
128 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

Foto: Francisco França/Secom-PB

Inflação do aluguel 
acumula alta de 33% 
e encarece contratos 
Índice foi impactado pelos efeitos econômicos da pandemia e subiu três vezes mais do que o regis-
trado nos 12 meses anteriores; especialistas orientam locatários a buscar negociação. Página 17

Código Penal agora reconhece 
violência psicológica como crime
Para secretária da Mulher e da Diversidade Humana da PB, 
mudança elimina interpretações e fortalece luta.  Página 20

 Colunas
O que dizer da famosíssima ‘Bagaceira’? Era o 

lugar em que se reunia, nas noites frias do começo de 
agosto, a fina flor da intelectualidade paraibana: a 
área ia do Colégio das Neves até a Rua da Areia, 

descendo pela ladeira da Borborema.  Página 10
Carlos Pereira 

Foto: Pixabay

Pesquisa mostra que audiência 
na internet dobrou em 2020
Pandemia fez a fatia dos brasileiros que consomem 
“arte virtual” subir de 20% para 40%. Página 9

Aedes aegypti Secretaria de Saúde alerta para 
aumento de casos de dengue, zika e chikungunya. Página 5

Paraíba

Países presentes no mercado de trocas 
internacionais ou ‘players’ devem estar sempre 
alerta às mudanças. Para tanto, quando entram 

no jogo, precisam avaliar a conjuntura 
internacional e a sua posição.  Página 15

Acilino Alberto Madeira Neto
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Voto impresso Presidente do TRE-PB, Joás de Brito, 
rebate “fake news” espalhadas por Bolsonaro. Página 13
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Durante abertura da Assembleia Geral da Aesbe, João Azevêdo destaca compromisso de fortalecer a Cagepa e os investimentos em segurança hídrica. Página 3

Universalização do saneamento é meta na Paraíba

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

421.585

19.879.037

196.995.824

8.977

555.512

4.203.926
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.437.147

141.094.343

4.066.710.766

INFORMAÇÃO SALVA

VERDE
 cabeça e pescoço

JULHO VERDE
M ê s  d a  p r e v e n ç ã o  d o  c â n c e r  d e

Prevenir é sempre
o melhor caminho!

CUIDE-SE

MARKETING EPC

Luto na imprensa da PB Morre, aos 91 anos, 
José Barbosa, ex-diretor do Jornal A União. Página 20
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Olimpíadas 2020 
Paraibanos Matheus Cunha 
(foto) e Santos voltam ao 
gramado de Tóquio, hoje, 

no jogo decisivo entre Brasil 
e Egito, valendo uma vaga na 

semifinal. Página 21
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China 19 10 11 40 

Japão 17 4 7 28 

Estados Unidos 14 16 11 41 

Atletas da Rússia 10 14 10 34 

Austrália 9 2 11 22 

Grã-Bretanha 6 9 9 24 

Coreia do Sul 5 4 6 15 

Holanda 3 7 5 15 

França 3 5 5 13 

Alemanha 3 4 9 16 

Brasil 1 3 3 7 
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Fonte: Site oficial das Olimpíadas de Tóquio 2020
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É, no mínimo, constrangedora a insistência com que o presi-
dente Jair Bolsonaro tenta minar a confiabilidade da Justiça Eleito-
ral brasileira. Isso, sem entrar no mérito sobre eventual crime de 
responsabilidade.

Espalhar “fake news”, usar “teorias conspiratórias”, já checadas 
e atestadas como falsas, para atingir ministros e o próprio Tribunal 
Superior Eleitoral já não é mais aceitável. Aliás, nunca foi.

Aparentemente, o próprio TSE também entende dessa forma. Por-
que o fato é que o tribunal decidiu agir e contra-atacar a avalanche de 
desinformações espalhadas pelos grupos ligados ao presidente.

De forma inédita, o TSE montou esta semana uma espécie de força-
tarefa para desmentir o presidente, em tempo real, enquanto ele atro-
pelava, em “live”, todas as leis da razoabilidade e denunciava um pos-
sível “plano” para tirá-lo do poder com a conivência do ministro Luís 
Roberto Barroso, presidente do TSE.

No site do Tribunal, também foi criada a seção “Fato ou Boato” que 
traz esclarecimentos sobre os principais temas em discussão. Trata-
se de uma plataforma de checagem, onde o leitor pode tirar dúvidas e 
compreender melhor o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, 
especialmente, das urnas eletrônicas, alvo preferido do presidente Bol-
sonaro. Vídeos, com linguagem clara, estão sendo criados para o canal 
do TSE no YouTube sobre os mesmos assuntos.

O ministro Barroso também se pronunciou logo após a “live” do pre-
sidente, lembrando que “jamais foi documentado episódio de fraudes 
nas eleições” desde que o país adotou o sistema de urnas eletrônicas.

É como se o Tribunal se visse obrigado a encampar uma cruzada em 
nome da verdade dos fatos. Uma guerra contra desinformações e “fake 
news” que têm, claramente, o objetivo de criar instabilidade eleitoral no 
país. E, o mais grave, gerenciadas, comandadas e instigadas pelo pró-
prio presidente da República.

Coube, então, ao Tribunal a decisão de contra-atacar essa campa-
nha difamatória com a divulgação massiva de informações reais sobre 
o sistema eleitoral. Parece ser, este, o entendimento do TSE.

O grupo de Bolsonaro aposta na difusão de mentiras e desinforma-
ções para criar insegurança, tumulto e instabilidade eleitoral. Mas, a 
mentira será sempre mentira. E, uma hora, é desmascarada. Como bem 
lembrou o Supremo Tribunal Federal, também numa campanha contra 
as “fake news”, uma mentira contada mil vezes não vira verdade.

Fatos e boatos Com Maria, encontrar Jesus
A Igreja de Cristo vive para evangeli-

zar, para mostrar o rosto misericordioso de 
Deus! E a Igreja não se cansa de propor aos 
homens a acolhida do tesouro que Deus fre-
quentemente nos oferece:  o tesouro escon-
dido no campo (Cf. Mt 13,44). As Sagradas 
Escrituras apontam-nos esse tesouro como 
fundamento de nossas vidas. O homem que 
crê deve encontrar esse tesouro oferecido 
por Deus. Mas será que basta somente re-
cebê-lo? As próprias palavras do Evangelho 
de Mateus (13,44) nos dão a resposta: “Um 
homem o encontra e o mantém escondido. 
Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus 
bens e compra aquele campo”.  

Nosso estado da Paraíba é coberto pelo 
manto maternal de Nossa 
Senhora das Neves. Com Ela 
aprendemos a guardar Jesus 
como o grande tesouro da 
nossa vida. Amamos profun-
damente a Mãe de Deus por-
que Dela possuímos a garan-
tia de um seguimento seguro 
de Nosso Senhor. No sim de Maria, o coração 
que crê busca e encontra Jesus! 

O Papa Francisco, em um de seus co-
mentários sobre essa parábola, explica que, 
“assim é para o Reino de Deus: quem o en-
contra não tem dúvidas, sente que é aquilo 
que procurava, que esperava e que corres-
ponde às suas aspirações mais autênticas. 
E é deveras assim: quem conhece Jesus, 
quem o encontra pessoalmente, permanece 
fascinado, atraído por tanta bondade, tanta 
verdade e tanta beleza, e tudo numa gran-
de humildade e simplicidade. Vivemos em 
tempos difíceis, de perdas de valores. Mas 
o que devemos fazer? Devemos nos afundar 
nas crises? O segredo é fazer da própria vida 
um lugar em que buscamos Jesus em tudo; e 
como diz o Papa: “procurar Jesus, encontrar 
Jesus: eis o grande tesouro!”

O caminho para encontrar o Senhor 
nas estradas da vida é imitar o caminho 
dos santos que leram o Evangelho de Cristo 

com o coração aberto e cheio de misericór-
dia. “Pensemos em são Francisco de Assis: 
ele já era cristão, mas um cristão ‘ao sabor 
da corrente’. Quando leu o Evangelho, num 
momento decisivo da sua juventude, en-
controu Jesus e descobriu o Reino de Deus, 
e então todos os seus sonhos de glória ter-
rena esvaeceram. O Evangelho leva-nos a 
conhecer o Jesus verdadeiro, faz-nos conhe-
cer o Jesus vivo; fala-nos ao coração e muda 
a nossa vida. E então, sim, deixamos tudo. 
Podemos mudar de vida concretamente, ou 
então continuar a fazer aquilo que fazíamos 
antes, mas nós somos outra pessoa, renas-
cemos: encontramos aquilo que dá sentido, 
sabor e luz a tudo, inclusive às dificuldades, 

aos sofrimentos e até à mor-
te” (Papa Francisco).

Jesus é o tesouro escon-
dido que o Pai do céu nos 
oferece. Recebemos esse 
tesouro no dia do nosso ba-
tismo e não podemos escon-
dê-lo na terra. O presente 

da fé é um apoio que nos tornará fortes 
nos momentos de crises e dificuldades, e 
até mesmo, quando temos de lidar com a 
morte de quem amamos. Encontrar o Se-
nhor é fazer da própria vida um espaço de 
constante acolhida do Evangelho; e isso 
significa conversão, mudança de vida. O 
discurso do medo, tão frequente nos dias 
atuais, não pode ser a palavra definitiva 
sobre nossas vidas. O homem e a mulher 
de fé devem pautar suas atitudes a partir 
da cultura do encontro, do encontro com a 
Pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Que a esperança de Cristo encha nos-
sos corações e nos faça compreender cada 
vez mais que tudo na vida passa. Só Cris-
to não passa! Podemos até perder pesso-
as, coisas, inteligência, mas a semente do 
Evangelho nunca perderemos. Pelas mãos 
de Maria, enchemo-nos das graças e cer-
tezas que brotam de Cristo, o tesouro que 
procuramos e encontramos.

José Barbosa de Souza Lima 
A Casa do Estudante, com pequena 

placa de bronze em letra etrusca, era um 
casarão de chácara num sítio de velhas 
mangueiras e alguns coqueiros na descida 
da General Osório para a Rua da Areia. Esse 
penhasco é o que sobrou da História para 
homenagear Feliciano Coelho de Carvalho, 
quarto governador da Paraíba. 

Dos oitenta moradores da Casa, raros 
os que tinham fôlego e pernas para essa la-
deira. A ida menos árdua para o Liceu era 
pela Rua da Areia, reto através da balaustra-
da da Aristides Lobo, dobrando por ladeira 
mais mansa, a da Guedes Pereira. 

José Barbosa preferia escalar a Felicia-
no, gastando no primeiro esforço o desje-
jum que a Casa conseguia garantir. Dizia-se 
que Barbosinha, com isso, 
queria crescer. Já com seus 
vinte anos completados, seu 
crescimento ficara nos 14 ou 
15 anos, mas estava entre os 
líderes destacados pela edu-
cação e pela decência. Era fi-
lho de um professor pioneiro 
da Escola de Agronomia de 
Areia, dos Barbosa de Souza 
de Alagoa Nova. 

