, em decorrência de pro-
blemas cardíacos. Ele era irmão do ex 
presidente da Rádio Tabajara, Sílvio Tó 
e estava internado no Hospital Edson 
Ramalho há alguns dias. O velório 

ocorreu na manhã de ontem na central 
Morada da Paz e o sepultamento à 
tarde, no cemitério Santa Catarina, 
no Jardim 13 de Maio. Na radiofonia, 
Evaldo apresentou e comentou pro-
gramas nas rádios Sanhauá, Correio 
AM e Miramar 107 FM. Recentemente 
era colaborador da Federação Pa-
raibana de Futebol (FPF) e também 
presidente do Diamante Esporte Clube, 
do bairro de Tambiá.

Mais dois jogos pelas oitavas de final 
da Copa do Brasil serão realizados 
hoje com destaque para o confron-
to nordestino entre Fortaleza-CE e  
CRB-AL a partir das 16h30, na Arena 
Castelão. As duas equipes fazem uma 
excelente campanha no Campeonato 
Brasileiro e ocupam a terceira coloca-
ção na Série A e B, respectivamente. 
O outro jogo, este à noite, será entre 
Flamengo e ABC-RN, às 20h, no Ma-

racanã. O rubro-negro fará o jogo 
de volta no dia 5, no Rio Grande do 
Norte. O  Fla vive excelente fase sob o 
comando de Renato Gaúcho e vem de 
quatro vitórias seguidas, a última de 
goleada sobre o São Paulo por 5 a 1. 
O ABC está an Série D e lidera o Grupo 
A3 com 18 pontos. O Fluminense, que 
perdeu de 2 a 1, para o Criciúma neste 
meio de semana, farrá o seu jogo de 
volta neste sábado, no Marracanã.

A paraibana Luana Lira fará às 3h de amanhã, a sua estreia no Parque Aquático de Tóquio, onde competirá, pela primeira vez nos Jogos 
Olímpicos, na prova do Trampolim de 3 metros na modalidade dos saltos ornamentais. Aos 25 anos de idade, Luana é cria da Vila Olímpica 
Parahyba e chega no Japão como a primeira atleta do estado a participar dos jogos pelos saltos ornamentais e a primeira brasileira a 
garantir vaga na prova. Depois de muita polêmica envolvendo uma decisão da Federação Internacional de Natação que havia cortado a 
vaga de Luana Lira, a paraibana conseguiu, através da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, recorrer da decisão e com isso, 
pode participar do maior evento esportivo do mundo, realizando um sonho pessoal e demarcando um momento histórico da Paraíba. 

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

punição imposta devido ao 
escândalo de doping no es-
porte do país. Não pode usar 
nome, bandeira ou qualquer 
coisa que lembre sua nação 
- ainda que o vermelho do 
uniforme seja predominan-
te. Assim como na derrota 
na Liga das Nações também 
por 3 sets a 0, em maio, na 
Itália, o Brasil não esboçou 
reação.

Em quadra, Renan Dal 
Zotto manteve a base do 
time titular e o Brasil come-
çou o jogo com: Bruno, Leal, 
Wallace, Maurício Souza, 

Lucão, Lucarelli e o líbero 
Thales. E como era de espe-
rar, os times entraram com 
tudo e o início foi bastante 
equilibrado. A Seleção Bra-
sileira conseguia se manter 
na frente do placar, até que 
a Rússia se encontrou no 
jogo. A equipe, muito bem 
encaixada, virou o marca-
dor, tendo o bloqueio como 
principal diferencial.

O bloqueio russo voltou 
igualmente afiado para o se-
gundo set e continuava com-
plicando a vida do Brasil. O 
Comitê Olímpico Russo, no 

entanto, errava muitos sa-
ques, dando pontos de gra-
ça para a Seleção Brasileira, 
que, por sua vez, não conse-
guia aproveitar e viu os ad-
versários abrirem vantagem 
novamente. Renan Dal Zot-
to, então, mexeu na equipe, 
apostando na velocidade de 
Douglas Souza no ataque e na 
boa distribuição de bola de 
Cachopa. As mudanças sur-
tiram efeito em um primeiro 
momento, mas a Rússia se-
guia muito firme em quadra e 
logo barrou a reação brasilei-
ra, abrindo 2 a 0.

Douglas Souza
O técnico brasileiro 

manteve Douglas Souza em 
quadra e ele virou pratica-
mente todas as bolas no ter-
ceiro set. A parcial começou 
mais equilibrada, com as 
equipes trocando pontos, 
sem abrir vantagem con-
fortável. Até a metade dela, 
quando a Rússia embalou 
de novo e passou a construir 
a diferença no marcador. O 
Brasil tentava reagir e colar 
no placar, mas tinha dificul-
dades e cometia erros em 
momentos cruciais.

Foto: Divulgação/FIVB

Vôlei do Brasil soma agora cinco pontos, com duas vitórias e uma derrota nas Olimpíadas de Tóquio; os russos lideram com folga, invictos, e têm nove pontos
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Anafilaxia é uma alergia grave quando se tem contato com substância ou alimento não compatível com o organismo da pessoa

Casos de choque anafilático são 
raros, mas podem levar à morte

O ano era 2019 e o em-
presário e jornalista Marcelo 
Andrade, de 34 anos, voltava 
da capital argentina, Bue-
nos Aires, para João Pessoa. 
Ao fazer escala na cidade de 
São Paulo, decidiu tomar um 
relaxante muscular e tentar 
cochilar durante as próxi-
mas quase três horas de voo 
que teria pela frente. Foi aí 
que sua glote – estrutura do 
corpo humano localizada na 
laringe, responsável pela en-
trada e saída de ar para os 
brônquios e pulmões – co-
meçou a se fechar e sua vida 
ficou por um fio. Dentro da 
aeronave, ele teve uma anafi-
laxia poucos minutos após a 
decolagem.

“Sempre tive alergia a 
poeira, leite e seus derivados, 
como iogurtes e queijos, mas 
a remédios nunca havia tido. 
Acabei dormindo de mau jei-
to em minha última noite na 
capital argentina e no voo 
começou a doer forte, então 
tomei um torsilax e daí faltou 
pouco para eu perder a vida. 
Uns quinze minutos depois 
que tomei o remédio, come-
cei a me coçar. De imediato 
apareceu umas patacas aver-
melhadas, meu corpo come-
çou a ficar dolorido e aí veio 
a falta de ar. Chamei a aero-
moça e de cara ela disse que 
era um choque anafilático. 
Pronto, me desesperei ainda 
mais”, relembra Marcelo.

A sua sorte foi que a co-
missária de bordo correu 
para os alto-falantes do avião 
e perguntou se tinha algum 
passageiro da área de saúde 
a bordo, para tentar salvar a 
vida de Marcelo. Então, havia 
um médico e, coincidente-
mente, ele possuía adrenali-
na em sua maleta, o principal 
medicamento usado para 
evitar a morte súbita causa-
da por uma reação alérgica 
grave, também chamada de 
choque anafilático. “Tenho 
certeza de que não era meu 
dia de morrer, porque como 
pode uma pessoa ter exata-
mente em sua mala o que eu 
precisava para sobreviver? A 
minha glote já estava fechan-
do e não tinha nem tempo 
para o avião aterrissar e me 
socorrerem ao hospital. Se 
não fossem as agilidades da 
aeromoça e do médico, eu 
não estaria aqui para contar 
essa história”.

A anafilaxia ou reação 
anafilática, também conheci-
da como choque anafilático, 
é uma alergia instantânea 
e grave que surge quando 
uma pessoa tem contanto 
com alguma substância ou 
ingere algum alimento que 
não é compatível com o fun-
cionamento do seu corpo. 
Geralmente, pessoas que 
possuem alergia a crustáceos 
(camarão, lagosta, ostra etc.), 
a picada de abelhas, a medi-
camentos ou alimentos são 
as mais propícias à patologia.

O choque anafilático não 

é uma patologia tão comum, 
não está estampado diaria-
mente nos noticiários do 
país, mas é preciso falar so-
bre o assunto. Mesmo sendo 
subestimado, a Associação 
Brasileira de Alergia e Imu-
nologia (Asbai) registra que, 
anualmente, cerca de um mi-
lhão de pessoas no mundo 
são hospitalizadas por anafi-
laxia, e que mais de 155 pa-
cientes acabam não resis-
tindo e vão ao óbito.

Estudos da Asbai re-
velam que o risco de uma 
pessoa ser vítima de uma 
reação anafilática é de até 2% 
ao longo da vida. Segundo o 
médico intensivista e profes-
sor do Curso de Medicina do 
Unipê, em João Pessoa, Rob-
son Vieira, se trata de uma 
reação sistêmica aguda, aco-
metendo vários órgãos de 
forma simultânea a partir da 
liberação de mastócitos e ba-
sófilos – células multifuncio-
nais do sistema imunológico 
– de forma exponencial que 
acaba desordenando o fun-
cionamento do corpo huma-
no, sobretudo dos órgãos res-
piratórios e do coração. “Os 
principais sintomas são falta 
de ar, pressão baixa, estridor 
ao respirar, náuseas, vômitos, 
vermelhidão na pele, urticá-
ria e edemas faciais que co-
meçam a aparecer após cerca 
de dez a quinze minutos após 
o início da anafilaxia”, explica 
o médico.

O médico reforça que, 
para evitar fatalidades, em 

Principais sintomas da anafilaxia são falta de ar, pressão baixa, estridor ao respirar, náuseas, vômitos e vermelhidão na pele

Ilustração: Reprodução

Aforismo
“Nos últimos cinco anos eu desejei a morte 
todos os dias. Às vezes cheguei bem perto.”

(Kurt Cobain)

238 — Balbino, imperador romano
1099 — Papa Urbano II
1844 — Franz Xaver Wolfgang Mozart, 
compositor austríaco
1856 — Robert Schumann, 
músico e compositor alemão
1890 — Vincent van Gogh, pintor holandês
1979 — Herbert Marcuse, filósofo alemão
1980 — Paulo Sérgio, cantor brasileiro
1989 — Osvaldo Brandão, 
treinador de futebol brasileiro
1994 — Mussum, músico e humorista brasileiro

Mortes na História

Obituário
Laete Bandeira de Melo (Letinho)
26/7/2021 – Aos 62 anos, em João 
Pessoa (PB), de infarto. Guitarrista 
com destaque no cenário musical 
paraibano. Recentemente, participou 
do clipe ‘Mestres da Guitarra Paraiba-
na’, dirigido e produzido por Zé Filho, 
reunindo em live mais de dez dos melhores talentos da 
região, tocando em solo a música do ex-Beatle George 
Harrison, ‘While My Guitar Gently Weeps’.

Foto: WSCom

Evaldo da Silva Tó
27/7/2021 – Aos 74 anos, em João Pes-
soa (PB), vítima de problemas cardíacos. 
Cronista esportivo. Era irmão do ex-presi-
dente da Rádio Tabajara Sílvio Tó. Durante 
a carreira no rádio, apresentou e comentou 
programas nas rádios Sanhauá, Correio AM 
e Miramar 107 FM. Recentemente, estava colaborando com 
a Federação Paraibana de Futebol (FPF) e também era presi-
dente do Diamante Esporte Clube, do bairro de Tambiá.

Foto: MaisPB

Orlando Drummond
27/7/2021 – Aos 101 anos, no Rio de Ja-
neiro (RJ), de falência múltipla dos órgãos. 
Ator, dublador e comediante, uma das figu-
ras mais marcantes da televisão brasileira. 
Ele dublou personagens como Alf, Garga-
mel (dos ‘Smurfs’), Vingador (da ‘Caverna 
do Dragão’), Popeye, Patolino, Frajola (ambos de ‘Looney 
Tunes’) e Scooby-Doo. Interpretou o personagem Seu Peru, 
na ‘Escolinha do Professor Raimundo’. Começou a carreira 
no rádio e foi a experiência por lá que moldou sua carreira 
e deu o tom do trabalho com as vozes. Ele era conhecido no 
mercado como um “papa das dublagens”.