Fomos colegas concorrentes às vagas 
de revisão de A União, abertas em 1951, co-
meço de gestão do dr. Juarez da Gama Batis-
ta. Eram uns 18 revisores, 6 por cada turno, 
escoimando o Diário Oficial, o jornal e as pu-
blicações da editora. Cedo, Barbosa atraves-
sou a porta que separava hierarquicamente 
as classes da Revisão e da Redação, cedo 
chegou a secretário do jornal, daí passando 
a gerente e diretor. 

A sua ascensão dera-se na minha au-
sência, quando O Norte pôde assinar-me a 
carteira e oferecer uns cruzados a mais, e 
de onde terminei demitido numa troca de 
gritos com dr. Calmon, o mandão dos As-
sociados. Ou seja, numa reação instintiva 
a seus gritos. 

Reuni-me aos que fundavam o Correio 
da Paraíba, em agosto de 1953, andei, mexi, 
e terminei com cara de deprimido diante de 
José Barbosa na gerência de A União. 

Não precisei falar. Ele percebeu por 
qual motivo o procurava. E me abriu a porta, 
que seguiu uma sequência até hoje, quando 
Abelardo Jurema me desengana de tornar a 
vê-lo e a ver-me numa relação que apenas o 
tempo e a praia nos distanciava. 

A maneira como voltei ao jornal que ele 
dirigia, mesmo que nos reencontrássemos 
noutras situações e noutro assunto, era a 
que sempre nos abria o sorriso. Vale lem-
brar: abri a porta da gerência, puxei a cadei-
ra, esperando que ele levantasse os olhos do 
que assinava ou anotava. Nem bom-dia dei. 

“Estás disponível?”- 
perguntou. Afirmei com a 
cabeça. “Então vá cobrir a 
presença do governador 
no Porto de Cabedelo, que 
Dorgival não apareceu até 
agora.”

Todos morreram, meu 
Deus! 

Ao ler o discurso nas 
bordas do cais, dr. Flávio viu 

o papel soltar-se das suas, meneando sobre 
as águas. A comitiva inteira tentando apa-
nhá-lo. Bem humorado, sua excelência não 
vai muito além destas palavras: “Sendo as-
sim, está inaugurado”. Tentei reproduzir 
o pequeno vexame, não houve censura, e, 
no outro dia, Barbosa é chamado a palácio. 
Nunca nos disse para quê. 

Mais tarde, bem mais tarde, assistimos, 
da praça, uma trombada do trator quando 
derrubavam o palacete de A União e nunca 
esqueço a pergunta contristada de Barbosa: 
“Não seria melhor desapropriar três ou qua-
tro casas ao lado do BB e completar a praça 
dos quatro poderes, A União como o poder 
da imprensa?” A pergunta passa a sobrevi-
ver a José Barbosa de Souza Lima.

 O segredo é fazer 
da própria vida um 

lugar em que buscamos 
Jesus em tudo   

 Tentei reproduzir o 
pequeno vexame, não 
houve censura, e, no 
outro dia, Barbosa é 

chamado a palácio   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Garantia foi dada pelo governador João Azevêdo ao abrir os trabalhos da 3a Assembleia Geral Extraordinária da Aesbe
O governador João Aze-

vêdo abriu os trabalhos da 
3ª Assembleia Geral Ex-
traordinária da Associação 
Brasileira das Empresas Es-
taduais de Saneamento (Aes-
be), ontem, em João Pessoa. 
Na ocasião, ele destacou o 
compromisso de fortalecer 
a Companhia de Água e Es-
gotos da Paraíba (Cagepa) e 
os investimentos realizados 
pelo Estado para ampliar os 
sistemas de abastecimento 
de água e esgotamento sani-
tário.

 “Temos R$ 186 milhões 
em investimentos em anda-
mento pela Cagepa, soma-
dos às ações da Secretaria de 
Recursos Hídricos, Infraes-
trutura e Meio Ambiente, 
que aporta R$ 1,3 bilhão em 
execução de obras. Vamos 
iniciar mais R$ 800 milhões 
em duas adutoras no Estado 
e isso por si só já demonstra 
a atenção que esse segmen-
to tem na Paraíba. O nosso 
objetivo é que a gente possa 
ter os 223 municípios com 
segurança hídrica. A univer-
salização do saneamento na 
Paraíba é nossa meta, digo 
que é quase nossa obsessão”, 
comentou.

Esta edição da Assem-
bleia da Aesbe marca o fim 
do mandato de Marcus Vi-
nícius Neves à frente da ins-
tituição. Ele, que também é 
presidente da Cagepa, falou 
sobre o privilégio de ser 
o anfitrião do evento, tra-
zendo todos os gestores do 
país para conhecer de perto 
o compromisso do Estado 
com o desenvolvimento do 
saneamento básico. “Na fala 
do governador João Azevêdo, 
com números e dados, ficou 
claro para todos o trabalho 
conjunto da construção des-
sa Paraíba mais justa e mais 
humana para todos. Soman-
do esforços, somando recur-
sos, públicos e privados, é 
que conseguiremos avançar 
nesse país”, disse.

O secretário de Recur-
sos Hídricos, Infraestrutura 
e Meio Ambiente do Estado, 
Deusdete Queiroga, também 
esteve presente na abertura 
da assembleia e deu as boas 
vindas aos participantes. 
“Esperamos que seja um en-
contro de fortalecimento do 
setor e produtividade nos 
trabalhos, para que consi-
gamos avançar com tarifas 
módicas para os usuários, 
universalização e melhoria 
na prestação e qualidade dos 
serviços de saneamento do 
país”.

Além dos superinten-
dentes das companhias, a As-
sembleia conta também com 
técnicos e pesquisadores da 
área, que apresentarão cases 
de sucesso e inovações no 
setor. O encontro tem como 
pauta principal os projetos e 
ações inovadores para com-
bate a perdas na distribuição 
de água, com palestras do 
superintendente de planeja-
mento e desenvolvimento da 
diretoria metropolitana da 
Sabesp, Marcello Veiga; do 
superintendente da Região 
Metropolitana de Goiânia, 
Alexandre Souza; e do ge-
rente-geral da International 
Finance Corporation (IFC), 
Carlos Pinto.

De acordo com o crono-
grama do evento, na ocasião 
também será realizado um 
balanço da gestão 2019-
2021 das companhias e será 
eleita e empossada a Dire-
toria e o Conselho Fiscal da 
Aesbe.

Universalização do saneamento 
na Paraíba é meta do governo

No próximo dia 10 de agosto, 
quando do retorno das ativida-
des legislativas, a Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa voltará 
a ter sessões presenciais, infor-
ma o presidente Dinho Dows-
ley (Avante). Mas será de forma 
híbrida, conforme já havia sido 
acordado pelas bancadas. Nesta 
sessão, o prefeito Cícero Lucena 
(PP) apresentará metas da ges-
tão para este segundo semestre. 

SeSSão híbrida 
O que conversaram, ao pé 
do ouvido, o deputado fede-
ral Ruy Carneiro e a deputada 
estadual Camila Toscano, am-
bos do PSDB, na solenidade 
de entrega de habitações em 
Guarabira, com a presença do 
ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho? 
Ela participou do anúncio do 
apoio do PSDB à candidatura 
de Romero Rodrigues (PSD). 

Onde estão as provas contra o voto 
eletrônico que Bolsonaro prometeu 
apresentar na propalada live de quin-
ta-feira à noite? O presidente, como 
de praxe, fez ataques a ministros do 
STF e do TSE e também a governado-
res, mas terminou por dizer que “não 
temos provas”. Prometera-se na live 
algo com efeito de ‘bomba nuclear’. 
Ouviu-se, sequer, um traque.  

Sequer, um traque 

“Você não cria mecaniSmo de auditoria menoS  
Seguro que o objeto que preciSa Ser auditado” 

ao pé do ouVido    

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, foi extrema-
mente feliz em sua argumentação contra a implantação do voto impresso concomitante-
mente ao voto registrado na urna eletrônica. A sua fala, durante evento de inauguração da 
nova sede do TRE do Acre, reforça a ideia que a adoção do voto impresso representa um 
retrocesso, porque remete à um procedimento manual de auditagem que abre margens, 
aí, sim, para a manipulação e para a fraude eleitoral. “Você não cria um mecanismo de 
auditoria menos seguro que o objeto que precisa ser auditado. Estamos falando de 150 
milhões de votos em um país que, em muitas partes e em muitas regiões, se tem proble-
mas de roubo de carga, milícia e facções criminosas. Portanto, vamos ter de transportar 
150 milhões de votos com os riscos que isso envolve. Teremos que armazenar estes votos 
para que não apareçam novos votos dentro das urnas. E, depois - e isso, então, é o filme de 

terror -, teremos de recontar estes votos à mão”. Não há como ignonar a lógica dessa 
argumentação do ministro. E partindo do fato de que, em 25 anos de utilização, a 
votação por urna eletrônica se mostrou imune a fraudes, não é justificável - nem 

lógico - se criar um procedimento para sanar um problema inexistente.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Presidente do Patriota na Paraíba, Wallber Vir-
gulino afirma que os tucanos não lhe “devem 
satisfação” e que a recíproca é verdadeira. E foi 
pragmático, condicionando o apoio a Romero à 
anuência do presidente Bolsonaro. Em qual pa-
lanque estará Romero na corrida presidencial? 
No de João Dória ou Eduardo Leite ou no de 
Bolsonaro? Tenho me perguntado.        

SuceSSão preSidencial: qual 
Será o palanque de romero?  

acordo quebrado (1) 

acordo quebrado (2) 

A coluna registrou, na edição anterior, que 
o PSDB “posou de protagonista do processo, 
de algum modo alijando outros atores políti-
cos do grupo oposicionista”, referindo-se ao 
anúncio - unilateral, digamos assim - do par-
tido à pré-candidatura de Romero Rodigues 
(PSD). Pois, bem, Cabo Gilberto (PSL) afirma 
que os tucanos quebraram “um acordo”. 

A caminho de pular fora do PSL - irá se filiar ao fu-
turo partido que Bolsonaro escolher -, Cabo Gilberto 
aponta que o PSDB “quer ser protagonista sozinho, 
dono”. De acordo com ele, estava previamente mar-
cado uma segunda reunião do grupo para tentar ali-
nhar uma posição conjunta. “Como foi combinado 
[na primeira reunião]”.     
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No Hospital Padré Zé

João visita obras do Lar de Acolhimento e 
destaca compromisso com inclusão social

O governador João Aze-
vêdo esteve, ontem, no Hospi-
tal Padre Zé, em João Pessoa, 
ocasião em que acompanhou 
as obras de construção do Lar 
de Acolhimento aos Enfer-
mos, cujo prédio receberá o 
nome de Odília Pereira Lins, 
uma homenagem in memo-
riam à mãe do chefe do Exe-
cutivo estadual, anunciada 
pelo diretor da instituição, 
padre Egídio de Carvalho. Na 
oportunidade, também foram 
apresentados balanços de 
projetos em parceria com o 
Governo do Estado.

 O Lar de Acolhimento 

aos Enfermos representa um 
investimento superior a R$ 
2 milhões e terá capacidade 
para atender 66 pessoas. Nos 
três pavimentos do prédio se-
rão construídos 21 quartos, 
dos quais três serão adapta-
dos para pessoas com necessi-
dades especiais, banheiros, re-
feitório, cozinha e sala de estar.

Dentre as parcerias fir-
madas com a gestão estadual 
está o projeto Prato Cheio, 
que já distribuiu 970.536 
refeições às pessoas em si-
tuação de rua ao longo deste 
ano nos municípios de João 
Pessoa, Campina Grande e 

Guarabira. O Migrantes Vene-
zuelanos já acolheu, em seis 
abrigos, 254 índios, dos quais 
mais de 100 são crianças de 0 
a 8 anos, e o Banho Cidadão 
contemplou 5.350 pessoas 
com a oferta de cortes de ca-
belo, peças de roupas lavadas 
e banhos.

O chefe do Executivo 
agradeceu a homenagem à 
sua mãe e ressaltou o traba-
lho do governo para forta-
lecer e ampliar as políticas 
inclusivas. “O nosso olhar 
para as pessoas em situação 
de vulnerabilidade social fez 
com que distribuíssemos 

alimentos da agricultura fa-
miliar, dobrássemos o valor 
do cartão alimentação e isen-
tássemos famílias do paga-
mento da conta de água. Nós 
também estamos dobrando 
a quantidade de restauran-
tes populares na Paraíba e 
criamos o programa Tá na 
Mesa para distribuir refei-
ções a quem mais precisa, 
contratando restaurantes das 
cidades para fazer esse forne-
cimento que chega a 552 mil 
almoços por mês”, elencou. 
Ele também parabenizou o 
trabalho responsável desen-
volvido no Hospital Padre Zé. 

O encontro tem como 
pauta principal os 
projetos e ações 
inovadores para 

combate a perdas na 
distribuição de água

No evento, os gestores do País conheceram de perto o compromisso do Estado com o saneamento básico; governador destacou o compromisso de fortalecer a Cagepa

Foto: Francisco França/Secom-PB
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Prefeito Cícero Lucena adiantou que escolas irão reabrir em agosto e Almeidão será liberado com 30% da capacidade

Prestes a publicar um 
novo decreto a respeito do 
enfrentamento à covid-19, o 
prefeito de João Pessoa, Cí-
cero Lucena, adiantou que 
a retomada das aulas na 
rede municipal de ensino e a 
presença de torcedores nas 
praças esportivas da cidade 
poderão ser retomadas.

De acordo com o prefei-
to, as aulas na rede pública 
de ensino serão retomadas 
no mês de agosto e de forma 
gradual, seguindo faixa etária 
e grau de escolaridade.

“Em agosto as aulas re-
tornam. Vamos retomar por 
idades menores e ir subin-
do, aos poucos. Até setembro 
queremos estar em condi-
ções plenas para o funciona-
mento normal da nossa edu-
cação”, afirmou o prefeito.

Outra mudança é a pre-
sença de torcida em praças 
esportivas. Com maior ênfase 
para o retorno de torcedores 

ao Estádio Almeidão, onde 
o Botafogo-PB manda as 
suas partidas na Série C do 
Campeonato Paraibano. O 
Belo é o único representante 
da cidade na disputa de um 
campeonato nacional e, de 
acordo com Cícero Lucena, o 
decreto possibilitará um re-
forço para um possível aces-
so do clube para a Segunda 
Divisão.

“Conversamos com a Fe-
deração Paraibana de Fute-
bol e com outras cidades que 
já estão adotando também. 
A nossa intenção é, já neste 
decreto, flexibilizar para que 
um time como o Botafogo
-PB, que está disputando a 
Série C, com chances de su-
bir para a Série B, tenha o 
conforto, a torcida e o apoio 
para que possa fazer essa 
conquista que será da Paraí-
ba”, informou.

A liberação será com 
efeito de teste. Neste momen-
to, segundo o gestor, serão 
liberados apenas 30% da 
capacidade do Estádio Al-

meidão e terá como obriga-
toriedade o cumprimento de 
medidas de segurança como 
o uso de máscara e respeito 
ao distanciamento social.

Outro detalhe é que não 
será permitida a disponibi-
lidade de venda de bebidas 
alcoólicas nas praças esporti-
vas para evitar aglomerações 
que possam ser geradas a 
partir do consumo.

“Temos cautela e, dentro 
do que for possível, vamos fa-
zer. Dentro do protocolo dos 
estádios, não vamos permitir 
bebidas alcoólicas porque 
leva as pessoas a agirem de 
modo contrário ao distan-
ciamento”, declarou Cícero 
Lucena.

Protocolos de segurança 
para atender às novas de-
mandas estão sendo produ-
zidos pela Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de 
Saúde e Vigilância Sanitária. 
O novo decreto será publi-
cado oficialmente nos pró-
ximos dias com todas as exi-
gências a serem cumpridas.

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

Novo decreto de JP prevê aulas 
presenciais e torcida nos estádios

Pacientes de UTI em Patos

Hospital implanta projeto 
que facilita comunicação

O Complexo Hospita-
lar Regional Deputado Jan-
duhy Carneiro (CHRDJC), 
de Patos, implantou um 
projeto nas UTIs Conven-
cional e Covid para facilitar 
o diálogo entre equipe e 
paciente, ação muitas ve-
zes limitada dependendo 
das características e par-
ticularidades do indivíduo 
internado. Denominado 
‘Cartões de Comunicação 
Alternativa’ o projeto foi 
criado por um grupo mul-
tidisciplinar de estudos da 
Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS.) 

A ideia de trazer esse 
projeto para a unidade foi 
da coordenadora de Psico-
logia do hospital, Pryscila 
Guedes. “A limitação e até 
o impedimento da fala cau-
sado durante a internação 
hospitalar, em alguns ca-
sos, associado às questões 
pessoais de cada indivíduo, 
dificultam a comunicação 
no ambiente hospitalar e 
foi pensando em facilitar 
esse processo que resolve-
mos adotar aqui os Cartões 
de Comunicação Alternati-
va”, explica a psicóloga. 

Os cartões reúnem 
um conjunto de pedidos, 
expressões, sentimentos 
e respostas dos pacientes, 
por meio de símbolos grá-
ficos, que lhes permitem 

expressar suas necessi-
dades apenas ao escolher 
uma figura. Pryscila lem-
bra que, além de facilitar 
a comunicação, o uso dos 
cartões é mais uma for-
ma de humanizar o trata-
mento e acolhimento dos 
pacientes da unidade, es-
pecialmente aqueles mais 
vulneráveis que ficam in-
ternos em UTIs. 

Os cartões que estão 
sendo usados no hospi-
tal de Patos têm imagens 
prontas de determinadas 
situações: se está sen-
tindo dor, se quer trocar 
a fralda, se quer dormir, 
se está tudo bem, se quer 
entrar em contato com a 
família, bastando apenas 
apontar para figura. “Há 
também os quadros com 
letras que o paciente pode 
formar frases e também 
uma escala de dor e onde 
ela está localizada. Basta 
que o paciente aponte para 
a figura para se estabelecer 
a comunicação”, explica a 
psicóloga, destacando que 
os cartões foram distribuí-
dos essa semana nas UTIs 
e foi esclarecido como me-
lhor utilizá-los. 

“Essa ação, apesar 
de simples, tem uma im-
portância singular, já que 
ajuda no processo de rees-
tabilização da saúde dos 

pacientes, na medida em 
que facilita a comunicação 
com as pessoas que cui-
dam dele e contribui de 
forma decisiva para aque-
les pacientes com dificul-
dade de fala e de escrita. 
Em pacientes intubados, 
inclusive, essa forma de 
comunicação diminui o 
estresse”, reforça a coor-
denadora das UTIs, Lorena 
Maria, lembrando que es-
ses cartões estão disponí-
veis para serem utilizados 
por todos os profissionais 
que lidam com o paciente, 
sejam eles médicos, enfer-
meiras, fisioterapeutas, as-
sistentes sociais, técnicos 
de enfermagem, etc. 

“Há estudos que apon-
tam que o paciente que é 
acolhido em ambiente hos-
pitalar e tem condições de 
melhor expressar seus de-
sejos e anseios, tem mais 
chances de resgatar sua 
saúde e receber alta hos-
pitalar mais prontamente 
e ao melhorar essa comu-
nicação entre equipe e pa-
ciente estamos também 
melhorando nosso servi-
ço e humanizando ainda 
mais nosso atendimento”, 
destaca a diretora técnica 
do Complexo, Jaqueline 
Andrade, parabenizando 
a equipe de Psicologia da 
unidade pela iniciativa.

Foto: Secom-PB

Para dar prossegui-
mento ao processo de va-
cinação contra a covid-19, 
o Ministério da Saúde dis-
tribuirá mais uma remessa 
de imunizantes da Pfizer 
e CoronaVac, hoje. Para a 
Paraíba, a destinação das 

132.140 doses será para 
a população acima de 18 
anos, sem comorbidades. 

Serão 72.540 doses 
da Pfizer e 59.600 doses 
do tipo CoronaVac. A dis-
tribuição leva em con-
sideração a chegada de 
889,2 mil doses da Pfizer, 
ontem, e da CoronaVac, 
nos últimos dias. Após a 

chegada, no início da tar-
de de hoje, as doses serão 
organizadas de acordo 
com a destinação para 
cada cidade. Amanhã, a 
partir das 7h, deverão 
ser distribuídas para as 
cidades, possibilitando o 
andamento da vacinação 
no próprio domingo, ou 
na segunda-feira.

Mais de 132 mil doses da Pfizer 
e CoronaVac chegam hoje à PB
Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Semipresidencialismo: Lira diz 
que Centrão ajudaria a governar

Tribunal lembra ‘Dia Mundial de 
Combate ao Tráfico de Pessoas’

O ministro Gilmar Men-
des, do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), participou  ontem 
de um debate com o presiden-
te da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), no qual 
discutiram a adoção do siste-
ma semipresidencialista como 
modelo de governo do país. O 
deputado alagoano defendeu 
a reforma política em tramita-
ção no Congresso Nacional, por 
meio da Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), de autoria 
do deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP). Ele afirmou que 
no semipresidencialismo os 
partidos de centro, que hoje 
integram o bloco do Centrão, 
seriam os principais responsá-
veis por sustentar o Executivo 
e, eventualmente, governar 
com “cogestão”.

“Temos problemas que 
são tachados de governo de 
coalizão, siglas que são cha-
madas de Centrão, quando, na 
verdade, os partidos de centro 
são aqueles que em uma ideia 
mais clara de semipresiden-
cialismo poderiam ser a base 
de sustentação. Não de apoio 
por cargos, mas apoio com res-
ponsabilidade, com cogestão, 
como é o caso do sistema semi-

presidencialista”, defendeu Ar-
thur Lira. As declarações foram 
dadas durante transmissão ao 
vivo organizada pela revista 
Consultor Jurídico.

O modelo, que passou a 
ser ventilado como possibi-
lidade a partir do apoio ma-
nifestado pelo ex-presidente 
Michel Temer (MDB-SP), tam-
bém ganhou força no debate 
público graças a uma manobra 
de Arthur Lira, que reviveu a 
pauta em busca de uma opção 
para eximir a responsabilidade 
pela abertura do processo de 
impeachment do presidente 
Jair Bolsonaro. Ontem, duran-
te a transmissão ao vivo, ele 
defendeu que o impedimento 
de Bolsonaro seria desastro-
so e que não há condições de 
ser aprovado no Congresso 
Nacional.