Foto: Estevam Avellar/Globo

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

caso se suspeita ligar para o 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu) ou 
se dirigir ao pronto-socorro 
mais próximo. São as melho-
res alternativas. “Para conter 
o choque anafilático é preciso 
que haja a administração de 
adrenalina, líquidos endove-
nosos, broncodilatadores ou 
corticoides. Em alguns casos 
é necessário intubação, ven-
tilação mecânica e internação 
em terapia intensiva. Por isso, 
procurar um socorro médico 
imediato é a melhor maneira 
de sobreviver e não ocasionar 

o fechamento da glote que 
cessa a respiração, obstruin-
do gravemente as vias aéreas”, 
pontua Robson Vieira.

De acordo com o espe-
cialista, a prevenção primá-
ria da anafilaxia é evitar os 
gatilhos conhecidos. Pessoas 
que têm alergias a determi-
nados alimentos devem evi-
tar a ingestão dos mesmos, 
por exemplo.

A Asbai aponta que, entre 
os principais óbitos causados 
por choque anafilático, estão 
os causados por medicamen-
tos, que em 2019 registrou 

quase 800 mortes. Anafilaxias 
por alimentos resultaram em 
100 óbitos e reação anafilá-
tica com insetos artrópodes 
(aranhas) resultou na morte 
de 50 pessoas.

Nesse período de pande-
mia da covid-19, as vacinas 
aplicadas para proteger contra 
o novo coronavírus também 
podem causar a anafilaxia. A 
vacina da Pfizer-BioNbeth, 
por exemplo, tem uma proba-
bilidade de ocasionar o cho-
que anafilático em 11,1 pes-
soas a cada um milhão de 
doses aplicadas.

Joey Jordison
27/7/2021 – Aos 46 anos, de causa não 
informada. Um dos fundadores da banda 
de rock pesado Slipknot e ex-baterista do 
grupo. Também foi o guitarrista da Murder-
dolls e atualmente integrava a Sinsaenum 
na bateria. Nascido Nathan Jonas Jordison 
no estado norte-americano do Iowa, em 1975, tocou em uma 
série de grupos até se juntar aos The Pale Ones, em 1995. A 

Foto: Divulgação

Ivan Velhanos
27/7/2021 – Aos 47 anos, em Maputo (Mo-
çambique), vítima da covid-19. Baixista e 
compositor da banda moçambicana Rock-
feller’s. Nascido em 11 de junho de 1976, na 
capital de Moçambique.

Foto: O País

José Arthur Giannotti
27/7/2021 – Aos 91 anos, em São Pau-
lo (SP), de causa não divulgada. Filóso-
fo, era professor emérito da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo (USP) 
e um dos maiores nomes da Filosofia 

Foto: Werther Santana

brasileira, dedicando-se ao estudo de autores como Karl Marx, 
Martin Heidegger e Ludwig Wittgenstein. Entre os livros pu-
blicados estão ‘Origens da dialética do trabalho: estudo sobre 
a lógica do jovem Marx’, tese de livre-docência defendida em 
1966 e publicada em 1985, e ‘Trabalho e reflexão: ensaios 
para uma dialética da sociabilidade’, de 1983. Nasceu em São 
Carlos, no interior de São Paulo, em 25 de fevereiro de 1930.

banda mudaria o nome e se tornaria conhecida como o Slipk-
not, com quem ele gravaria diversos discos e ficaria até 2013.

Breves & Curtas
# Paraibano que morreu na Croácia é sepultado 
Foi sepultado no último dia 24, no Cemitério Jardim 
Mangabeira, em João Pessoa, o corpo do paraibano Geo-
vanne Melo, vítima de afogamento na Croácia, em 3 de 
julho. Ele tinha 30 anos, atuava como agente de futebol 
no país e estava na Europa há dois meses. Familiares e 
amigos tinham feito uma campanha de arrecadação para 
arcar com os custos que envolviam o translado e funeral.

# ‘Dia Mundial de Prevenção do Afogamento’
No último dia 25 de julho, as Nações Unidas marcam o 
primeiro ‘Dia Mundial de Prevenção do Afogamento’. 
Dados de 2019 mostram que 236 mil pessoas morrem 
por ano devido a esse tipo de asfixia. Os afogamentos são 
a terceira causa de morte acidental e representam quase 
8% do total de mortes globais. Cerca de 90% das mortes 
acontecem em países de rendas baixa e média, sendo a 
região oeste do Pacífico a mais afetada.

# À espera do dono que morreu
Um cão passou cerca de dois meses nos arredores do 
Hospital Geral de Fortaleza (HGF) aguardando pelo dono 
que morreu na unidade. O animal chegou junto à am-
bulância que levou o homem ao hospital, e permaneceu 
pela região esperando pelo tutor, que foi a óbito logo 
após dar entrada na urgência. No último dia 14, o animal 
foi resgatado e aguarda por um novo tutor.

# Queda de penhasco de 60 metros
Um turista de 40 anos morreu na frente de sua família 
após escorregar e cair de um penhasco de cerca de 60 
metros de altura no condado de Dorset, Inglaterra. O 
homem fazia uma trilha até o Stair Hole, uma pequena 
enseada na Baía de Lulworth, quando sofreu o acidente 
no último dia 18.

# Cemitério pode ser soterrado por dunas
As dunas que dividem a Praia dos Ingleses da Praia do 
Santinho estão sendo monitoradas diariamente pela De-
fesa Civil de Florianópolis (SC), em função de duas casas 
que estão sendo soterradas. Porém, outro ponto que está 
sofrendo a invasão das dunas é o Cemitério Municipal de 
Ingleses. Em dez anos, as dunas avançaram por cima da 
vegetação que fazia essa divisão. Agora, ela praticamente 
não existe mais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00021/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, nos termos 

do §2º do art. 45 da Lei nº 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados, CONVOCAR 
as empresas/pessoas físicas abaixo, para comparecerem ao sorteio em ato público para desempate: 
O Sr. GERALDO LUIS DE SOUSA, CPF nº 028.829.054-24, a empresa JOSÉ AMANCIO NETO ME, 
cadastrada no CNPJ nº 36.770.627/0001-79, o Sr. DAMIÃO JOSÉ DE SOUSA, CPF nº 798.478.464-
72, o Sr. JOÃO GOMES FREIRES FILHO, CPF nº 104.703.564-21, o Sr. JOÃO ALVES NETO, CPF 
nº 020.334.464-25, a empresa F. COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME, 
cadastrada no CNPJ nº 37.325.870/0001-40 e a empresa COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI ME, cadastrada no CNPJ nº 11.170.603/0001-58, no dia 03 de agosto de 2021 às 10:00, na 
sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. Ressaltamos 
ainda que, as licitantes que não compareçam, o sorteio ocorrerá conforme data, horário e local.

Aguiar-PB, 27 de Julho de 2021
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00018/2021, em 12.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis e lubrificantes, durante o exercício 2021, 

destinados aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a disposição. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 28 de Julho de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

 Prefeito                         

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00027/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, torna público aos interessados, vem pelo presente CONVO-

CAR para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO as empresas: JEFERSON CORDEIRO DE 
MORAIS EIRELI, IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA – ME e JOSÉ ROMESON FELISMINO DA 
SILVA CONSTRUTORA EIRELI, quanto a empresa ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 
foi desconsiderada o seu recebimento dos envelopes. Fica designado o dia 03 de agosto de 2021 
às 08:30 horas, para referida abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180, pelo emailpref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 27 de Julho de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE 2ª ADVÊRTENCIA

A Prefeitura Municipal de Aguiar/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, ADVERTIR a empresa JOSÉ NERGINO SOBREIRA – PJS 
DISTRIBUIDORA, cadastrada no CNPJ sob o nº 63.478.895/0001-94, através do seu representante 
legal, para dar início a execução do Contrato nº 0025/2021, no tocante ao Fornecimento de Medi-
camentos ao Município e aos Centros de Saúde, haja vista a urgência inerente ao próprio objeto. 
Destaca-se três e-mails consecutivos enviados à esta empresa, pelo que a mesma permaneceu 
silente. O não comparecimento pela empresa ensejará a aplicação de medidas necessárias e 
cabíveis, consubstanciada no artigo 87, da Lei 8.666/93. Demais informações no enderenço na 
Rua Irineu Lacerda, s/n, Centro – Aguiar/PB, no horário das 08:00 às 12:00, contatos pelo telefone 
(0**83 3499-1180 ou e-mail: cpl@aguiar.pb.gov.br).

Aguiar-PB, 28 de julho de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de Produtos da Agricultura Familiar destinados à Alimentação 
Escolar, durante o exercício de 2021 conforme lei Lei n.º 11.947 de 16/06/2009. Os interessados 
deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 
horas do dia 27 de Agosto de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Rua Tereza Balduino 
da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 27 de Julho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA PARA REALI-
ZAÇÃO DE DIVERSAS VIAGENS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO A DEMANDA 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SUN LAND 
LOCADORA DE VEICULOS LTDA - R$ 24.000,00.

Assunção - PB, 27 de Julho de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Formação de registro de preço, para contratação 
de empresa especializada no fornecimento parcelado de material elétrico, para atender a demanda 
das secretarias e fundos 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 Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; e legislação pertinente, con-
sideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@
assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Assunção - PB, 28 de Julho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00039/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisições parceladas de materiais elétricos 
destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem como o setor de iluminação 
pública deste Município. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 12 deAgosto de 2021. Início 
da fase de lances: 10:01 horas do dia 12 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 28 de Julho de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00038/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Serviços de Internet cabeada 
Banda Larga 24 horas por dia, com serviço de IP Real e Fixo para atender as necessidades de 
diversas secretárias deste Município. Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 10 de Agosto 
de 2021. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 10 de Agosto de 2021. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 28 de Julho de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 020/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de ALAGOINHA, no dia 11/08/2021 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição parcelada de materiais de 
limpeza e higiene destinados a manutenção das secretarias municipais e Fundo Municipal de Saúde. 
Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; 
alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro 
- Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 28 de julho de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00003/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00003/2021, 

para o dia 16 de Agosto de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av São 
Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no referido endereço. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 28 de Julho de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo da Construção Civil para reforma 
da Unidade Escolar localizada no Sitio Capoeiras no Município de Alcantil – PB. LICITANTES 
HABILITADOS: CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CONSTRUPRIME CONSTRUCAO 
E EVENTOS EIRELI; CONSTRUTORA CONCRETO FORTE LTDA; FM SERVICOS LTDA; IGOR 
ROCHA DE BRITO LIRA; T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: 
3LR EMPREITEIRA LTDA; ARRUDA BRANDAO CONSTRUCOES LTDA; PACHU SANTOS EN-
GENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME. Dos atos decorrentes do procedimento 
licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos 
envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 09/08/2021, às 10:00 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Av. São José, S/N - Centro - Alcantil - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 16 de Julho de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DE FORMA PAR-

CELADA, CONFORME AS NECESSIDADES, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ALCANTIL-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25032/2021 - Auto Posto de Combustível Santana 
Ltda - Apostila 01 - acréscimo médio de 11,35%. ASSINATURA: 28.07.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DENTAL COSTA PRODUTOS 
ODONTOLOGICOS LTDA – EPP - R$ 530.918,78; PHARMAPLUS LTDA - R$ 10.078,50.

Barra de Santana - PB, 24 de Maio de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ODONTOLÓGICO DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MU-
NICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Federais e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.060 Fundo Municipal de Saúde – 10 
303 1004 1035 Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência 
Farmacêutica – 10 301 1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
– Atenção Primária – 10 302 1004 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde – Atenção Especializada – 10 301 1004 2036 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – 10 301 1004 2040 Bloco de Manutenção da Rede 
de Serviços Públcos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios – 10 302 1004 2041 Bloco 
de Manutenção dos Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos Próprios – 
02.050 Secretaria Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde 30 99 30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 23/07/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 01201/2021 - 23.07.21 - PHARMAPLUS LTDA 
- R$ 10.078,50; CT Nº 01202/2021 - 23.07.21 - DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
LTDA - EPP - R$ 530.918,78.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 ((UMA) AMBU-
LÂNCIA TIPO “A” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA – CNPJ: 37.532.334/0001-51 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: INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) .