“A responsabilidade de 
agir com imparcialidade tem 
que ser levada em conta. Es-
tamos a um ano e meio da 
eleição, isso (impeachment) 
seria desastroso para o país 
que passou por dois anos de 
pandemia”, afirmou. “Nós não 
temos um apoio no Congres-
so Nacional que permitisse o 
início de uma ruptura institu-
cional dessa monta. Quando 
colocamos esse assunto (se-
mipresidencialismo) em dis-

cussão, já vínhamos discutindo 
nos bastidores em Brasília 
há algum tempo, é justamen-
te por isso: a previsibilidade 
e a corresponsabilidade na 
gestão”.

Para o decano Gilmar 
Mendes, a Câmara dos Deputa-
dos e o Senado Federal detém 
a legitimidade e os mecanis-
mos necessários para apro-
var a mudança de sistema de 
governo, sem a necessidade 
de consulta popular direta. 
“Essa reforma poderia se fa-
zer de maneira a não termos 
que lançar mão de plebiscito 
ou referendo. É uma reforma 
significativa, mas ainda no âm-
bito do poder de reforma do 
Congresso Nacional”, disse o 
ministro.

Gilmar Mendes, que já se 
manifestou em defesa do se-
mipresidencialimo, apontou a 
alta fragmentação partidária 
como fator para a instabilidade 
política e institucional que já 
culminou no impedimento de 
dois presidentes da República 
dentre os cinco eleitos por voto 
direto desde a redemocrati-
zação.

“A existência de 30 ou 28 
partidos tanto dificulta o sis-
tema presidencial, como difi-
culta qualquer modelo de viés 
parlamentarista”, afirmou.

Em 2013, foi criado pela As-
sembleia Geral das Nações Uni-
das o ‘Dia Mundial de Combate 
ao Tráfico de Pessoas’, celebrado 
no dia 30 de julho. O marco tem o 
objetivo de promover a conscien-
tização para tentar inibir essa 
prática, que continua avançando 
no mundo, chegando a movimen-
tar, anualmente, mais de 30 bilhões 
de dólares, segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU).

O Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB) lembrou a data de 
ontem, garantindo que apoia a 
campanha de combate ao trá-
fico de pessoas. “Esse é um dos 
crimes mais chocantes e que 
devemos sempre estar atentos 

e combater com veemência”, 
afirmou o presidente do TJPB, 
desembargador Saulo Henriques 
de Sá e Benevides.

De acordo com as estima-
tivas da ONU, mais de 2 milhões 
de pessoas são vítimas do tráfi-
co humano a cada ano, sendo a 
maioria composta por mulheres, 
crianças e adolescentes, que são 
aliciadas para a exploração se-
xual ou mão de obra escrava.

Na Paraíba, em relação ao 
tráfico humano de crianças e 
adolescentes, há “uma constan-
te preocupação dos integrantes 
que fazem parte do sistema de 
Justiça”, a exemplo do juiz Adhail-
ton Lacet, titular da 1ª Vara da 

Infância e da Juventude da Ca-
pital. O magistrado revelou que, 
entre os motivos para o tráfico 
de crianças e adolescente, es-
tão a questão da adoção ilegal, a 
escravidão e a venda de órgãos 
humanos. “Redes de pedofilia 
também estão entre os princi-
pais compradores do comércio 
ilegal de crianças e adolescentes”, 
acrescentou.

Segundo dados da ONU, o 
público infantojuvenil represen-
ta 30% de todos os indivíduos 
traficados. “Aqui na Paraíba, o 
tráfico de crianças tem sido com-
batido. Não há números expres-
sivos,”, ressaltou o juiz Adhailton 
Lacet. 

Weslley Galzo
Agência Estado

Cartões usados no hospital de Patos têm imagens prontas de determinadas situações vividas pelos pacientes
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Erosão e interdição
População desrespeita bloqueio feito em trecho 
da orla no Cabo Branco para conter os danos 
causados na avenida pela erosão. Página 8 Fo
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Boletim epidemiológico mostra crescimento significativo de registros das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti

SES alerta para alta nos casos 
de dengue, zika e chikungunya 

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 31 de julho de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

SERVIÇO 
Recomendações gerais
Boletim epidemiológico faz várias 
recomendações. Algumas, por conta 
do período de elevadas temperatu-
ras e intermitência de chuvas, são 
direcionadas às Secretarias Munici-
pais de Saúde:
n Intensificar as ações de modo 
integrado aos diversos setores locais 
como infraestrutura, limpeza urba-
na, Secretarias de Educação, Comu-
nicação e Meio Ambiente, e outras 
áreas afins; 
n Sensibilizar a população quanto 
ao autocuidado para eliminação de 
criadouros do mosquito Aedes ae-
gypti, contribuindo para o controle 
da dengue, zika e chikungunya; 
n Manter ativa a vigilância para 
notificação dos casos suspeitos das 
arboviroses; 
n Investigar, acompanhar e encerrar 
os casos notificados para dengue, 
zika e chikungunya; 
n Realizar coleta de material para 
confirmação laboratorial de casos 
suspeitos, atentando para as nor-
mas e procedimentos de coleta es-
pecíficos de cada técnica/vírus;
n Integração dos ACSs e ACEs no 
combate aos criadouros de Aedes 
e na identificação/sinalização dos 
casos suspeitos.

Casas são maiores focos do mosquito
A técnica da SES, responsável pelas 

arboviroses, Carla Jaciara, lembra que os 
focos do mosquito, na grande maioria, 
são encontrados dentro de casa, quintais 
e jardins. “Daí, a importância das famílias 
não esquecerem que, pelo menos uma 
vez por semana, deve ser feita uma faxina 
para eliminar copos descartáveis, tampas 
de refrigerantes ou outras garrafas, e, 
em especial, lavar bem a caixa d'água e 
depois vedar”, ressaltou. 

Carla ainda alertou para que a po-
pulação fique atenta e não deixe água 
acumulada em pneus, calhas e vasos, 
adicione cloro na água da piscina e dei-
xe garrafas cobertas ou de cabeça para 

baixo. “São medidas que estamos sempre 
repetindo porque fazem toda a diferença 
para impedir o registro de mais casos de 
arboviroses. Além de receber em casa o 
técnico de saúde, devidamente creden-
ciado, para que as visitas de rotina sirvam 
como vigilância”, concluiu.

Nas macrorregiões de saúde

Ocupação de UTIs de covid-19 abaixo de 40%
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Novos 992 casos de 
contaminação pelo novo 
coronavírus e seis óbitos 
em decorrência do agra-
vamento da doença foram 
confirmados pela Secre-
taria de Estado da Saúde 
(SES) nesta sexta-feira. 
Desse modo, a Paraíba che-
ga a 421.585 casos confir-
mados acumulados, sendo 
295.010 pessoas conside-
radas recuperadas e 8.977 
vítimas fatais da covid-19. 
Neste momento, todas as 
macrorregiões de saúde do 
Estado possuem ocupação 
de leitos de UTI abaixo de 
40%.

O índice mais alto en-
tre as macrorregiões de 

saúde é percebido no Ser-
tão, com 39% de ocupação 
em leitos de UTI e 23% em 
leitos de enfermaria, ambos 
para adultos. Em seguida, a 
macrorregião sediada por 
Campina Grande possui 
28% de leitos de UTI ocu-
pados e 31% em enferma-
rias. Por fim, a ocupação de 
leitos para adultos na Re-
gião Metropolitana de João 
Pessoa chega a 24% em UTI 
e 18% em leitos de enfer-
maria. Com os números, o 
estado da Paraíba possui 
27% de ocupação total de 
leitos de UTI, incluindo 
leitos adulto, pediátrico e 
obstétrico, e 21% em leitos 
de enfermaria.

Segundo o Centro Es-
tadual de Regulação Hos-
pitalar, 19 pacientes foram 

i n t e r n a -
dos entre a 
quinta-feira 
e a sexta-fei-
ra. Além de 
51 pacien-
tes entre os 
novos casos 
confirmados 
considera-
dos graves, 
com recu-
peração em hospitais. Ao 
todo, 332 pacientes estão 
internados nas unidades 
públicas de referência para 
o tratamento da covid-19.

Entre os falecimentos, 
apenas um não aconteceu 
entre a quinta-feira e on-
tem, sendo datado de 24 
de junho. Todas as vítimas 
foram homens, com faixa 
etária de 38 a 83 anos. Três 

d e l e s  n ã o 
p o s s u í a m 
comorbida-
des, os de-
mais apre-
s e n t a r a m 
hipertensão, 
d i a b e t e s , 
cardiopatia, 
doença renal 
e transtorno 
mental como 

fatores de risco associados 
à doença.

Os homens residiam 
em Alagoa Grande, Caapo-
rã, Coremas, Mari, Lagoa 
Seca e Pombal, com um fa-
lecimento para cada cidade. 
Outros 40 óbitos estão em 
investigação pela SES. Ape-
nas Riachão do Bacamarte 
segue sem registro de fa-
lecimentos entre todos os 

223 municípios paraibanos. 
O Sistema de Informa-

ção do Ministério da Saú-
de confirmou a aplicação 
de 2.437.147 doses totais, 
sendo 1.742.917 pessoas 
vacinadas com a primeira 
dose e 694.230 pessoas 
que completaram os es-
quemas vacinais,  onde 
635.352 tomaram as duas 
doses e 58.878 utilizaram 
imunizante de dose única. 
A Paraíba já distribuiu um 
total de 2.853.651 doses de 
vacina aos municípios.

Fo r a m  r e a l i z a d o s 
1.125.471 testes para 
diagnóstico da covid-19 
em todo Estado, contabi-
lizando casos em todas as 
cidades do estado. Um to-
tal de 71 cidades possuem 
mais de mil casos de co-

vid-19. As maiores concen-
trações de casos ocorrem 
em: João Pessoa (102.682), 
Campina Grande (40.917), 
Patos (13.563), Guara-
bira (9.879), Cajazeiras 
(9.686), Cabedelo (9.387), 
Santa Rita (9.326), Bayeux 
(8.012), Sousa (7.145), 
São Bento (5.792), Pom-
bal (5.781) e Esperança 
(5.323).

Cinco cidades concen-
traram 41,63% dos novos 
casos confirmados, são 
elas: Campina Grande, com 
137 novos casos; seguida 
por João Pessoa com o re-
gistro de 114 casos; Sapé 
teve novos 75 casos de 
contaminação pelo vírus; 
Queimadas teve 55 casos; e 
Pirpirituba encerra a lista 
com 32 novos casos.

Boletim divulgado ontem 
aponta que novos 992 
casos de contaminação 
pelo coronavírus foram 
registrados na Paraíba, 
com mais seis mortes

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), por meio da Ge-
rência Executiva de Vigilância 
em Saúde, divulgou o boletim 
das arboviroses do período de 
janeiro a 24 de julho de 2021. 
Foram registrados 6.982 casos 
prováveis de dengue, 4.413 de 
chikungunya e 718 da doença 
aguda pelo vírus zika. Houve 
um aumento significativo em 
relação ao mesmo período do 
ano passado.