Belém - PB, 28 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021

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 10 de Agosto de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS LIQUEFEITO 
PARA USO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Fede-
ral nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 28 de Julho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS VEÍCULOS 
1.0, 0KM, DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS ESSÊNCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE 
DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB, COM RECURSO DE TRANSPOSIÇÃO DE SALDOS FINANCEI-
ROS EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 181/2021 DE 06/05/2021. Abertura da 
sessão pública: 10:50 horas do dia 10 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 11:00 horas do 
dia 10 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Belém - PB, 28 de Julho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
ERRATA

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00036/2021

A Prefeitura Municipal de Belém torna público para conhecimento dos interessados, ERRATA ao 
aviso de homologação do Pregão Presencial nº. 00036/2021 onde leia- se: WANDERLEY DIAG-
NOSTICOS LTDA - R$ 170.090,00, leia-seWANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - R$ 170.020,00. 
Todas as demais informações permanecem inalteradas.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLE-

XIDADE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2021. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE DE BELEM 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE – MAC 665.3.3.90.39.00 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSDERENCIA DE 
IMPOSTOS – SADE 665.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 
DO GOVERNO FEDERAL 666.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00122/2021 - 28.07.21 - POLIVIDA CLINICA DE SAUDE 
POPULAR LTDA - R$ 73.977,00; CT Nº 00123/2021 - 28.07.21 - WANDERLEY DIAGNOSTICOS 
LTDA - R$ 170.020,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 

TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS – COVID 19, DESTINADOS A DEMAN-
DAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2021. 
DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO 
DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE APS 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 483.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
PB 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
10.3002.100.2213 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
– MAC 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
657.3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 658.3.3.90.30.00 MATERIAL 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00120/2021 - 28.07.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 26.156.923/0001-20 - R$ 42.500,00; CT Nº 00121/2021 - 28.07.21 
- FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - CNPJ 19.458.719/0002-80 - R$ 274.875,00. LOCAL 
DE ENTREGA: Neste Município. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
01 ((UMA) AMBULÂNCIA TIPO “A” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ: 37.532.334/0001-51 – R$ 243.00,00. 

Belém - PB, 28 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO

 Nº170/2019
Pregão Presencial Nº016/2019. Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas-PB.

Contratada:Antonio Francisco Matias-ME, CNPJ nº 09.687.339/0001-82.Considerando o serviço 
objeto da avença, ora aditado, fica acrescido até 31/12/2021, o presente contrato, fundamentado 
na cláusula quarta. Considerando a necessidade de continuação do fornecimento dos produtos 
contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela contratada a vigência passará 
de 31/12/2020 a 30/06/2021, para a nova vigência de 30/06/2021 a 31/12/2021, e ainda e por se 
tratar de serviços de natureza continuada.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo.Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) 
eoSr. Antônio Francisco Matias (Pela contratada).

Coremas-PB,14de junhode 2021.
Irani Alexandrino da Silba

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO 

Nº152/2018
Pregão PresencialNº005/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB.Contratada:Alberivan 

Lopes Amurin, CNPJ: 29.383.303/0001-12.Considerando a necessidade de continuação do for-
necimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela 
contratada a vigência passará de 18/06/2020 a 18/06/2021, para a nova vigência de 18/06/2021 a 
18/06/2022, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, desta forma fica justificada 
a prorrogação da vigência.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) eo Sr. 
Edysmar Rolim Rodrigues(Pela contratada).

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZOAO CONTRATO

 Nº153/2018
Pregão Presencial Nº005/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB.Contratada:Cavalcanti 

Auto Pecas Ltda, CNPJ: 11.897.295/0001-67.Considerando a necessidade de continuação do 
fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual serviços prestados pela 
contratada a vigência passará de 31/12/2020 a 30/06/2021, para a nova vigência de 30/06/2021 a 
31/12/2021, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, desta forma fica justificada 
a prorrogação da vigência.Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo.Partes:Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) ea Sra. 
Narcisa Maria F. Cavalcanti(Pela contratada).

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO 

Nº268/2018
Pregão Presencial Nº016/2018.Contratante: Prefeitura Municipal de Coremas/PB.Contratada:M.G. 

Doctors Serviços Médicos Ltda, CNPJ nº 17.721.542/0001-56.Considerando a necessidade de 
continuação da prestação de serviços médicos realizando pequenas cirurgias ambulatoriais, 
exames, consultas, procedimentos médicos na área de clínica geral, consulta médica na área 
de pediatria e outros, desta forma a vigência passará de 31/12/2020 a 30/06/2021, para a nova 
vigência de 30/06/2021 a 30/06/2022, e ainda e por se tratar de serviços de natureza continuada, 
desta forma fica justificada a prorrogação da vigência.Considerando a justificado acima o pedido de 
prorrogação do contrato por mais um ano, desta forma a vigência de contrato deve ser prorrogada 
até 30/06/2022. Contudo total que s será aditivado é de R$ 165.600,00 (Cento e sessenta e cinco 
mil e seiscentos reais), pelos 12 (Doze) meses, correspondente a 50% (Cinquenta por cento) do 
valor inicial contratado). Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram 
modificadas pelo presente termo aditivo.Partes contratantes:Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e 
o Sr. Marcelo Gambarra Pires (Pela contratada).

Coremas-PB,11de junhode 2021.
Irani Alexandrino da Silva - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO 

Nº 162/2018
Pregão Presencial Nº 009/2018. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Rita 

Andrade de Sousa, CNPJ: 03.185.120/0001-07. Considerando a necessidade de continuação 
do fornecimento dos produtos contratados e a utilização do saldo contratual, a vigência passará 
de 31/12/2020 a 30/06/2021, para a nova vigência de 30/06/2021 a 31/12/2021, desta forma fica 
justificada a prorrogação da vigência. Contudo ratificadas todas as demais cláusulas contratuais 
que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes contratantes:Irani Alexandrino da 
Silva (Pela contratante) e o Sr. Ivan Amâncio de Sousa, CPF nº 237.320.914-49 (Pela contratada). 

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Nº 157/2021
Processo Administrativo Nº 089/2021. Dispensa Por Valor Nº 017/2021. Contratante: Prefeitura 

de Coremas-PB. Contratada:Jhonatan Andrade da Silva Eireli, Cnpj: 34.955.075/0001-48, Av. 
Raimundo Bernardo da Silva, Nº 92, Bairro: Linha de Ferro, Cidade: Coremas-PB. Objeto:Prestar 
serviços na Reforma da Escola Municipallocalizada na Comunidade Curral Velho, Zona Rural de 
Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Valor total contratado:R$ 31.092,69 (trinta 
e um mil, noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). Recursos: Próprios (Diversos) da Pre-
feitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: QDD/2021, ficando automaticamente incorporado 
a lei orçamentaria anual aprovada para o exercício seguinte. Início dos serviços: Em até 07 (sete) 
dias, após assinatura da ordem de serviços.Entrega dos serviços: Em até 01 (Um) meses. Vigência 
do contrato:Até 31/12/2021. Partes assinantes: Irani A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Jhonatan 
A. da Silva (Pela contratada).

Coremas/PB, 02 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO- DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR 

Nº DV022/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor nº DV022/2021, nos termos do 
Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que objetiva: Contra-
tação de direta da pessoa jurídica Obraplan Empresa de Limpeza eServiços Urbana Ltda, Cnpjnº 
26.764.981/0001-37, com sede na Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/n°, Linha de Ferro, Cidade: 
Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação dapessoa jurídica:Obraplan 
Empresa de Limpeza eServiços Urbana Ltda, Cnpj Nº 26.764.981/0001-37, com sede na Rua 
Raimundo Bernardo da Silva, s/n°, Linha de Ferro, Cidade: Coremas-PB, com o valor total de 
R$ 32.986,59(Trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). 
Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO- DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR 

Nº DV017/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, 

Resolve: Ratificar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor nº DV017/2021, nos termos do 
Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, que objetiva: Contra-
tação de direta da pessoa jurídica Jhonatan Andradesz da Silva Eireli, Cnpj: 34.955.075/0001-48, 
Av. Raimundo Bernardo da Silva, Nº 92, Bairro: Linha de Ferro, Cidade: Coremas-PB, para prestar 
serviços na Reforma da Escola Municipal localizada na Comunidade Curral Velho, Zona Rural de 
Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo; com base nos elementos constantes da 
Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação dapessoa jurídica:Jhonatan 
Andrade da Silva Eireli,CNPJ: 34.955.075/0001-48, Av. Raimundo Bernardo da Silva, Nº 92, Bairro: 
Linha de Ferro, Cidade: Coremas-PB, com o valor total de R$ 31.092,69(trinta e um mil, noventa 
e dois reais e sessenta e nove centavos). Publique-se e cumpra-se. 

Coremas - PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

 Nº 170/2021
Processo Administrativo Nº 096/2021. Dispensa Por Valor Nº 022/2021. Contratante: Prefei-

tura de Coremas-PB. Contratada:Obraplan Empresade Limpeza e Serviços Urbana Ltda, Cnpjnº 
26.764.981/0001-37, com sede na Rua Raimundo Bernardo da Silva, s/n°, Linha de Ferro, Cidade: 
Coremas-PB. Objeto:Prestar serviços na Reforma da Escola Municipallocalizada na Comunida-
de Jurema, Zona Rural de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Valor total 
contratado:R$ 32.986,59 (trinta e dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove 
centavos). Recursos: Próprios (Diversos) da Prefeitura de Coremas-PB. Unidade orçamentária: 
QDD/2021, ficando automaticamente incorporado a lei orçamentaria anual aprovada para o exercício 
seguinte. Início dos serviços: Em até 07 (sete) dias, após assinatura da ordem de serviços.Entrega 
dos serviços: Em até 01 (Um) mês. Vigência do contrato:Até 31/12/2021. Partes assinantes: Irani 
A. da Silva (Pela contratante) e o Sr. Geraldo Virgolino da Silva(Pela contratada).

Coremas/PB, 02 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva - Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00031/2021
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 25 
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 INSUMOS 
E MEDICAMENTOS ODONTOLÓGICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE 
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES CONTINUADAS DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA 
ATENÇÃO BÁSICA E CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). 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, 28 de Julho de 2021.
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00126/2021

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 24 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para aquisição de 
equipamentos para implantação da Unidade de Recepção e Distribuição de Produtos do Pescado 
no Renascer III, Cabedelo/PB (Contrato de Repasse nº 1021748–77/2014 – 814122) e recursos 
próprios. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

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 26 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos voltados à assistência 
odontológica visando atender as necessidades da Secretaria 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 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, 28 de Julho de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira substituta
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00096/2021
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 23 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO para 
suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer no ano de 2021. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 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 supraci-
tado. 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, 28 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00140/2021
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 24 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição. 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, 29 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: “RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE CUITEGI, ESTADO DA PARAÍBA, PELO PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN 04.2021. REGIMENTO: 
Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes. DOTAÇÃO: Recursos Próprios: 20.700 
- 15.451.1002.2027 - 33.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.  PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO 
AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ nº 30.366.238/0001-04 - CT Nº 090/2020 – 27.07.2021 
- R$ 95.299,20 – Noventa e cinco mil duzentos e noventa e nove reais e vinte centavos.

GERALDO ALVES SERAFIM
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS
 N° 0002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Câ-
mara Municipal de Conceição, Avenida Governador Wilson Leite Braga, s/n, Centro, Conceição/PB, 
às 08:00 horas do dia 13 de agosto de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos na assessoria de 
recursos humanos, de elaboração da folha de pagamento, acompanhamento da implementação da 
obrigatoriedade do ESOCIA, geração de informações para o TCE/PB de forma em sagres on-line 
da Câmara Municipal de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: presidencia@camaradeconceicao.
pb.gov.br Edital: www.tce.pb.gov.br.

 Conceição - PB, 28 de julho de 2021.
ARLIGETON AVELINO DE SOUSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 
N. 0003/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no 
Câmara Municipal de Conceição, Avenida Governador Wilson Leite Braga, s/n, Centro, Conceição/
PB, às 10:00 horas do dia 13 de agosto de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços, do 
tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos contábeis na 
assessoria ao setor de recursos humanos, com as informações em GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, bem 
como, acompanhamento da regularidade da empresa junto aos órgãos fiscalizadores da Câmara 
Municipal de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 11:30 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: presidencia@camaradeconceicao.pb.gov.
br Edital: www.tce.pb.gov.br.

 Conceição - PB, 28 de julho de 2021.
ARLIGETON AVELINO DE SOUSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS 
N. 0004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Câmara 
Municipal de Conceição, Avenida Governador Wilson Leite Braga, s/n, Centro, Conceição/PB, às 
14:00 horas do dia 13 de julho de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: Aquisição de combustível (gasolina comum) destinado ao abastecimento do veículo 
da Presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Conceição - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
presidencia@camaradeconceicao.pb.gov.br Edital: www.tce.pb.gov.br.

 Conceição - PB, 28 de julho de 2021.
ARLIGETON AVELINO DE SOUSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

 TOMADA DE PREÇOS 
N. 0005/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Câmara 
Municipal de Conceição, Avenida Governador Wilson Leite Braga, s/n, Centro, Conceição/PB, às 
16:00 horas do dia 13 de agosto de 2021, licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para: Locação de softwares para administração pública: sistema de contabilidade, folha de pa-
gamento e portal da transparência, para a Câmara Municipal de Conceição - pb. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
presidencia@camaradeconceicao.pb.gov.br Edital: www.tce.pb.gov.br.

 Conceição - PB, 28 de julho de 2021.
ARLIGETON AVELINO DE SOUSA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos 
licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00004/2021, que as 
empresas CRV CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 07.609.311/0001-00;  PROJEMAQ 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.784.773/0001-86 E CONCRETISA EIRELI ME, 
CNPJ 09.913.177/0001-53, impetraram recurso contra o resultado da fase de habilitação da referida 
Tomada de Preços. Dessa forma ficam intimados os licitantes participantes do processo, e neste 
mesmo ínterim fica aberto o prazo para interpor contrarrazões, consoante consta no Art. 109, inciso 
I, alínea a, §3, da Lei nº 8.666/93. Os recursos se encontram à disposição no setor de licitação a 
qualquer interessado ou através do e-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br.

Conceição - PB, 28 de Julho de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA 

CONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) PRAÇAS COM LETREIROS EM CONCRETO NAS ENTRADAS 
NORTE E SUL DA CIDADE DE CAPIM–PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo 
valor total da contratação: SEGMENTO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA – EPP - Valor: R$ 
164.541,31. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 
109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Avenida São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3622–1135. E-mail: cplcapimpb@gmail.com. 

Capim - PB, 28 de Julho de 2021
ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 11 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de TABLETS para 
uso educacional viabilizando a informatização dos alunos da Rede Municipal de Ensino. 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 1002/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771110. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 28 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

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

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças 
automotivas, para atender as necessidades da frota de veículos pertencentes a Secretaria Municipal 
de Saúde, para atender a demanda anual. 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; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3377–1110. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.
pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 28 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição(ões) de Veículo(s) 
[a motor de propulsão] 0 (zero) Km (quilômetro) do tipo: AMBULÂNCIA do TIPO A – DE SIMPLES 
REMOÇÃO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. 
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 27 de Julho de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 14:00 horas do dia 11 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de lubrificantes, 
filtros e aditivos para a manutenção da frota  de veículos e máquinas desta Prefeitura. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 
001/2008. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 28 de Julho de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB, às 15:30 horas do dia 11 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de peças para a 
manutenção dos cataventos deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 001/2008. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: pmdamiaolicitacao@gmail.com

Damião - PB, 28 de Julho de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
REF: PREGÃO PRESENCIAL 89.2018.
OBJETO: Prorrogação por mais 04 (Quatro) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 433/2018 datado de 03/10/2018 e com término de vigência em 03/10/2019 
e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/10/2020 e ao Segundo Aditivo de Prazo com 
vigência até 31/12/2020, e ao terceiro termo aditivo de prazo com vigência 31/03/2021,e ao quarto 
termo aditivo de prazo cm vigência 30/06/2021 celebrado inicialmente entre as partes, objetivando 
Contratação de empresa no ramo especializada para executar os serviços de coleta, transporte, 
tratamento e outros dos resíduos da Saúde, conforme termo de referência.

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA – HARLLANE HERCULANO 
MARINHO CONTRATADA: SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 07.575.881/0001-
18 – MARCUS AURÉLIO BRITO DE LUCENA FILHO

JUSTIFICATIVA: Considerando a vantajosa economicidade, além da essencialidade na pres-
tação dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos 
estabelecimentos de saúde do município

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 30/06/2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 30/10/2021
VALOR ADITIVADO: R$ 46.800,00 (Quarenta e Seis Mil e Oitocentos Reais) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

HARLLANE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimentos de peças novas por percentual de des-
conto para veículos leves, movidos a gasolina/álcool, com serviços de mão de obra. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00069/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS 
FEDERAIS / OUTROS: Elementos de despesas 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 00314/2021 – 12.07.2021 – JULIO CESAR ADELINO DOS 
SANTOS - R$ 81.560,00- 00315/2021 – 12.07.2021 – CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO 
DE PEÇAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 44.280,00 e CT Nº 00316/2021 – 12.07.2021 – LUCIA 
TARGINO ME - R$ 36.080,00

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
 EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de informática para melhor atender as neces-
sidades da administração municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00059/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT 
Nº 00318/2021 - 15.07.21 - J.L. DO B. GUIMARÃES - R$ 69.356,70; CT Nº 00319/2021 - 15.07.21 
- M K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - R$ 183.380,00; CT Nº 00320/2021 - 15.07.21 
- MULT FORTE COMÉRCIO E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 210.900,00; CT Nº 
00321/2021 - 15.07.21 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE - R$ 10.952,00; 
CT Nº 00322/2021 - 15.07.21 - GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 317.310,00.

REPUBLICADO POR  CORREÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente instalada no município 
para prestação de serviços em procedimentos ambulatoriais, cirúrgicos, ortopédicos e de trauma-
tologia para a população do município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00073/2021. DOTAÇÃO: Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento de despesa 
3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 
00325/2021 - 21.07.21 - HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 10.909.565,50; CT Nº 00324/2021 
- 21.07.21 - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 346.269,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021.

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por Aquisição de  equipamento ou 
material permanente nos termos da especificação constante na relação de equipamentos e materiais 
permanentes considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde (RENEN), no Programa Estratégico 
Saúde em Família, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente - Brasil Sorridente, disponível em 
www.fns.saude.gov.br, mediante edital e seu termo de referência, fica adiada a sessão pública. A 
nova data da sessão para abertura da licitação será a partir das 14h00min (horário de Brasília) do 
dia 10  de Agosto de 2021, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ O novo 
edital será disponibilizado nos mesmos meios.. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

 Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 28de Julho de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 20.08.2021 às 14h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
localizada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS DE N.° 04.2021, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente 
para construção de um Portal no município de Guarabira/PB – PB073 acesso ao distrito cachoeira 
dos Guedes, em Guarabira/PB. Dotação consignada no orçamento vigente. Demais esclarecimentos 
e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, nos dias úteis, 
no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 28 de Julho de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: Aquisição de 
fórmulas e suplementos alimentares para doação, procedimentos realizados na Secretaria de Saúde 
deste município; ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTE-
RAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 35.209,00; TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA - R$ 41.354,40.

Gurinhém - PB, 14 de Julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de fórmulas e suplementos alimentares para doação, procedimentos realizados 
na Secretaria de Saúde deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.060?FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ-
DE ? FMS 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00081/2021 - 21.07.21 - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE-
RAL - CENEP LTDA - R$ 35.209,00; CT Nº 00082/2021 - 21.07.21 - TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 41.354,40.
  

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: Aquisição de 
fórmulas e suplementos alimentares para doação, procedimentos realizados na Secretaria de Saúde 
deste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CENTRO 
ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA - R$ 35.209,00; 
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 41.354,40.

Gurinhém - PB, 21 de Julho de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 13H00MIN HORAS DO DIA 10 DE 
AGOSTO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; 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: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 28 de Julho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09H30MIN HORAS DO DIA 10 DE AGOS-
TO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM, 
CONFORME AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; 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: (83) 3347–1820. E-mail: gado-
bravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 28 de Julho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS 

LIQUEFEITO DE PETRÓLEO – GLP, (BOTIJÃO DE 13KG), PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00004/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 01301/2021 
- SEVERINO FERREIRA DE LIMA FILHO – ME - Apostila 01 - acréscimo médio de 14,00%. AS-
SINATURA: 28.07.21

Gado Bravo – PB, 28 de Julho de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, por meio do site https://www.portaldecompras-
publicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Fornecimento de peças 
genuínas ou Originais de primeira linha com reposição, independente de marca para serem utilizados 
na manutenção dos veículos e equipamentos da linha pesada, integrantes da frota da Prefeitura 
Municipal, tendo como critério de julgamento o maior percentual de desconto sobre a Tabela do 
SISTEMA CILIA. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 12 de Agosto de 2021. Início da 
fase de lances: 10:10 horas do dia 12 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 31/20; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 14:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 
Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Itatuba - PB, 27 de Julho de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamento permanente, de acordo com o  Pregão 
Presencial  nº  00019/2021. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, cadastrada no CNPJ n° 

09.210.219/0001-90
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente de acordo com as emendas 

parlamentares Nº 08892.967000/1200-05 e Nº 08892.967000/1200-06, atendendo solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde

VALOR GLOBAL DE: R$ 19.573,00 (dezenove mil, quinhentos e setenta e três reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.
Ibiara - PB, 16 de Julho de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 
Prefeito
OBS: Republicado por incorreção.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de equipamento permanente, de acordo com o  Pregão 
Presencial  nº  00019/2021. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: AJ P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA, cadastrada no CNPJ 

n° 31.070.140/0001-60
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente de acordo com as emendas 

parlamentares Nº 08892.967000/1200-05 e Nº 08892.967000/1200-06, atendendo solicitação da 
Secretaria Municipal de Saúde

VALOR GLOBAL DE: R$ 17.336,00 (dezessete mil trezentos e trinta e seis reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.
Ibiara - PB, 16 de Julho de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 
Prefeito
OBS: Republicado por incorreção

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
    TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00007/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS
O Prefeito Constitucional da PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA, no uso de suas atribuições 

legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, 
e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E :
HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando 

que foram observados os prazos recursais uma vez que foi expressamente consignada em Ata a 
desistência pelo licitante, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei. 

Vencedores: 
A empresa JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, cadastrada no CNPJ nº 40.877.726/0001-21, vencedora 

com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), e o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais), a empresa STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE, cadastrada no CNPJ nº 29.727.545/0001-
86, vencedora com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e o valor global de 
R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a empresa JORDANNE NAYANA PEREIRA 
GALDINO, cadastrada no CNPJ nº 29.471.401/0001-01, vencedora com o valor mensal de R$ 
2.100,00 (dois mil e cem reais) e o valor global de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais), 
a empresa FILIPE NUNES PEREIRA, cadastrada no CNPJ nº 40.931.053/0001-40, vencedora 
com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) e o valor global de R$ 32.400,00 
(trinta e dois mil e quatrocentos), a empresa ULTRAMED DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONO-
GRAFIA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 34.016.159/0001-16, vencedora com o valor mensal de 
R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinqüenta reais) e o valor global de R$ 34.200,00 (trinta e quatro 
mil e duzentos reais), a empresa JAMESON JUNIOR JACOBINO DA SILVA cadastrada no CNPJ nº 
40.769.141/0001-98, vencedora com o valor mensal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) 
e o valor global de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a empresa RAMALHO 
& CAMPOS CLINICA ODONTOLOGICA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
35.350.419/0001-58 vencedora com o valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), e 
o valor global de R$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais), a empresa AMANDA CARLA 
VENCESLAU VIEIRA BEZERRA, cadastrada no CNPJ nº 40.902.791/0001-60, vencedora com o 
valor mensal de R$ 2.700,00  (dois mil e setecentos reais ) e o valor global de R$ 32.400,00 (trinta e 
dois mil e quatrocentos reais), a empresa PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, 
cadastrada no CNPJ nº 32.620.137/0001-35, vencedora com o valor mensal de R$ 3.000,00 (três 
mil reais) e o valor global de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

IBIARA-PB, 28 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL
Leilão n.º 001/2021

O MUNICÍPIO DE IBIARA - PB torna público para conhecimento dos interessados nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade Leilão (online e presencial 
simultâneos, tomando todas as medidas de prevenção contra o COVID-19, como distanciamento, 
disponibilizando álcool em gel e delimitando espaço entre os participantes) de bens móveis inser-
víveis, nº 001/2021 do tipo maior lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor José 
Gonçalves Abrantes Filho, JUCEP N.º 011/2015.. O leilão será realizado no dia 16/08/2021 às 
09:00h (nove horas), na garagem da prefeitura municipal. Maiores informações serão disponíveis 
na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal ou com o Leiloeiro Oficial (83) 99828-7888 
ou no site: www.abrantesleiloes.com.