Só neste mês de julho, 
foram 2.300 novos casos 
prováveis de dengue, 1.700 
de chikungunya e 100% de 
acréscimo nos casos de zika,  
em relação ao boletim anterior. 
Se comparar com o mesmo pe-
ríodo do ano de 2020, houve 
um aumento de 53% nas no-

tificações de dengue; 331% de 
chikungunya e, para os casos 
prováveis de zika, houve um 
aumento de 239%.

Foram oito registros de 
óbitos suspeitos por arboviro-
ses, nos municípios do Conde 
(01), João Pessoa (05), Sapé 
(01), e Patos (01), sendo qua-
tro descartados e dois confir-
mados para dengue, em João 
Pessoa e Patos. Dois continuam 
em investigação. No mesmo 
período de 2020, houve um 
óbito confirmado por dengue, 
em Sapé, e dois casos confir-
mados por chikungunya, em 
João Pessoa. 

Em 2021, foram notifi-
cados 14 casos confirmados 
por vírus zika em gestantes, 
por critério laboratorial, nos 

municípios de Baraúna (01), 
Cabedelo (01), Campina Gran-
de (01), Itapororoca (02), João 
Pessoa (04), Natuba (01), Pe-
dras de Fogo (01), Picuí (01), 
Queimadas (01) e São Vicente 
do Seridó (01).

Levantamento rápido 
Até o fechamento do bole-

tim, 209 municípios realizaram 
o LIRAa. De acordo com os re-
sultados enviados, 73 (34,92%) 
apresentaram índices que de-
monstram situação de risco 
para ocorrência de surto; 107 
(51,19%) encontram-se em si-
tuação de alerta e 29 (13,87%) 
municípios em situação satis-
fatória. 10 municípios (4,78%) 
apresentaram níveis do Índice 
de Infestação Predial (IIP) zero. 

Foto: Agência Brasil
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Programa criado no ano passado transmite aulas virtuais ao vivo, simulados, monitorias e exercícios preparatórios para o Exame

‘Acelere no Enem’ beneficiará 
cinco mil estudantes na Paraíba

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Pelo menos cinco mil es-
tudantes da Paraíba serão 
beneficiados pelo programa 
‘Acelere no Enem’, conside-
rado o maior curso gratuito 
preparatório para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) do país, segundo 
os idealizadores. Em todo 
Brasil serão meio milhão de 
estudantes acessando aulas 
virtuais ao vivo, simulados, 
monitorias, exercícios e re-
cebendo acompanhamento 
pedagógico. As inscrições, 
feitas pelo acelerenoenem.
com.br/, encerram no dia 6 
de agosto. 

O projeto, que está no 
segundo ano, é uma cria-
ção da ‘Acelere Educação’ 
-startup de impacto social 
com sede em Pernambuco,- 
e foi reconhecido pela BC 
Harvard como um dos 30 
melhores projetos do país, 
após análise de mais de mil 
iniciativas. A ideia é trans-
formar jovens com poucas 
oportunidades em autores 
de histórias de sucesso e 
para isso um aparato, que 
passa por testes e simula-
dos a fim de familiarizar o 
candidato ao concurso, são 
aplicados. As aulas já inicia-
ram, mas os estudantes que 
se inscreverem até a data de 
encerramento não terão di-

ficuldades em acompanhar 
os conteúdos.

“Nós temos um crono-
grama de estudos, um ca-
lendário de repertórios de 
disciplinas que contemplam 
o estudante que já começou 
a estudar bem como o que 
ainda vai começar”, explana 
Rhayann Vasconcelos, coor-
denador do projeto “Acelere 
no Enem”. 

Criado na pandemia, 
com a finalidade de minimi-
zar os impactos da doença 
na educação, o ‘Acelere no 
Enem’ teve ano passado qua-
se 85 mil inscritos, mas para 
esse ano o objetivo é atingir 
números bem mais altos. 
“Além do ritmo de estudos 
com os estudantes mais em 
casa, ainda por conta da pan-
demia, e também devido à 
nacionalização do projeto, 
que começou em Pernam-
buco e segue avançando em 
todos os estados do país”, 
destacou. Rhayann Vascon-
celos disse ainda que a marca 
de cinco mil paraibanos ins-
critos é uma meta, que pode 
ser superada. “É um objetivo. 
Podemos, sem dúvidas, ter 
mais estudantes inscritos”. 

Inscritos na Paraíba
A Paraíba registrou 

93.452 inscrições no Enem 
2021, incluindo tanto os ins-
critos na versão impressa 
quanto na digital. De acor-

do com o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep), apenas Campina 

Grande e João Pessoa obti-
veram inscritos na versão 
digital, com 953 e 1.494 pes-
soas, respectivamente. São 

24.640 inscritos para o Enem 
em João Pessoa e 14.891 em 
Campina Grande.  

Os dois tipos de provas 

serão aplicados nos dias 21 
e 28 de novembro deste ano 
e contarão com itens iguais 
e mesmo tema de redação.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

A massa de ar frio inten-
sa, de origem polar, que che-
gou ao Sul do Brasil deve per-
manecer até amanhã sobre a 
região, sendo que a partir da 
segunda-feira a intensidade 
se dissipa. O fenômeno não 
atingirá a Paraíba, mas se a 
temperatura ficar mais fria 
no Estado é em decorrência 
do aumento da precipitação 
de chuvas. 

O único estado do Nor-
deste que perceberá as ca-
racterísticas da massa de ar 
frio é a Bahia. Até o momento 
foram registradas neve em 
ao menos 13 cidades do Rio 
Grande do Sul e 26 cidades 
no estado de Santa Catarina

De acordo com o profes-
sor de Climatologia da UFPE 
e vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Climatologia 
Ranyere Nóbrega, para ocor-
rer o fenômeno da neve em 
virtude da massa de ar frio 
intensa, o clima precisa apre-
sentar algumas característi-
cas específicas. “Uma delas 
é a quantidade de umidade 
do ar. Outra característica 
do fenômeno é a formação 
de geadas, que muitas vezes 
causam prejuízos à produção 
agrícola”, explicou.

Foram registradas gea-
das nos estados do Mato 
Grosso do Sul, Paraná e Rio 
Grande do Sul. A previsão 
é que nos próximos dias, a 
massa de ar frio chegue no 
Sul de Minas Gerais e no esta-
do de São Paulo, provocando 
geadas.

A causa da massa de ar 

frio intensa é a ocorrência 
da variabilidade natural. O 
professor de Climatologia da 
UFPE esclarece que o fenô-
meno vem acontecendo há 
alguns anos no período de 
junho a agosto. “Se o fenôme-
no continuar característico 
nesse período, os indícios 
climáticos deixarão de exis-
tir, tornando-se uma confi-
guração geral da atmosfera”, 
afirmou.

Inverno paraibano
A meteorologista da 

Agência Executiva de Gestão 
das Águas do Estado da Pa-
raíba (Aesa), Marli Bandeira, 
explica que o município de 
Monteiro, localizado na re-
gião do Cariri; e a região do 
Brejo Paraibano são, natu-
ralmente, regiões mais frias 
porque a estação encontra-se 
no inverno.

“Em agosto, Monteiro 
tem a madrugada mais fria 
da Paraíba, mas a cidade mais 
fria é Areia, sua temperatu-
ra máxima fica em torno de 
24ºC e a mínima é em média 
16ºC. Apesar das ondas de 
massa fria não alcançarem a 
Paraíba, as temperaturas são 
mais frias porque estamos no 
inverno”, elucidou.

Fenômeno climático no 
Sul não se reflete na PB

O município mais frio 
da Paraíba é Areia, 
localizado no Brejo, 

com temperatura média 
mínima de 16ºC

Interiorização

Projeto Defensoria Itinerante realiza 
1.451 atendimentos em sete meses
André Resende
andreresendejornalismo@gmail.com

O projeto Defensoria 
Itinerante, uma iniciativa 
da Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba (DPE
-PB) que leva assistência 
jurídica às pessoas que 
moram no interior do es-
tado, sobretudo em cida-
des pequenas, realizou so-
mente nos primeiros sete 
meses de 2021, um total de 
1.451 atendimentos. A ca-
ravana da DPE-PB visitou, 
nos sete primeiros meses 
deste ano, 24 municípios 
paraibanos.

A ação da Defensoria 
leva assistência jurídica 
integral e gratuita à po-
pulação, em especial aos 
cidadãos mais vulneráveis 
que não têm condições 
econômicas de se deslo-
car até um núcleo da DPE

-PB. O defensor público-
geral da Paraíba, Ricardo 
Barros, avaliou o balanço 
como positivo para o pe-
ríodo. “O  grande feito 
desse projeto é justamente 
esse: chegar às pequenas 
cidades e atender a popu-
lação que mais necessita", 
explicou.

O assessor jurídico 
da Defensoria Itinerante, 
Newton Soares, relembra 
que o projeto, assim como 
a DPE-PB de um modo ge-
ral, atende casos jurídicos 
de toda natureza, exceto 
aqueles ligados ao direito 
previdenciário e trabalhis-
ta. "Ações civeis, criminais, 
de família, do direito do 
consumidor, da criança e 
do adolescente, recursos, 
contestações, toda essa 
gama é contemplada pela 
Defensoria Pública do Es-
tado", explicou.

A maior parte dos 
atendimentos da Defen-
soria Itinerante, de acor-
do com levantamento 
feito pelo próprio órgão, 
aconteceram no mês de 
julho, aproximadamente 
1,2 mil. A explicação é de 
que nos outros meses de 
2021, o projeto circulou 
menos por cidades do in-
terior do estado devido ao 
agravamento do cenário 
da pandemia da covid-19, 
principalmente durante a 
segunda onda, nos meses 
de março e abril.

Para o mês de agosto, 
a Defensoria Pública da 
Paraíba já tem duas cida-
des com datas marcadas 
para receberem a Defen-
soria Itinerante. Pedras 
de Fogo, na divisa com 
Pernambuco, vai receber 
a caravana entre os dias 
3 e 5 de agosto, enquan-

to Princesa Isabel, a 420 
quilômetros de João Pes-
soa, por sua vez, recebe o 
projeto da DPE-PB entre os 
dias de 9 a 13 do mesmo 
mês.

Ainda de acordo com 
o defensor-geral, Ricar-
do Barros, a importância 
da Defensoria Itinerante 
é imensa justamente por 
chegar até as cidades que 
não tem defensor, juiz, 
promotor, e possibilitar 
aos cidadãos acesso à 
justiça sem precisar se 
deslocar. “Nesse período, 
a relevância do programa 
se tornou ainda maior, 
porque a população está 
amargando os efeitos ne-
fastos da pandemia. Há um 
empobrecimento da popu-
lação e a necessidade cada 
vez maior das pessoas de 
buscarem seus direitos”, 
concluiu.

n Alcantil 

n Amparo

n Araçagi

n Camalaú

n Catolé do Rocha

n Coremas

n Coxixola

n Guarabira

n Ingá

n Juazeirinho

n Livramento

n Mari

n Monteiro

n Parari

n Pilões

n Pirpirituba

n Prata

n Princesa Isabel

n Riacho de Santo Antônio

n Santa Luzia

n São Bento

n São José dos Cordeiros

n Sumé

n Taperoá

Lista de cidades visitadas pela Defensoria Itinerante

“Acelere no Enem” é uma criação de uma startup pernambucana e visa transformar a vida de jovens com poucas oportunidades disponibilizando conteúdo educativo

Foto: Divulgação
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Droga estava escondida em sacos de trigo na zona rural do município, onde um homem foi preso em flagrante 
Um trabalho investiga-

tivo levou agentes da Dele-
gacia de Repressão ao Crime 
Organizado a aprender, nes-
sa quinta-feira (29) cerca 
de 350 quilos de maconha 
e duas balanças de precisão 
em um sítio da zona rural 
do município de Lagoa, no 
Sertão da Paraíba. A ação 
contou com apoio da 3ª Su-
perintendência Regional de 
Polícia Civil.