Ibiara - PB, 28 de julho de 2021.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito Constitucional

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 a  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, LICENÇA 

PRÉVIA PARA REFORMA DO MERCADO DO BAIRRO DOS ESTADOS, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO E 
ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 2021/029722

CHAVE CGM: L95Y-PAJI-RAD1-LI6C
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devida-

mente autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para 
o conhecimento dos interessados os termos da decisão em Recurso Administrativo interposto 
pela empresa SECULAR COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - CNPJ Nº 
05.580.840/0001-82 contra o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO que julgou 
como HABILITADAS as licitantes: GL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 07.308.813/0001-92; 
SHALOM ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 01.527.621/0001-08; CLPT CONSTRUTORA SOARES 
LTDA. - CNPJ Nº 25.165.699/0001-70; CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA - CNPJ Nº 
05.502.764/0001-44 e CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  - CNPJ Nº 00.779.059/0001-20, 
objeto da Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução de Serviços de 
Pavimentação com Capeamento Asfáltico (CBUQ) Em 46 Ruas / Avenidas, nos bairros: Ernani 
Sátiro, Ernesto Geisel, Gramame, João Agripino, João Paulo II, José Américo, Manaíra, Mangabeira, 
Miramar, Muçumagro, Oitizeiro, Torre, Varadouro E Valentina, na cidade de João Pessoa/PB - Lote 
02. As empresas GL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ Nº 07.308.813/0001-92 e CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA - CNPJ Nº 05.502.764/0001-44 tempestivamente apresentaram suas 
contrarrazões ao recurso em tela. Analisado o presente recurso e as contrarrazões apresentada, a 
CSL em reanalise da documentação dos recorridos, não visualizou os fatos elencados no recurso 
interposto, julgando assim em negar-lhe provimento.  Desse modo, fica desde já cientificado para a 
Abertura de Propostas de Preços para o dia 04 de agosto de 2021 ás 09 (nove) horas. Esta decisão 
pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 28 de julho de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO E ABERTU-
RA DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.007/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/037151

CHAVE CGM: BW67-0ECL-MGEV-V6F1
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados os termos da decisão em Recurso Administrativo interposto pela empresa 
SM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – EPP   - CNPJ Nº 07.177.669/0001-00 contra o  
RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública Nº 07.007/2021, 
tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Ma-
nutenção, Recuperação e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório 
nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF): Ernani Sátiro, Cônego Matias Freire, 
Zulmira de Novais e José Eugênio em João Pessoa/PB – Lote 01. A CSL comunica que o Recurso 
Administrativo da referida empresa foi conhecido como tempestivo, mas no mérito lhes foi negado 
provimento, mantendo-se a decisão anterior que INABILITOU a recorrente. Desse modo, fica desde 
já cientificado para a Abertura de Propostas de Preços para o dia 03 de agosto de 2021 ás 09 (nove) 
horas. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. 

João Pessoa, 28 de julho de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04-011/2021

CHAVE CGM: YUJU-9H17-8FIC-RIWS
Acatando relatório apresentado pela Pregoeira desta Secretaria, que trata do Processo Adminis-

trativo Nº: 2020/092887, cujo objeto é o “REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS”, HOMOLOGO o procedimento licitatório em epígrafe em favor 
das Empresas: BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES EIRELI – CNPJ: 
04.609.906/0001-69, nos itens/valor total: 44 (R$ 58.676,92); 45 (R$ 8.051,75); 46 (R$ 39.782,40); 80 
(R$ 3.885,42); 117 (R$ 8.973,36); 175 (R$ 22.152,90); 181 (R$ 6.678,88); 186 (R$ 505.550,70); 187 
(R$ 26.611,50); 188 (R$ 503.940,45); 189 (R$ 26.526,75); 190 (R$ 5.891,80); 191 (R$ 337.118,55); 
192 (R$ 17.746,65); e 207 (R$ 14.142,30), totalizando: R$ 1.587.060,58 (um milhão quinhentos e 
oitenta e sete mil sessenta reais e cinquenta e oito centavos); BE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
EIRELI – CNPJ: 33.330.526/0001-99, nos itens/valor total: 94 (R$ 5.952,40); 119 (R$ 16.235,68); 
136 (R$ 90,00); 137 (R$ 13.000,00); e 206 (R$ 1.560,00), totalizando: R$ 36.838,08 (trinta e seis mil 
oitocentos e trinta e oito reais e oito centavos); BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS 
LTDA – CNPJ: 21.189.579/0001-52, nos itens/valor total: 19 (R$ 1.030,95); 85 (R$ 549,12); e 86 (R$ 
1.028,94), totalizando: R$ 2.609,01 (dois mil seiscentos e nove reais e um centavo); HC COMÉRCIO 
DE PAPELARIA E SERVIÇOS – EIRELI – CNPJ: 20.873.342/0001-23, nos itens/valor total: 62 
(R$ 5.594,20); 63 (R$ 10.288,68); 64 (R$ 6.140,34); 65 (R$ 10.127,66); 75 (R$ 2.883,92); 81 (R$ 
3.477,50); 82 (R$ 2.675,25); e 200 (R$ 14.164,30), totalizando: R$ 55.351,85 (cinquenta e cinco mil 
trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos);HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E 
ALIMENTOS EIRELI – CNPJ: 36.214.108/0001-24, nos itens/valor total: 38 (R$ 79.145,67); 39 (R$ 
67.212,12); 40 (R$ 4.455,88); 41 (R$ 30.955,05); 133 (R$ 2.201,85); 134 (R$ 385.844,80); 135 (R$ 
20.310,40); 166 (R$ 25.264,62); e 167 (R$ 64.263,00), totalizando: R$ 679.653,39 (seiscentos e 
setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos); IMPACTA TELECOM 
E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA – CNPJ: 21.977.396/0001-00, no item 10 pelo valor total de R$ 
12.278,30 (doze mil duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos); MACHADO ARMARINHOS 
LTDA – CNPJ: 24.174.062/0001-88, nos itens/valor total: 11 (R$ 5.225,05); 12 (R$ 4.150,90); 13 
(R$ 4.238,94); 58 (R$ 9.144,00); e 70 (R$ 50.671,20), totalizando: R$ 73.430,09 (setenta e três 
mil quatrocentos e trinta reais e nove centavos); MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI – CNPJ: 
07.631.411/0001-24, nos itens/valor total: 78 (R$ 1.358,98) e 100 (R$ 31.158,24), totalizando: R$ 
32.517,22 (trinta e dois mil quinhentos e dezessete reais e vinte e dois centavos); OCEAN DECK 
PRODUTOS NAUTICOS LTDA – CNPJ: 34.887.481/0001-10, nos itens/valor total: 90 (R$ 7.846,80); 
110 (R$ 9.201,00); 113 (R$ 17.949,00); 120 (R$ 113.807,34); 121 (R$ 5.989,86); 150 (R$ 5.110,20); 
e 151 (R$ 418,20), totalizando: R$ 160.322,40 (cento e sessenta mil trezentos e vinte e dois reais 
e quarenta centavos); S.B - GRAFICA E EDITORA LTDA – CNPJ: 19.322.451/0001-73, nos itens/
valor total: 16 (R$ 66.154,80) e 17 (R$ 3.514,80), totalizando: R$ 69.669,60 (sessenta e nove mil 
seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos); SUPRA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
HOSPITALARES EIRELI – CNPJ: 30.294.882/0001-06, nos itens/valor total: 05 (R$ 4.415,36); 20 
(R$ 402,00); 21 (R$ 852,20); 22 (R$ 2.288,00); 71 (R$ 989,80); 72 (R$ 1.886,40); 79 (R$ 4.357,24); 
88 (R$ 1.568,07); 89 (R$ 18.368,82); 97 (R$ 12.281,25); 99 (R$ 17.875,00); 101 (R$ 33.510,72); 102 
(R$ 955,50); 124 (R$ 12.311,40); 127 (R$ 28.528,50); 139 (R$ 3.362,38); 153 (R$ 7.379,00); 158 (R$ 
3.294,60); 162 (R$ 234.940,28); 163 (R$ 12.372,22); 180 (R$ 363,00); 182 (R$ 8.413,68); 183 (R$ 
9.777,00); 184 (R$ 9.767,25); 185 (R$ 11.197,20); 205 (R$ 61.701,00); 208 (R$ 3.731,25); 209 (R$ 
18.917,36); 210 (R$ 19.807,84); 211 (R$ 19.554,88); 212 (R$ 18.141,76); 213 (R$ 18.328,00); 214 
(R$ 18.320,10); 215 (R$ 18.359,60); 218 (R$ 3.622,50); 219 (R$ 3.276,70); 220 (R$ 3.239,50); e 221 
(R$ 2.464,50), totalizando: R$ 650.921,86 (seiscentos e cinquenta mil novecentos e vinte e um reais 
e oitenta e seis centavos); e TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA – CNPJ: 05.449.553/0001-40, 
no item 138 pelo valor total de R$ 63.207,69 (sessenta e três mil duzentos e sete reais e sessenta 
e nove centavos). Perfazendo o valor global de R$ 3.423.860,07 (três milhões quatrocentos e vinte 
e três mil oitocentos e sessenta reais e sete centavos). Os itens 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 
57, 59, 60, 61, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 76, 77, 83, 84, 87, 91, 92, 93, 95, 96, 98, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 140, 141, 
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 
170, 171, 172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 
216, 217, 222, 223 e 224 foram declarados FRACASSADOS. 

João Pessoa/PB, 28 de julho de 2021.
ARIOSVALDO DE ANDRADE ALVES

Secretário de Administração

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE CURRICULAR
SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2021 

A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Progra-
ma “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, comunica 
aos interessados que o Comitê Técnico de Avaliação Curricular, após a análise dos documentos 
apresentados pelos candidatos, chegou ao seguinte resultado: 
CRITÉRIOS ABORDADOS: Formação Acadêmica(FA);  Experiência Profissional (EP).
MÁRIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS  FA=18; EP=22; T=40
MARX PRESTES BARBOSA   FA=18; EP=04; T=22
ROBERTO RAFAEL GUIDUGLI FILHO   FA=12; EP=02; T=14
GENIVAL QUIRINO SEABRA FILHO   FA=00; EP=04; T=04

CANDIDATOS INABILITADOS
Alessandra Rosa Cecílio Pimenta Petrassi
Izabelly Brandão do Nascimento
Juliana Lopes de Oliveira Justino
A cópia do Relatório de Análise e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal 

da Transparência do Município de João Pessoa, através do Portal Transparência da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5388. 
Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma do Item 5 do Edital.

João Pessoa, 28 de julho de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP000014/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP000014/2021, 
que objetiva: Aquisição de material fisioterapêutico para atendimento de pacientes com disfunções 
musculoesqueléticas no município de Logradouro/PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - EPP- R$ 17.435,90 – SAÚDE 
MÉDICA COMÉRCIO LTDA - EPP.

Logradouro - PB, 28 de julho de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material fisioterapêutico para atendimento de pacientes com disfunções 
musculoesqueléticas no município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP000014/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS - Dotação consignada 
no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO 
e  R$ 17.435,90 – SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA - EPP - CT Nº 00062/2021 – 28.07.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de medicamentos 
injetáveis, destinada à secretaria de saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@
gmail.com. 

Marcação - PB, 28 de Julho de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO: PRAZO PARA ENTREGA DE MERCADORIA SOB PENA DE RESCISÃO 

CONTRATUAL E ABERTURA DE PENALIDADE
Pregão Eletrônico nº 21/2021

Contrato n°: 141/2021
Convoca-se a empresa: IMPERIO BANDEIRAS EIRELI, CNPJ 21.589.394/0001-35, para forneci-

mento de equipamentos de proteção individual destinados a Secretarias deste município, conforme 
contrato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação. Caso deseje, a convocada 
poderá utilizar o mesmo prazo acima fornecido para realizar sua defesa diante da inexecução 
contratual. Passado o prazo neste ofertado, não atendendo a esta convocação, ocorrerá rescisão 
unilateral do contrato e abertura de procedimento de penalidade. Abre-se nesta oportunidade os 
prazos de entrega ou defesa pela inexecução. O processo está à disposição dos interessados.

Nazarezinho-PB, 28 de julho de 2021.
Marilda Sarmento Luis

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
Aviso de Interposição de Recurso 
Tomada de Preços Nº 0004/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água-PB, através de sua Comissão de Licitação, torna público 
a interposição de recurso por parte da empresa FARMACIA FREI DAMIAO LTDA contra a decisão 
de julgamento de habilitação. Os demais licitantes, querendo, apresentem impugnação no prazo 
de até 5 dias úteis, nos termos da lei 8.666/93.  Fica suspensa a data de abertura dos envelopes 
de proposta, que será remarcada outra data mediante publicação. 

Olho Dagua – PB, 27 de julho de 2021.
Rossivan de Oliveira Ferreira

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  Art. 13, incisos II e V, cumulado com o art. 25, inciso II, todos da 

Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, atualizada pela Lei nº 14.039/2020.
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia, com notório conhecimento em licitações e 

contratos, para prestar os serviços de consultoria e assessoria junto à comissão de licitação e ao 
pregoeiro, assessorando durante a elaboração dos editais, minutas de contratos, atas das sessões 
públicas, respostas de impugnações a editais, respostas de recursos administrativos, termos de aditi-
vos e demais atos vinculados a procedimentos licitatórios da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB.

EMPRESA: SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS- CNPJ nº 40.608.411/0001-89.
VALOR R$: mensal R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o valor global de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais).
RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Inexigibilidade de Licitação, de acordo com o parecer do 

Advogado.
Olho D’água - PB, em 28 de julho de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA    
INEXIGIBILIDADE Nº 00006/2021

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021 - 

CPL, de acordo com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo 
de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da sociedade SANTOS & NASCIMENTO AD-
VOGADOS ASSOCIADOS- CNPJ nº 40.608.411/0001-89, para prestar os serviços de consultoria 
e assessoria junto à comissão de licitação e ao pregoeiro, assessorando durante a elaboração 
dos editais, minutas de contratos, atas das sessões públicas, respostas de impugnações a editais, 
respostas de recursos administrativos, termos de aditivos e demais atos vinculados a procedimentos 
licitatórios da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB,  no valor mensal de  R$ 3.000,00 (três mil 
reais), perfazendo o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Olho D’água - PB, 28 de julho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
INEXIGIBILIDADE Nº  00006/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato prestação de serviços, de acordo com o processo de Inexigibilidade 

nº 00006/2021. 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’GUA - PB
CONTRATADA: SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS- CNPJ nº 

40.608.411/0001-89
OBJETO: Contratação de escritório de advocacia, com notório conhecimento em licitações e 

contratos, para prestar os serviços de consultoria e assessoria junto à comissão de licitação e ao 
pregoeiro, assessorando durante a elaboração dos editais, minutas de contratos, atas das sessões 
públicas, respostas de impugnações a editais, respostas de recursos administrativos, termos de aditi-
vos e demais atos vinculados a procedimentos licitatórios da Prefeitura municipal de Olho D’água-PB.

VALOR MENSAL R$ 3.000,00 (três mil reais).
VALOR GLOBAL R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
PRAZO: 31.12.2021.

 Olho D’água - PB, em 28 de julho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
pavimentação em paralelepípedos rua da Caixa d’Agua, na comunidade Café do Vento, município 
de Passagem – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. 
Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 27 de Julho de 2021
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Locação de veículo automotor, confme especificações. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 004/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.
passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 28 de Julho de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LEILÃO Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal de Passagem-PB, através da Secretária do Governo Municipal, torna 

público que no dia 24 de agosto 2021, ás 10h00min, que realizará Leilão Público de bens móveis 
inservíveis e antieconômicos do Município de Passagem/PB, conforme Edital de Leilão nº 001/2021 
nas modalidades: presencial, na Sede da Prefeitura, localizada na Rua Raimundo Silva, s/n, Centro, 
e online, através do site www.abrantesleiloes.com. Seguindo a recomendação da OMS (Organiza-
ção Mundial de Saúde) e de decretos estadual e municipal, será obrigatório o uso de máscaras e 
distanciamento entre os participantes para evitar aglomerações e disponibilizaremos material de 
higiene preventiva para evitar contaminação do COVID-19. O Leilão está amparado pela Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações e será conduzido pelo Leiloeiro Oficial o senhor José Gonçalves Abrantes 
Filho, matriculado na JUCEP N.º 011/2015. Maiores informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Informações, com o Leiloeiro Oficial (83) 9828-7888.  

Passagem, 27 de julho de 2021.
JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PERMANENTE E DE CONSUMO, DE FORMA 
PARCELADA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 12 de agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 28 de Julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio 
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 13 de agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM POLO GESSEIRO, NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS 
– PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 28 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00041/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 11 de agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 28 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS DIVERSAS 

SECRETARIAS E ÓRGÃO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 
02010 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão 02.020 Secretaria de 
Administração e Finanças 02010 04 122 2002 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e 
Finanças 02.030 Procuradoria–Geral de Remígio 02030 04 122 2002 2004 Manutenção da Procu-
radoria Geral do Município 02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2005 Manutenção do 
Conselho Municipal de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2008 Manutenção das atividades do 
Ensino Fundamental 02050 12 361 1001 2010 Manutenção do Ensino Fundamental – Fundeb – 40% 
02050 12 361 1001 2012 Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE 02050 12 365 1001 2014 
Manutenção das Atividades do Ensino Infantil 02050 12 361 1001 2015 Manutenção da Educação 
de Jovens e Adultos 02050 12 365 1001 2018 Manutenção do Atividades da Educação Infantil – 40% 
02.060 Secretaria de Trânsito 02060 26 122 2002 2023 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Trânsito 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 122 2002 2024 Manutenção 
das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 244 2002 2025 Realização de 
Conferências Municipais 02070 08 243 2002 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 02.080 Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos 02080 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02090 20 122 
2002 2029 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 02.110 Fundo 
Municipal de Saúde 02110 10 301 1002 2035 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços Públicos 
de Saúde– Atenção Primária 02110 10 305 1002 2037 Manutenção do Bloco das Ações e Serviços 
Públicos de Saúde– Vigilância em Saúde 02110 10 302 1002 2038 Manutenção do Bloco das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde Atenção Especializada (MAC) 02110 10 302 1002 2059 Programa 
Federativo de Enfrentamento ao Corona vírus – COVID–19 02.120 Secretaria de Cultura, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 02120 13 122 2002 2040 Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico 02.130 Secretaria de Esporte e Lazer 02130 27 122 
2002 2044 Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer 02.140 Fundo Municipal de 
Assistência Social 02140 08 244 1003 2045 Confinamento Estadual dos Serviços Socioassistenciais 
do SUAS Ofertados ou 20.0000 Referenciados ao CRAS E Benefícios Eventuais 02140 08 244 
1003 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 02140 08 244 1003 2047 Primeira 
Infância no SUAS/CRIANÇAS FELIZ 02140 08 244 1003 2049 Aprimoramento da Gestão do SUAS/
IGD SUAS 02140 08 244 1003 2051 Serviço de Proteção Social Básico 02140 08 244 1003 2052 
Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social 02140 08 244 1003 2053 Manutenção e 
Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único–IGDBF 02140 08 244 1003 2054 
Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS 3390.30 material de consumo 
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e de Transferência 
de Impostos – Educação 1120 Transferência do Salário–Educação 1124 Outras Transferências de 
Recursos do FNDE 1113 Transferências do FUNDEB 40% 1121 Transferências de Recursos do 
FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 1211 Receitas de Impostos e 
de Transferência de Impostos – Saúde 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio 1311 Transferência de Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência Social – FNAS 1992 Auxílio Financeiro da União aos Municípios. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Remígio e: CT Nº 00145/2021 - 23.07.21 - RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - R$ 
7.995,00; CT Nº 00146/2021 - 23.07.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFOR-
MÁTICA LTDA - ME - R$ 100.850,00; CT Nº 00147/2021 - 23.07.21 - 4U DIGITAL COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI - R$ 9.352,00; CT Nº 00148/2021 - 23.07.21 - EGC COMERCIO E ATACADISTA 
DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - R$ 6.594,75; CT Nº 00149/2021 - 23.07.21 
- LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI - R$ 55.260,00; CT Nº 00150/2021 - 23.07.21 - LICITA 
HB INFORMATICA LTDA - R$ 69.423,50; CT Nº 00151/2021 - 23.07.21 - FABBRO IT IND COM E 
DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 54.949,15; CT Nº 00152/2021 - 23.07.21 - MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 75.895,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2021, que objetiva: Contratação de veículos 
tipo micro–ônibus ou similar, para prestação de serviços de transportes de estudantes, da Rede 
Municipal e Estadual de Ensino deste Município, exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 38.000,00; 
EVANILDO ALVES DOS SANTOS 87334623487 - R$ 33.000,00; FRANCINILDA DA COSTA 
LIMA70872292495 - R$ 81.000,00; JOSIMAR BELO DA SILVA 36502375472 - R$ 28.000,00; JOYCE 
MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 10769208452 - R$ 22.000,00; KAIO RAMON DA SILVA 
GOMES 70038815435 - R$ 60.000,00; MANUEL OLIVEIRA SILVA 04759300457 - R$ 38.000,00.

Solânea - PB, 27 de Julho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de veículos tipo micro–ônibus ou similar, para prestação de serviços de 

transportes de estudantes, da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município, exercício de 
2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea: 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2023/12.361.20
06.2025/12.361.2006.2027/12.361.2006.2028/12.361.2006.2030 – ELEMENTO DE DESPESA – 
3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00255/2021 - 28.07.21 - EDIVANIO ALVES DOS SANTOS 08401161444 - R$ 38.000,00; 
CT Nº 00256/2021 - 28.07.21 - EVANILDO ALVES DOS SANTOS 87334623487 - R$ 33.000,00; 
CT Nº 00257/2021 - 28.07.21 - FRANCINILDA DA COSTA LIMA70872292495 - R$ 81.000,00; 
CT Nº 00258/2021 - 28.07.21 - JOSIMAR BELO DA SILVA 36502375472 - R$ 28.000,00; CT Nº 
00259/2021 - 28.07.21 - JOYCE MICAELLY ALEXANDRINO DOS SANTOS 10769208452 - R$ 
22.000,00; CT Nº 00260/2021 - 28.07.21 - KAIO RAMON DA SILVA GOMES 70038815435 - R$ 
60.000,00; CT Nº 00261/2021 - 28.07.21 - MANUEL OLIVEIRA SILVA 04759300457 - R$ 38.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 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: Prestação de Serviços 
de assentamento de paralelepípedo granítico, recuperação de calçamento e pinturas diversa, neste 
Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: HI-
DELBRANDO FERREIRA DE LIMA 32507453400 - R$ 11.875,00; MORAIS EMPREENDIMENTOS E 
SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - R$ 120.000,00. 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.