 “O local da apreensão é 
bem ermo. Os tabletes esta-
vam em sacos de trigo e, de 
acordo com o homem con-
duzido à delegacia, a casa 
estava arrendada a terceiros 
que não têm envolvimento, 
mas o caso ainda está sen-
do investigado”, ressaltou o 
delegado Diego Beltrão, da 
Draco. Com essa apreensão, 
já são mais de 800 quilos de 
drogas apreendidas em uma 
semana pela Delegacia de 
Repressão ao Crime Organi-
zado na Paraíba.

Investigação
Segundo o delegado 

Diego Beltrão, um homem 
foi preso e autuado em fla-
grante na Delegacia de Ca-
tolé do Rocha, para onde foi 
conduzido o preso. “O local 
da apreensão é bem ermo. 
Os tabletes estavam em sa-
cos de trigo e, de acordo 
com o homem conduzido à 

Polícia localiza 350 quilos de 
maconha na cidade de Lagoa

Curtas

Suspeitos de morte 
e tráfico em Sumé

Preso quando 
fugia para o sul

Agressor de irmãs 
está na cadeia

Dois homens foram presos 
pela da Polícia Civil em 
Sumé, no Cariri do Estado. 
Segundo a polícia, a dupla 
é investigada por tráfico de 
drogas e um duplo homicí-
dio. Na operação, a polícia 
apreendeu 280 papelotes 
de maconha, seis pedras de 
cocaína, cerca de R$ 700 
em dinheiro e cadernos com 
anotações de movimentação 
financeira do tráfico de dro-
gas. “Já tínhamos prendido 
oito indivíduos dessa quadri-
lha, mas essa foi uma prisão 
muito importante, vez que 
os investigados possivel-
mente estão envolvidos com 
o tráfico interestadual, além 
de homicídios e torturas, em 
cidades da Paraíba e Per-
nambuco”, disse o delegado 
Seccional de Princesa Isabel, 
Paulo Ênio Rabelo. A dupla 
e o material apreendidos 
foram encaminhados à De-
legacia de Monteiro.

Policiais civis da Paraíba 
prenderam nessa sexta-fei-
ra (30), em Guarabira, um 
homem de 26 anos, suspeito 
de assassinar Klebson Alves 
da Silva. A prisão aconteceu 
no momento em que ele 
estava dentro de um ônibus 
e pretendia viajar para o es-
tado de São Paulo. O crime 
aconteceu no dia 19 deste 
mês, em um bar no distrito 
de Tabuleiro, zona rural de 
Bananeiras. A polícia tomou 
conhecimento que o crime 
aconteceu após uma discus-
são. O preso teria deixado 
o local, em seguida voltou 
e efetuou os disparos de 
pistola contra Klebson. Ele 
é apontado como muito vio-
lento em Santa Inês, onde 
reside. Ele foi encaminhado 
à cadeia de Bananeiras. 

O homem suspeito de 
agredir duas irmãs a pe-
dradas na cidade de Gur-
jão, Cariri paraibano, foi 
preso na madrugada dessa 
sexta-feira (30). Giova-
ni Ferreira dos Santos, o 
“Dó”, 34 anos, havia se 
apresentado na delega-
cia acompanhado de um 
advogado, mas não ficou 
preso. O delegado Gilson 
Duarte informou que so-
licitou e a justiça decretou 
a prisão preventiva do sus-
peito da agressão. As duas 
irmãs, uma de 24 anos e 
outra de 19 foram agredi-
das por Giovani no sábado 
(24) , sendo que a mais 
velha sofreu traumatismo 
craniano e está internada 
no Hospital de Emergên-
cia e Trauma, de Campina 
Grande. O estado de saúde 
dela é considerado grave.

delegacia, a casa estava ar-
rendada a terceiros que não 
têm envolvimento, mas o 
caso ainda está sendo inves-
tigado”, ressaltou o delegado.

“Nossas equipes já vi-

nham investigando esse ho-
mem que vinha distribuin-
do grandes quantidades de 
droga na região de Catolé do 
Rocha. Depois da informa-
ção de que ele iria receber a 

quantidade apreendida, nos 
deslocamos até a cidade de 
Bom Sucesso, onde a droga 
seria entregue, no entanto, o 
homem preso revelou que o 
local de armazenamento da 

droga seria o sítio Madaria, 
em Lagoa, onde, finalmen-
te, conseguimos localizar e 
apreender quase 350 table-
tes de entorpecente seme-
lhante à maconha”, concluiu.

Esta é a segunda apreensão de drogas em menos de uma semana, totalizando mais de 800 quilos em ações coordenadas pelas equipes da Draco

Foto: Ascom / PCPB

Um homem identificado 
por Sérgio Almeida Pimen-
tel, o “Serginho do Morro”, 
de 35 anos, está internado 
no Hospital de Emergência e 
Trauma, de João Pessoa, em 
estado clínico considerado 
gravíssimo. Ele era procura-
do pela polícia de Pernambu-
co por ser  suspeito de mais 
de 30 homicídios. Para fugir, 
teria pulado do terceiro an-
dar do prédio onde estava re-
sidindo, no bairro do Bessa.

Segundo a médica do 
Samu que atendeu a ocorrên-
cia, o preso sofreu traumatis-
mo craniano com suspeita de 
fraturas nos braços. A ação 
foi realizada por policiais 
da Paraíba e Pernambuco. 

“Serginho do Morro” tem 
seis mandados de prisão em 
aberto.

A prisão de “Serginho 
do Morro” aconteceu após 
os policiais pernambucanos 
descobrirem que ele estava 
escondido em João Pessoa. 
Foi montada uma campa-
na no entorno do prédio. Ao 
avistar os policiais, ele pulou 
do terceiro andar.

Em 2011 ele foi preso 
por dezenas de assassinatos 
em Pernambuco; em 2017 fu-
giu de um presídio pernam-
bucano e continuou pratican-
do homicídios; ele também 
faz parte de uma associação 
criminosa que atua na região 
Metropolitana de recife. 

Acusado de mais de 30 
homicídios é preso em JP

Operação Alvorada reforça a
segurança no Mercado Central

O Mercado Central de 
João Pessoa foi um dos pon-
tos ocupados pela Operação 
Alvorada, que desde as pri-
meiras horas da manhã des-
ta sexta-feira (30) reforça a 
segurança em várias cida-
des, com mais de 500 poli-
ciais e 161 viaturas.

Além do aumento das 
rondas e ocupação de pon-
tos indicados pelas Coorde-
nadorias de Estatística e de 
Inteligência, com o objetivo 
de prevenir assaltos e outros 
crimes, a Operação Alvorada 
está atuando também para 
prender foragidos da justiça, 
tendo, até as 8h, cumprido 
12 mandados de prisão nas 

Mulher de 24 anos é presa 
com duas armas restritas

Uma mulher de 24 anos, 
de identidade preservada 
foi presa no bairro de Gra-
mame, em João Pessoa, com 
arma de fogo de uso restri-
to. O crime está previsto no 
art. 16 da Lei 10.826/2003. 
A ação foi realizada por 
agentes da 5ª Delegacia Sec-
cional, em Santa Rita.

Segundo informações 
do delegado Carlos Othon, 
durante as buscas os in-
vestigadores apreenderam 
duas armas, sendo uma 
pistola Glock, modelo G25, 
calibre 380, equipada com 
seletor de rajada, e um re-
vólver Taurus, Special, “três 
janelas”, calibre 38.

“É importante destacar 

que essas armas perten-
cem a um preso do presídio 
PB01, e possivelmente fo-
ram usadas em homicídios 
recentes praticados no Lito-
ral Sul da Paraíba”, ressaltou 
Othon. Ele disse ainda que 
essa é a quarta pistola Glock 
com seletor de rajada (dis-
paros intermitentes) que a 
equipe apreende nos últi-
mos oito meses, o que de-
monstra a predileção desse 
tipo de armamento por or-
ganizações criminosas.

Várias munições tam-
bém foram apreendidas: 
“uma caixa de munição cal. 
380 com 50 unidades e mais 
10 munições em separado, 
três carregadores Glock cal. 

cidades de Campina Grande, 
Lagoa Seca, Queimadas, João 
Pessoa e Monteiro.

Para o fim de semana, 
a corporação preparou um 
conjunto de operações que 

terá a aplicação de mais de 
3 mil policiais e 1.326 via-
turas no reforço das blitze, 
abordagens, incursões e au-
mento das rondas, em todo 
o Estado.

A presença de policiais militares passará a ser mais frequente no local
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380 e um carregador pro-
longado com capacidade 
para 30 munições cal. 380”, 
concluiu.

As armas estavam com a mulher  
e pertencem a um detento
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PBEm mais uma ação 
de combate ao roubo 
de veículos, agentes da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral recuperou, na tarde 
de quinta-feira (29), em 
Mamanguape, uma cami-
nhonete de luxo roubada 
há quatro dias que já cir-
culava clonada. A apreen-
são do veículo Fiat Toro 
aconteceu no km 48, da 
BR-101. 

Durante a aborda-
gem, o condutor, de 32 
anos, informou que havia 
adquirido a caminhonete 
no mês de junho através 
de um site de compra 
e venda, relatando ter 

pago R$ 40 mil, valor 
considerado muito abai-
xo do mercado. O veículo 
é avaliado em aproxima-
damente R$ 100 mil.

Na fiscalização, os 
policiais identificaram 
indícios de adulteração 
veicular e, nas consultas 
aos sistemas de seguran-
ça, ficou constatado que 
a caminhonete havia sido 
roubada no último dia 25, 
em Recife, capital per-
nambucana. O homem foi 
detido, conduzido para a 
Polícia Judiciária e deve-
rá responder pelo crime 
de receptação de veículo 
roubado.

PRF recupera carro
roubado há 4 dias
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Bloqueio da avenida no Cabo Branco ocorreu por solicitação da Defesa Civil devido à erosão, que danificou a calçada e a pista

Após vistorias e consta-
tação de riscos à população, 
a Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP) 
decidiu interditar trecho 
da orla do Cabo Branco, em 
João Pessoa, devido a dete-
rioração das calçadas, ciclo-
via e faixa de veículos. As 
manilhas foram instaladas, 
desde o começo dessa se-
mana, na parte de cima da 
ladeira (no cruzamento com 
Avenida João Cirilo da Silva) 
e no girador da Rua Edvaldo 
Bezerra Cavalcanti Pinho 
(via que antecede o início da 
subida da ladeira).