Solânea - PB, 27 de Julho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00058/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Agosto de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: prestação de serviços diversos à prefeitura 
municipal de solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  as 12:00 horas dias 
úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 28 de julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada 

por menor preço global de OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE LOURDES NO 
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: 02.06.12.361.2001.1.003.4.4.90.51.00.00.00.0
0.1111; 02.06.12.361.2001.1.003.4.4.90.51.00.00.00.00.1113; 02.06.12.361.2001.1.003.4.4.90.51.0
0.00.00.00.1125.. VIGÊNCIA: até 28/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e: CT Nº 00077/2021 - 28.07.21 - CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI - R$ 154.448,41.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do 2º Aditivo de valor do Contrato de nº 00006/2021, cujo objeto é Aquisição parcelada de 
Combustíveis e Lubrificantes, destinados a atender a frota de veículos pertencentes e/ou locados a 
esta Prefeitura, referente ao Pregão Presencial de nº 00001/2021 - Partes: Prefeitura Municipal de 
Serra da Raiz e Rayssa Marques Leite & Cia Ltda-Me. Após o reajuste concedido os preços passam 
a vigorar com os seguintes valores: R$ 5,97 por litro de Gasolina Comum, R$ 4,75 por litro de Óleo 
Diesel S500 Comum e R$ 4,89 por litro de Óleo Diesel S10. Informações no e-mail cplserradaraiz@
hotmail.com, ou na sede da Prefeitura Municipal no Largo da Matriz, 60. 

Serra da Raiz-PB, 23 de julho de 2021
LUIZ GONZAGA BEZERRA DUARTE

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de locação de fotocopiadoras multifuncionais, 
com manutenção preventiva e corretiva para atender às necessidades das Secretarias do Município 
de Santa Luzia/PB, conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA REUNIÃO: 11/08/2021 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 28 de julho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Santa Luzia/PB, torna público para 

conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 
00002/2021, que tem como objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de 
sistema de abastecimento de água em áreas rurais e comunidades tradicionais no município de 
Santa Luzia/PB, conforme Convênio FUNASA n° 00457/2017, o Resultado do Julgamento das 
propostas de preços. Considerações da Comissão: Empresa Classificada: 1° Lugar: PJF ALMEIDA 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ Nº 13.777.403/0001-93, Valor: R$ 881.675,39. 
Informa ainda aos licitantes que as propostas de preços estão à 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 Caboclo Abel, s/n°, Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa 
Luzia/PB - CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 28 de Julho de 2021.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente da CPL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00113/2021

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA, CNPJ nº 

10.754.828/0001-99.
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.

VALOR GLOBAL: R$ 107.400,00 (cento e sete mil, quatrocentos reais), vencendo no seguinte 
item: 01, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/07/2021 a 31/12/2021.
DATA DO CONTRATO: 26 de julho de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 00003/2021

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019
CONTRATO Nº 00037/2019

NOTIFICANTE: O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ nº 09.090.689/0001-67, com sede na Prefeitura Municipal, situada na Praça Estanislau 
de Medeiros, s/n, Bairro Antônio Bento de Morais - Santa Luzia/PB, CEP Nº 58.600-000, represen-
tada pelo Prefeito Constitucional, o Sr. José Alexandre de Araújo, Brasileiro, Casado, Empresário, 
residente e domiciliado na Rua João Bosco de Lima, Nº 65, São José - Santa Luzia - PB, CPF nº 
374.318.894-53, Carteira de Identidade nº 660.496 SSP/PB.

NOTIFICADA: PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA pessoa jurídica 
de Direito Privado, com sede na Av. Presidente Epitácio Pessoa, Nº 753, Sala 1210 CXPST 04, 
Estados, João Pessoa/PB, CEP n° 58.030-002, inscrita no CNPJ nº 22.885.188/0001-35, por seu 
representante legal, o Sr. André Pinheiro de Almeida, portador da Cédula de Identidade nº 1.649.049 
SSP/PB e CPF sob o nº 000.036.194-19, residente e domiciliado na Rua Oceano Ártico, nº 41, 
Manaíra, João Pessoa/PB - CEP Nº 58.038-182.

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/PB, já supra qualificado, por seu representante legal, intentando 
salvaguardar seus direitos, vem N O T I F I C A R, pela Segunda vez a Empresa: PINHEIRO & 
BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.885.188/0001-35, também 
qualificada acima, nos termos em que a seguir articula:

A Empresa Notificada foi vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de Preço nº 
00001/2019, que tem como objeto de contratação de empresa especializada para Implantação 
de Melhorias Habitacionais para controle da doença de chagas no município de Santa Luzia/PB, 
conforme convênio n° 01749/2017, no qual a sua empresa configura como CONTRATADA.

Acontece que a obra se encontra paralisada a mais de 335 dias, tendo a administração tentado 
contato com a contratada e até o presente momento a empresa não deu notícias de retomada da obra, 
tendo em vista que o contrato celebrado em 01/04/2019, se encontra em plena vigência, bem como 
a empresa solicitou Reajuste de Preços, o município providenciou o aditivo de reajuste na forma da 
lei, convocou a empresa através do Diário Oficial no dia 16/07/2021 e mesmo assim a empresa não 
entrou em contato com a Administração. Dessa forma a retomada da obra se encontra sem previsão 
de início, o que gera inúmeros prejuízos não apenas a administração municipal, mas, principalmente 
aos munícipes de Santa Luzia que necessitam das melhorias habitacionais, sendo tal omissão 
passível de punição nas esferas administrativas e civil de acordo com o ordenamento jurídico.

Quando da Primeira Notificação em 06 de janeiro de 2021 a empresa citada enviou e-mail ao 
município, solicitando reajuste de preços, o município respondeu a mesma que era possível o 
reajuste, demonstrando como restaria o reajustamento, ficando assim o município aguardando a 
resposta da contratada para proceder os trâmites de reajuste. No entanto até o presente momento 
a contratada não se manifestou nem atendeu as chamadas telefônicas do município.

Quando da Segunda Notificação em 04 de março de 2021 a empresa citada entrou em contato 
com o município, onde estava sendo providenciado o reajuste de preços. 

No entanto até o presente momento a contratada não se manifestou nem atendeu as chamadas 
telefônicas do município.

Assim, vem através deste da Terceira Notificação, reiterar a SEGUNDA NOTIFICAÇÃO a empresa 
para que esta retome a obra contratada pela edilidade de Santa Luzia, no prazo de 72 (Setenta 
e duas) horas, sob pena de, em assim não procedendo, incorrer em descumprimento do contrato 
administrativo já referido, e assim, acarretando a sua rescisão com as consequências previstas 
no contrato e na legislação pátria, produzindo os reflexos de ordem civil, administrativa e fiscal, 
além de outras sanções previstas em lei, em especial o disposto nos artigos 78 e 87 da Lei Federal 
8.666/93, bem como ainda, comunicação aos órgãos de fiscalização de contas (TCU e TCE/PB) e 
aos Ministérios Públicos Federal e Estadual. 

Diante do exposto, fica a empresa PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 22.885.188/0001-35 notificada para, no prazo de 72 (Setenta e duas) horas, 
RETOMAR a obra nos termos do edital e contrato licitatório, sob pena de aplicação das sanções 
legais cabíveis, nos termos da Lei 8.666/93, e dentre elas a aplicação da pena de suspensão para 
contratar com a administração pública e ingresso com medidas judiciais aplicáveis, inclusive ação 
indenizatória previstos em lei.

Santa Luzia/PB, 28 de Julho de 2021.
José Alexandre de Araújo

Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA – PB
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO
CONTRATO 

N°. 00003/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: DEDE JAIME COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA, pessoa jurídica de Direito 

Privado, com sede na Rua José Jaime dos Santos, n° 60 - ROD. BR 230 KM-290, Bairro São José 
- Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000, inscrita no CNPJ nº 02.783.889/0001-56, por seu representante 
legal, o Sr. José Jaime dos Santos Filho, Brasileiro, casado, empresário, Portador da Cédula de 
Identidade RG N° 330.740 SSP/PB e CPF N° 110.633.004-87.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto o 2º Reajuste para manutenção do equilíbrio 
financeiro do Contrato, nos limites permitidos por lei, em função do Reajuste de preço de Combus-
tíveis e Derivados (gasolina e diesel), para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

VALOR DA DIFERENÇA DO REAJUSTE: Diferença do Reajuste com relação ao primeiro 
realinhamento: R$ 142.473,04 (Cento e quarenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e 
quatro centavos), que equivale a um percentual estimado de 6,24 %.

FUNDAMENTO: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO: (22/07/2021 a 31/12/2021).
DATA DO TERMO: 22 de julho de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00063-2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 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 MEDICAMENTOS ÉTICOS, GENÉRICOS 
E SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA 
DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERANDO O MAIOR 
DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PREÇOS 
DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; Decreto Municipal nº 1062/14; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 
Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 28 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DE CRECHE �PROINFÂNCIA – TIPO 1, NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. LICITANTE 
DESCLASSIFICADO: COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI, 
conforme ata apensada aos autos. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão 
recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informa-
ções poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Francisco Felinto dos 
Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: 
saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. 

São Bentinho - PB, 20 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 00004/2021
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 17 de agosto 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTRUÇÃO DA GARAGEM DESTINADA A FROTA 
DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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. 

São Bentinho - PB, 28 de Julho de 2021
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

 Presidente da Comissão
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

A Comissão Permanente de Licitação de São Bentinho/PB, comunica, que, em face da tentativa 
de interposição de Recurso pela empresa COVALE Construções e Serviços EIRELI-ME, CNPJ Nº 
11.170.603/0001-58 e do pedido de reconsideração da empresa PRIIMEE Construções e Empre-
endimentos EIRELI – EPP, CNPJ Nº 20.949.329/000100, ambas declaradas INABILITADAS na 
fase de Documentação, ficam as demais empresas inscritas nesse Certame, para, caso queiram, 
apresentarem contrarrazões na forma da lei. Ficam SUSPENSOSas demais fases do presente 
Certame, até transcorrido os prazos legais e o pronunciamento de decisão desta CPL. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Francisco Felinto 
dos Santos, SN - Centro - São Bentinho/PB. E-mail: E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.  

São Bentinho - PB, 28 de Julho de 2021
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

NOTIFICAÇÃO PARA CONTRA-RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL 0013/2021

A Pregoeira do Município de São Bentinho torna público aos interessados que a empresa CIRUR-
GICA SÃO FILIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI interpôs recurso administrativo em 28/07/2021 
contra a decisão da Pregoeira em face da classificação da Proposta de Preço concernente ao item 
47 apresentada pela empresa ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITA-
LARES LTDA – EPP, no referido certame que tem como objeto aquisição parcelada de material e 
equipamentos médicos e laboratoriais, destinados à manutenção da secretaria de saúde do município 
de São Bentinho/PB. Abre-se prazo aos demais licitantes para impugnação, nos termos do Art. 4º, 
XVIII, da Lei 10.520/02. Os autos deste processo estão com vista franqueada aos interessados, na 
Sala da Comissão, localizada na Rua Francisco Felinto dos Santos, 08 – Centro – São Bentinho/PB.

São Bentinho, 28 de julho de 2021.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira.  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios, destinados as diversas secretarias do município de São Bentinho/PB e do Fundo 
Municipal de Saúde. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: HEALTH 
NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI EPP- CNPJ 27.657.870/0001-94,JOAO VYCTOR FERNANDES 
DE FREITAS- ME - CNPJ 40.865.870/0001-48. INFORMAÇÕES:Na sede da CPL, Rua Francisco 
Felinto dos Santos, Anexo a sede da Prefeitura, S/N - Centro - São Bentinho - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis (quando for o caso). E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

São Bentinho - PB, 28 de Julho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES; ADJUDICO o seu 
objeto a: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTO-
RES LTDA - R$ 29.160,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 17.490,00.