Apesar das barreiras 
para evitar o tráfego no local, 
é possível ver ciclistas e car-
ros trafegando pela área, as-
sim como pedestres fazendo 
caminhada. Além de turistas 
que querer ver de perto a 
faixa da praia do ponto mais 
oriental do Brasil. Muitos de-
les não se intimidam com as 
ruínas e ainda posam para 
fotos. “Eu ando de bicicleta 
para melhorar minha diabe-
tes e sempre passo por aqui. 
Mas, confesso que é um pou-

co tenso, pois muitos carros 
não respeitam os ciclistas e 
pedestres que são priorida-
de no trânsito”, comenta o 
dentista Bruno Pimentel, de 
57 anos.

Segundo a Semob-JP, a 
medida foi tomada a partir 
de uma solicitação da Defesa 
Civil da capital, que visa ga-
rantir segurança às pessoas 
que utilizam o trecho para a 
prática de exercícios, como 
caminhada, corrida, ciclis-
mo e skate. “Por conta do 
avanço do mar, as calçadas 
e ciclovias estão em ruínas, 
portanto a interdição é pri-
mordial para evitarmos aci-
dentes. Inclusive, pedimos a 
compreensão da população 
para evitarem passar pela la-
deira enquanto as obras não 
forem concluídas”, ressalta 
o superintendente do órgão, 
George Morais.

O comerciante, Pedro 
Aécio, de 27 anos, lamenta 
a atual situação da ladei-
ra do Cabo Branco e que as 
crateras dificultam muito 
sua prática de corrida e que 
inclusive presenciou um 
atropelamento nesse trecho. 
“Como moro aqui na orla, ve-
nho correr todos os dias, mas 
é bem complicado dividir a 

pista com os automóveis. Se-
mana passada, teve uma coli-
são aqui de uma ciclista com 
um carro”, relata.

A estudante de psico-
logia que também pratica 
esportes pela via fala com 
tristeza das rachaduras e 
crateras da ciclovia. “Toda 
vez que passo aqui, tem mais 
partes quebradas e novos 
buracos. Tenho um pouco de 
medo, mas é por onde posso 
andar para me manter ativa”, 
explica Vivian Barreto, de 23 
anos.

Segundo a Semob-JP não 
há previsão para que o tráfe-
go de veículos seja retomado. 
Pois, isso só será possível a 
retirada das manilhas após a 
conclusão das obras.

Há ainda as pessoas que 
compreendem a decisão da 
Semob-JP, como o advogado 
e defensor público Bruno 
Gaudêncio, de 58 anos, que 
frequentemente anda de bi-
cicleta pelo trecho e encara 
de forma normal a interdi-
ção, para ele o avanço do 
mar é algo natural. “Isso faz 
parte da natureza, o homem 
tem que aprender a conviver. 
Mas, acho que já poderiam 
ter começado as providên-
cias”, pontua.

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Motoristas, ciclistas e pedestres 
desrespeitam interdição na orla

Fotos: Evandro Pereira

Manilhas e cones foram colocados na avenida no final da beira-mar da praia do Cabo Branco e na ladeira de acesso à Estação Ciência para sinalizar a proibição do tráfego pela área, que vem sendo destruída pelo avanço do mar

Inverno no Brejo

Alagoa Nova inicia, amanhã, a Rota dos Sabores
Carol Cassoli
Especial para A União

Foto: Divulgação/ Departamento de Turismo de Alagoa Nova

Com o cancelamento da 
Rota Cultural Caminhos do 
Frio pelo segundo ano con-
secutivo, a cidade de Alagoa 
Nova, no Brejo paraibano, 
busca fomentar o turismo lo-
cal através do lançamento de 
sua própria programação de 
inverno. Durante todo o mês 
de agosto o município conta-
rá com a realização de ativi-
dades turísticas e gastronô-
micas nos eventos Circuito 
do Frio e Rota dos Sabores. 
As atividades gastronômicas 
começam amanhã e, segun-
do o secretário de Turismo 
de Alagoa Nova, Jefferson 
Barbosa Lira, a expectativa 
é que a movimentação turís-
tica aqueça a economia da 
cidade.

Atração de inverno no 
Estado, a Rota Cultural Ca-
minhos do Frio incluía nove 
municípios do Brejo paraiba-
no. Sua programação acon-
tece no período de julho a 

setembro com atrações cul-
turais e gastronômicas na re-
gião que, em seus dias mais 
frios, atingia temperaturas 
relativas a 12ºC. Por conta 
da pandemia de covid-19, 
no entanto, não foi possível 
desde o ano passado realizar 
o evento. 

Considerando a impos-
sibilidade da execução da 
Rota Cultural Caminhos do 
Frio e visando o retorno gra-
dual das atividades turísticas 
na cidade, o Departamento 
de Turismo de Alagoa Nova 
preparou uma programação 
especial para o mês de agos-
to, período que compreende 
o inverno mais rigoroso na 
cidade. 

Segundo Jefferson Lira, 
a intenção é que, aos poucos, 
a população e o comércio lo-
cal se preparem para voltar a 
receber visitantes de toda a 
Paraíba e de outros estados.

Durante os finais de se-
mana de agosto, a Rota dos 
Sabores oferecerá gastro-
nomia, exposições de arte-

sanato, produtos agrícolas, 
cultura e arte aos turistas. 
Segundo o secretário, o car-
dápio dos cinco restauran-
tes que participam da Rota 
dos Sabores contará com di-
versos pratos típicos como 
galinha na cachaça, tilápia 
grelhada, buchada de bode e 
cachaça brejeira. 

“O evento nasce com a 
retomada e abertura dos res-
taurantes e tem foco no tu-
rismo rural e na gastronomia 

regional”, explicou Jefferson 
Lira. 

Além da gastronomia, 
Alagoa Nova também for-
necerá atrativos para os vi-
sitantes que se interessam 
por turismo de aventura, 
por meio do Circuito do Frio. 
Conforme a programação 
lançada pelo Departamento 
de Turismo da cidade, será 
possível participar de várias 
atividades, como o passeio 
ciclístico “Caminhos dos En-

genhos”, que conta com mais 
de 25 quilômetros e passa 
pelos principais engenhos da 
região. Segundo a programa-
ção do evento, dentre outras 
práticas, também será possí-
vel participar de uma trilha 
ecológica que  sai de Alagoa 
Nova e vai até o Balneário 
Rio Água Viva, na divisa com 
Areia. 

O Secretário de Turismo 
explica que, mesmo com a 
realização das rotas turísti-
cas, a prioridade é a saúde 
da população: “Tanto a trilha 
ecológica quanto o passeio 
ciclístico são formas de esti-
mular o pessoal a criar uma 
rotina de vida diferente, ten-
do todos os cuidados neces-
sários, como distanciamento, 
uso de máscara e álcool em 
gel”. Para Jefferson, além de 
ter o contato com a natureza 
local, o turista estará em um 
ambiente adequado e sem 
aglomerações.

De acordo com o De-
partamento de Turismo de 
Alagoa Nova, o turista que 

visitar o município poderá 
aproveitar a Rota dos Sabo-
res até o dia 29, último do-
mingo de agosto. Já aqueles 
que desejarem participar 
das atividades do Circuito do 
Frio 2021, deverão conferir 
a programação e entrar em 
contato com as pousadas lo-
cais para agendar a estadia 
na cidade. O Departamento 
de Turismo informou, ainda, 
que há expectativas de que 
os eventos se tornem fixos 
no ano que vem.

Alogoa Nova possui diversas atrações naturais, como trilhas e cachoeiras
CiRCUito do FRio

n 15/08 - Trilha 
Ecológica saindo de 
Alagoa Nova até o 
Balneário Rio Água 
Viva.
n 22/08 - Passeio 
ciclístico 'Caminhos dos 
Engenhos' 
n 22/08 - Rapel na 
Barragem de Nova Ca-
mará 
n 29/08 - Mototrilha

Calçada e parte da pista de rolamento tiveram trechos inteiros destruídos pela erosão causada pelo avanço do mar

Foto: Evandro Pereira
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‘Parayba & Minas’
Neste sábado, cantor e compositor paraibano Nélio Torres (foto) 
lança seu oitavo disco, com músicas inéditas e a participação do 
mineiro Toninho Horta. Página 12
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Foi durante o isolamento 
social e com a falta de pers-
pectivas positivas durante a 
pandemia que a busca por 
produtos culturais na internet 
cresceu e modificou a relação 
entre público e artistas. É o 
que revela a pesquisa ‘Hábitos 
Culturais II’, realizada pelo Da-
tafolha e Itaú Cultural.

De acordo com os dados, 
o consumo de apresentações 
artísticas de teatro, dança 
e música disparou. No ano 
passado, 20% dos indivíduos 
diziam que consumiam este 
tipo de atividade no ambien-
te on-line. Este ano, o índice 
dobrou e subiu para 40%. E 
mais: 80% destes pretendem 
seguir com a prática mesmo 
após a volta à normalidade. 

Para o poeta Ferreira Gul-
lar (1930-2016), “a arte existe 
porque a vida não basta”. E foi 
justamente durante o período 
em que a convivência presen-
cial aos eventos culturais se 
tornou um impeditivo que a 
saúde mental dos brasileiros 
se tornou algo vulnerável. A 
pesquisa destacou que 36% 
dos nordestinos relataram 
problemas de saúde mental 
em algum morador da resi-
dência nos últimos 12 meses. 
E eles buscaram uma saída na 
arte. De acordo com o levan-
tamento, 49% perceberam 
diminuição da solidão e 51% 
relataram diminuição da sen-
sação de tristeza. “A cultura 
provou, durante a pandemia, 
que é um poderoso espaço de 
acolhimento e de promoção 
do bem-estar social, com forte 
impacto na saúde mental dos 
indivíduos”, avalia Eduardo Sa-
ron, diretor do Itaú Cultural. 

Entre as atividades cul-
turais que mais fizeram falta, 
o cinema alcançou o primeiro 
lugar, com 67% das respostas 
(veja o quadro ao lado). A sau-
dade de frequentar as sessões 
não surpreende o jornalista e 
crítico de cinema Renato Félix. 
“Fico feliz que o cinema esteja 
nessa posição porque um dos 
medos que todo mundo tinha 
era que as pessoas se desacos-
tumassem a ir ao cinema, já 
que até os lançamentos come-
çaram a ir para o streaming”, 
celebra ele, lembrando de pro-
duções recentes como Viúva 
Negra e Jungle Cruise, estão 

simultaneamente nas salas da 
Paraíba e nas plataformas.

O mercado de cinemas 
comerciais no Estado vivia um 
momento de expansão antes 
da pandemia, com aberturas 
de salas em João Pessoa, Cam-
pina Grande, Patos, Remígio, 
Solânea, Guarabira e Catolé 
do Rocha. “O cinema já estava 
crescendo mesmo com a pre-
sença do streaming, então é 
preciso ver se vai mudar tanto 
assim”, pondera Renato Félix. 
Foi no vácuo das salas fecha-
das que o número de empresas 
que oferecem seus catálogos 
de séries e filmes via internet 
se multiplicou. “Acredito que 
os estúdios não vão querer 
matar o cinema. Esse é um veí-
culo que fatura muito para ser 
deixado de lado. Eu acho que o 
público que consumia filmes 
on-line vai continuar com seus 
hábitos, mas não quer dizer 
que ele vai deixar de ir ao cine-
ma por isso”, considera Félix. 