Tacima - PB, 28 de Julho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 211/2019
PROCESSO Nº 19.000.025686.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, 
destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 90211/2019
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.br e pelo e-mail: gelic02@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 20-00332-7
João Pessoa, 28 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 – 2ª Chamada
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2021
PROCESSO Nº 19.000.032163.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SOROS destinado a 
DIVERSOS HOSPITAIS: HEETSHL, HMDJMP, CPAM, CHCF, CSCA, HPMGER, CSG, HDLAS, 
HRSRM, HGM, HRP, HMSF, HRQ, HETCG, HCCG, HGT, HRDJC, HINL, MPF, HMSC, HRWL, HEM, 
HDDJGS, HDFBC, HRCR, HRC, HRS e HRPSRC conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 11/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Processo no COMPRASNET nº 90058/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, para conhecimento dos interessados 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@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 21-01136-1
João Pessoa, 28 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 03/2021
Registro CGE Nº 21-00999-0

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da PB-036, Trecho: Alhandra/Entr. PB-008(Praia do Abiaí), em virtude de termos licitação já marcada 
para 29/07/2021 às 10:00 hs, fica alterada esta,  para 12:00 hs do mesmo dia

João Pessoa, 28 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 22/2021
Registro CGE Nº 21-00826-5

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 22/2021 (Obras de Restauração da Rodovia 
PB-386, Trecho: Itaporanga/Boa Ventura/Diamante/Ibiara/Conceição, com 55,40 km), o resultado 
do julgamento do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: J & F CONSTRUÇÕES 
E COMÈRCIO LTDA através do processo nº 004285/202, que foi denegado pela Comissão Perma-
nente de Licitação e o mesmo foi acatado pelo Diretor Superintendente com a recomendação de 
inabilitação da empresa A.L.TEIXEIRA LTDA, tendo como respaldo o Parecer Jurídico  nº 321/2021 
da PJ. Em virtude disto, a Comissão retifica sua decisão,  considerando as Empresas habilitadas AL 
ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e J & F CONSTRUÇÕES E COMÈRCIO LTDA e inabilitada a em-
presa A.L.TEIXEIRA LTDA por apresentar documento desconforme  ao item 10.4 subitem 10.4.1 e1.

   A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos 
interessados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão retifica a 
sua decisão e marca a data de  02/08/2021  às 11:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 

João Pessoa, 28 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE MELO, Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de 

Brejo do Cruz-PB, na forma da lei, etc... 
Faz saber a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado 

nesta Serventia em 24/03/2021 o requerimento pelo qual MARLÚSIA DE SOUZA SALDANHA, bra-
sileira, funcionária pública estadual, portadora da Cédula de Identidade 60.660-ITEP/RN, inscrita no 
CPF sob o n° 071.164.204-44, viúva desde 22/12/2017, residente e domiciliada na Rua Aurino Vila, 
nº 401, Casa nº 43, Condomínio Residencial Padre Monte, Bairro Emaús, na cidade de Parnamirim-
-RN, solicitao reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos 
termos do art. 216-A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 16.596 de 05/05/2021, do imóvel 
Rural constante de: “UMA PROPRIEDADE RURAL DENOMINADA “MANAUS’’, SITUADA NESTE 
MUNICÍPIO E COMARCA, COM UMA ÁREA APROXIMADA DE 1,756 HECTARES, CADASTRADA 
NO INCRA SOB Nº 201.030.003.948, CONSTRUÍDA DE TERRENOS BAIXIOS E TABULEIROS, 
COM AS BENFEITORIAS CONSTANTES DE 20 (VINTE) CASA DE TAIPE, COBERTAS DE 
TELHAS; 02 (DOIS) AÇUDES DE PAREDE DE TERRA; 30.000 METROS DE CERCAS COM 
04 FIOS DE ARAME; 01 CASA SEDE CONSTRUÍDA DE TIJOLOS E TELHAS COM 280M² DE 
ÁREA COBERTA; 01 ESTABULO PARA ANIMAIS, COM CAPACIDADE PARA 80 CABEÇAS; 01 
ARMAZÉM PARA DEPÓSITO, COM 120M² DE ÁREA COBERTA, EM ALVENARIA, LIMITANDO-SE 
DITA PROPRIEDADE EM SUA TOTALIDADE AO NORTE, COM TERRAS DOS HERDEIROS DE 
FRANCISCO DE PAULA SALDANHA; AO SUL, COM TERRAS DOS MESMOS HERDEIROS DE 
FRANCISCO DE PAULA SALDANHA; AO LESTE, COM TERRAS DE ANANIAS EVANGELISTA 
DE MEDEIROS; E; AO OESTE; COM TERRAS DE JOAQUIM MONTEIRO SALDANHA”, oriundo 
da matrícula 67, noLivro 2-B, as fls. 30 de propriedade da Empresa Manaus Agropecuária S.A – 
MAPESA – C.G.C 08.704.231/0001-98, com sede Social à Rua Joaquim Câmara, nº 128, Bairro 
Boa Sorte, na cidade de Natal-RN, CEP 59.037-155, empresa está baixada em 31/12/2008, por 
inaptidão (Lei11.941/2009 Art. 54), conforme certidão de Baixa de Inscrição emitida no site da 
Receita Federal do Brasil em 18/11/2020. Tudo conforme mapa e memorial descritivo elaborados 
pelo engenheiro civil Juliano César de Morais, inscrito no CREA sob n. 117735/D, sob Anotação 
de Responsabilidade Técnica 1420160000003400519. Assim sendo, ficam intimados terceiros 
eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido, 
apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de Registro de Imóveis, com as razões de sua 
discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não 
contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo 
reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro.

Brejo do Cruz-PB, 27 de julho de 2021.
Maria de Lourdes Rodrigues de Melo

Tabeliã

Comarca de 7ª Vara Cível da Capital – PB. Edital de Citação. Prazo: 20 dias.
Processo nº 0817621-04.2017.8.15.2001. Ação: MONITÓRIA (40) - assunto: Prestação de 

Serviços (9596). 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 7ª Vara Cível da Capital, em virtude da Lei, etc. Faz saber a 

todos quantos virem ou tiverem conhecimento do presente Edital, que por este Cartório e Juízo 
tramita a ação acima mencionada, promovida por AUTOR: UNIMED JOAO PESSOA COOPERA-
TIVA DE TRABALHO MEDICO em face de JOSE RODRIGO SILVA DE ARAUJO COMERCIO E 
TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 20.920.348/0001-04, que através do presente Edital manda 
o MM. Juiz de Direito da Vara supra citar o(a) promovido(a) acima referid0(a), atualmente em local 
incerto e não sabido, para, querendo, contestar a presente ação no prazo de 15 dias, sob pena 
de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo(a) autor(a). Ficando igualmente ciente 
de que decorrido o prazo do edital sem resposta, será nomeado Curador o Defensor Público, para 
cumprir nos termos do art. 72, II, 256, II e 257, IV e parágrafo único, todos do CPC, e, em caso o 
promovido ora citado, compareça aos autos em qualquer tempo, deverá responder ao processo 
na fase em que se encontrar, nada podendo requerer em relação aos atos já decorridos o prazo 
para apresentação. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado 
no DJEN -Diário da Justiça Eletrônico Nacional, nos termos da resolução 234 do CNJ, e em três 
jornais de grande circulação, este a carga do promovido, que deverá juntar aos autos uma via da 
publicação para fins de contagem do prazo, sob pena de não ser considerado cumprido o ato da 
citação, o Edital não será fixado no local de costume, tendo em vista a restrição de acesso ao Fórum 
devido Pandemia do Covid-10 e também não será publicado no Diário da Justiça do TJPB, devido 
norma contida no Ato da Presidência 20/2021, que determinou que as publicações do DJE só para 
atos administrativos e intimações de processos físicos. Dado e Passado nesta 7ª Vara Cível da 
Capital-Pb, 6 de julho de 2021. Eu, Adalberto S. de L. Silva, Técnico/Analista Judiciário desta vara, o 
digitei. Revisado e assinado eletronicamente pelo MM JOSÉ CÉLIO DE LACERDA, Juiz(a) de Direito.

EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS
Nome: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Endereço: UNIMED 

- Marechal Deodoro da Fonseca_**, 420, Avenida Marechal Deodoro da Fonseca 420, Torre, JOÃO 
PESSOA - PB - CEP: 58040-910 

Nome: LUCAS ALVES DE SOUZA BRITO 10075061481 Endereço: Avenida Ministro José Américo 
de Almeida_**, 722, - até 1101/1102, Torre, JOÃO PESSOA - PB - CEP: 58040-300 

• COMARCA DA CAPITAL. 6ª Vara Cível. Edital de citação. PRAZO 20 (VINTE) DIAS. A Doutora 
Ana Amélia Andrade Alecrim Câmara, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, em virtude da 
Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por 
este Juízo, se processam aos termos da Ação Monitória, Processo, nº.0823090-31.2017.815.2001, 
promovida por UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face 
de LUCAS ALVES DE SOUZA BRITO. E, é o presente para CITAR LUCAS ALVES DE SOUZA 
BRITO, CNPJ 21.948.359/0001-65, que se encontra em lugar incerto e não sabido, para no prazo 
de quinze (15) dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 11.550,71 (onze mil, quinhentos e cin-
quenta reais e setenta e um centavos), hipótese em que ficará isenta do pagamento de custas, ou 
querendo oferecer embargos no mesmo prazo. Ficando advertida de que, não sendo embargada 
a ação ou sendo rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
prosseguindo-se a execução na forma prevista no CPC. E, para que mais tarde não se alegue 
ignorância, mandou a MM Juíza expedir o presente edital que será publicado na forma da Lei. 
Cumpra-se. Dado e passado nesta cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, aos 14 
de julho de 2021. Eu, Izaura Gonçalves de Lira, Chefe de Cartório Digitei. (a) Ana Amelia Andrade 
Alecrim Camara, Juíza de Direito.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO da ELEIÇÃO do SINTTEL-PB 2021
SINTTEL-PB – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICA-

ÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica 
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 08.301.707/0001-40, sediado na Rua 
Rodrigues de Aquino, nº 290, Centro, João Pessoa, Paraíba, Consoante determina o artigo 16 do 
Regimento Interno Eleitoral, divulga o nome de todos os integrantes da CHAPA 1 – “RESISTÊNCIA 
E LUTA”  e suas respectivas empresas conforme relação abaixo:

CHAPA 1 – RESISTÊNCIA E LUTA!
DIRETORIA EXECUTIVA SUPLENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA
Marta Bernardino Sena da Silva - TIM Edneide da Rocha Abreu - TIM
Allisson José de Farias Alves - OI Claudeilde Neves de Souza - VIVO
Rosilda Vieira Limeira de Andrade - TIM Francisco de Assis Silva - OI
Elton Wagner da Silva Nascimento - SEREDE Klerton Magno dos Santos - OI
Jardel Wandson Queiroz da Cruz - A&C Maria das Graças Melo de Arruda - TIM
Heriberto Gomes da Fonseca - OI Lindoaldo Soares de Andrade - SEREDE
Adelmon Gomes da Silva - OI José Eider Nunes de Oliveira - ALGAR TELECOM
 
CONSELHO FISCAL SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Bento Lira de Figueiredo - OI Walber Cavalcanti Fernandes - OI
Márcio José Siqueira  C. Almeida - SEREDE Robson Ferreira da Silva - SEREDE
Sizenando de França Amaral - SEREDE Francisco Odívio Batista Filho - CLARO
 
DELEGADOS REP. JUNTO  FEDERAÇÃO SUP.de DELEGADOS REP. JUNTO FEDERAÇÃO
Beijamim Crispim de Sousa - SEREDE Rosilene da Silva Batista - A&C
Jeane Moura Silva - A&C Fabrício Barbosa de Oliveira Andrade - VIVO

João Pessoa, 29 de julho de 2021.
Paulo Tavares da Silva

Presidente da Comissão Eleitoral
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