Ainda de acordo com o le-
vantamento do Datafolha, 72% 
dos entrevistados informaram 
que as ações virtuais permiti-
ram acesso a atividades cultu-
rais que, de outra forma, não 
seriam experimentadas. “Esse 
dado é surpreendente”, afirma 
o diretor e dramaturgo do Co-
letivo de Teatro Alfenim, Már-
cio Marciano.

O dramaturgo entende 
que para quem tinha o hábito 
de frequentar teatro, a expe-
riência virtual é insatisfatória, 
pois, para esse público, a pre-
sença dos atores é insubsti-
tuível, mas que para o público 
novo, essa recepção é diferente. 
“Isso demonstra que o teatro, 
apesar de não ser presencial 
nesse aspecto, é muito poten-
te. É lógico que os fazedores 
de teatro vão incorporar esse 
novo suporte na sua prática e 
já estão considerando a hipóte-
se de também trabalhar nesse 
formato”, considera. Corrobo-
rando essa análise de Márcio 
Marciano, segundo os dados, 
o conteúdo on-line ampliou o 
acesso especialmente entre os 
jovens de 16 a 24 anos, cor-
respondendo a 79% dos que 
tiveram acesso a atividades 
culturais dessa forma. Os que 
se dizem menos impactados 
foram os indivíduos entre 45 
e 65 anos, que apontaram taxa 
de concordância de 69%.

Esse número alto impõe 
novos desafios não apenas de 

promoção do teatro, mas de 
formato que atenda a esse pú-
blico crescente. “Precisamos 
aprender a como desenvol-
ver essa ferramenta. Algumas 
pessoas tentaram somente 
transplantar o fenômeno tea-
tro para uma nova linguagem. 
Mas tem gente fazendo isso 
de forma mais inventiva para 
abrir uma nova fonte de pes-
quisa”, considera Marciano.

O consumo de música 
na internet também ganhou 
novos adeptos durante a pan-
demia, aumentando de 74% 
em 2020 para 79% este ano. 
“Quando a gente se enclausu-
ra, tivemos esse hábito de ter 
a música como companhia, 
sendo a melhor companheira 
para a solidão”, explica Thiago 
Sombra, baixista do Seu Perei-
ra e Coletivo 401. Ele também 
destaca a facilidade de acesso 
do streaming de música nesse 
aumento dos números. Mes-
mo antes da pandemia, os 
recursos das transmissões ao 
vivo por redes sociais já es-
tavam disponíveis, mas o uso 
desse tipo de ferramenta só 
se popularizou no contexto de 
isolamento social. “O artista 
precisa se reinventar e nessa 
limitação muito grande a gen-
te acaba encontrando esses 
recursos”, frisa o músico. 

A pesquisa mostra ainda 
que o convívio social está fa-
zendo falta para os espectado-
res. Segundo 41% dos entre-
vistados, o que mais faz falta 
no fechamento das atividades 
de cultura são as interações 
com outras pessoas (vide o 
quadro acima). Em 2020, o ín-
dice alcançava 20% da amos-
tra. A opção pelo presencial 
tem como principal motivação 
a retomada do convívio social, 
mais do que a experiência ar-
tística em si. “A gente também 
tem essa saudade da interação 
com o público. Os shows eram 
muito dinâmicos nesse senti-
do”, recorda Thiago Sombra. 

“A indústria da cultura 
soube reagir aos desafios da 
pandemia e rapidamente le-
vou a sua produção para o 
ambiente on-line onde encon-
trou uma audiência ávida por 
entretenimento, reflexão e no-
vas experiências”, diz Eduardo 
Saron. “Instituições, corpos 
estáveis, grupos artísticos e 
uma legião de profissionais 
da área criaram um ambiente 
mais leve para estes tempos 

tão duros”, diz o diretor do 
Itaú Cultural.

Aumento de ‘podcasts’
Um dado que teve bas-

tante destaque na pesquisa foi 
a mudança de hábito que traz 
uma novidade para o quase 
centenário veículo do rádio. A 
audição de podcasts teve forte 
crescimento durante a pande-
mia. Em 2020, 24% dos entre-
vistados informaram que aces-
savam plataformas do gênero. 
Este ano, o índice subiu para 
39%, um salto de 15 pontos 
percentuais. De olho nesse pú-
blico, a paraibana Rádio Tabaja-
ra entrou nesse filão do merca-
do com dois podcasts.

“Estamos em uma época 
em que o acesso à informa-
ção de qualidade e a qualquer 
hora é fundamental. Os pod-
casts dão essa alternativa de 

podermos acessá-los quando 
for conveniente ou confortá-
vel”, destaca Rayo Miranda, 
que é apresentadora e chefe 
de produção do Jornal Esta-
dual, diretora do Tabajara 
Entrevista e produtora do po-
dcast Redação Tabajara.

O Tabajara Entrevista está 
disponível nas plataformas de 
streaming desde abril, e já trou-
xe personalidades como a atriz 
Zezita Matos, a cantora Lucy 
Alves e o quadrinista Mike Deo-
dato Jr. Já o Redação Tabajara 
teve sua estreia em fevereiro, 
tratando com mais profundi-
dade os temas mais discutidos 
no momento. “A Tabajara é uma 
rádio em movimento e vem se 
adaptando muito bem aos ape-
los mais modernos, e não seria 
diferente agora com as platafor-
mas de streaming. A Tabajara 
faz parte de todas essas plata-

formas, com conteúdos exclusi-
vos, não apenas com a replica-
ção dos conteúdos jornalísticos 
da rádio”, frisa a radialista. “Há 
um casamento perfeito perfeito 
entre a tradição da Rádio Taba-
jara, que é muito forte em todo 
o Estado, com a modernidade 
das plataformas e da presença 
da rádio em todas elas”.

A Tabajara dispõe ainda de 
aplicativo de áudio para que as 
pessoas possam acompanhar a 
rádio de seus dispositivos mó-
veis, transmissão ao vivo dos 
dois jornais diários através do 
Facebook, além de um canal no 
YouTube e um site de notícias. 
“Colocamos também à dispo-
sição do público os programas 
da Tabajara que são veiculados 
no horário da noite, para que o 
público tenha acesso a eles em 
um horário mais conveniente”, 
finaliza Rayo Miranda.

Dobra parcela da população 
que consome “cultura virtual”
Percentual de pessoas que assistem a apresentações em ambientes remotos aumentou de 20% para 40% na pandemia
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Foto: Giovanna Ismael/Divulgação

‘Live’ da banda Seu Pereira e Coletivo 401 realizada 
no ano passado; cerca de 80% das pessoas que 
consumiram produtos culturais em ambiente 
virtual em 2020 pretendem seguir com a 
prática, mesmo após a crise sanitária acabar
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Este ano, como já ocorreu em 2020, não haverá a tradicio-
nal Festa das Neves, acontecimento que, entre o final de julho 
e o começo de agosto, faz parte do calendário festivo da cidade 
e que, a cada ano, vai caindo de importância. Aliás, neste 2021, 
por conta da pandemia da covid-19, simplesmente ficou ape-
nas na lembrança dos que participaram do evento, em tempos 
que já se foram.

Eu, por exemplo, puxo pela memória e lembro que a maior 
e melhor festa da cidade à época, veio a me conhecer adoles-
cente, quando recebi os primeiros salários como funcionário do 
DER – no começo da década de 1950. 

Naquele tempo, a festa começava na noite de 27 de ju-
lho, um dia depois do aniversário da morte de João Pessoa. O 
Arcebispo Dom Moisés Coelho celebrava missa em louvor da 
Padroeira, rezava a primeira novena e, em seguida, no adro 
da Catedral, as bandeiras eram hasteadas, ao som do hino da 
cidade (‘Meu Sublime Torrão’), executado pela banda da Polícia 
Militar. O encerramento, no dia 5 de agosto, reunia milhares de 
fiéis na procissão de Nossa Senhora das Neves.

Os folguedos se desenvolviam nos espaços restritos da 
Praça do Carmo, Conselheiro Henriques e General Osório e iam 
(nos anos de muito movimento) até à Peregrino de Carvalho, 
em cuja esquina da Biblioteca Pública, eu largava a mão do meu 
pai em direção ao passeio, com a recomendação expressa de 
voltar antes das nove e meia.

A calçada larga da Rua Nova, lado direito em direção à 
Catedral, era o lugar do “footing” das moças que, vestindo os 
melhores modelos da época, com ênfase para os casacos Ban
-Lon (por causa do frio) e as saias de tafetá, desfilavam a sua 
inocência ante uma rapaziada bem vestida que, entre oito e 10 
da noite, se deleitava em olhar as jovens da melhor sociedade 
paraibana, às vezes acompanhadas de amigas recém-chegadas 
do Sul do país, especialmente para a Festa.

No meio da rua e na calçada do outro lado, se localizavam as 
barracas de jogos, de cachorro-quente, pipoqueiras e as quer-

messes, além do tradicional tiro ao alvo, jogo das latas, laça-laça e 
a famosa pescaria que fazia a alegria da meninada.

Na Praça D. Ulrico, arredores do Colégio das Neves, se ins-
talava o parque de diversões com diversos brinquedos em torno 
dos quais, principalmente dos carrosséis, da montanha-russa 
e rodas-gigantes, se formavam enormes filas. Havia também o 
trem-fantasma, o pula-pula, a mulher gorila e um inesquecível 
“tira prosa”, onde certa vez um colega de Jaguaribe, lá de cima, 
enjoou e vomitou um bocado de gente.

Assim era Festa das Neves, do cachorro-quente de 
Nega e do pavilhão central, onde, todas as noites, jovens 
das melhores famílias, serviam como garçonetes e dis-
putavam os votos dos rapazes para a escolha da Rainha. 
Nesse pavilhão, as atrações musicais ficavam por conta da 
Orquestra Tabajara de Severino Araújo, Sivuca, os Tabaja-
ras do Ritmo, Ruy de Assis, Marlene Freire e tantos outros 
notáveis artistas da terra – sempre apresentados pela voz 
do saudoso Pascoal Carrilho.

E o que dizer da famosíssima “Bagaceira”? Era o lugar em 
que se reunia, nas noites frias do começo de Agosto, a fina flor 
da intelectualidade paraibana: a área ia do Colégio das Neves 
até a Rua da Areia, descendo pela ladeira da Borborema. As 
conversas, regadas a cerveja e galinha assada, amanheciam o 
dia, alimentadas principalmente pelos poetas e jornalistas que 
dali faziam o seu ponto de encontro.

A Festa das Neves dos tempos atuais? Confesso que não 
sei bem como ela foi nos últimos anos; dizem que tende a se 
acabar e certamente, nunca será igual àquela Festa das Ne-
ves de antigamente. Aliás, não somente eu (que sou de tem-
pos idos) desconheço a festa de anos recentes, por exemplo. 
Num dos cinco dias de duração dos festejos de 2018, numa 
lanchonete, ouvi a jovem de vinte e poucos anos perguntar 
onde era a Festa das Neves ao que a outra respondeu: “Pare-
ce que é no Centro Histórico”.

Pelo visto, elas nunca foram lá...

A Festa das Neves d’outrora

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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medeirosirani@gmail.com | ColaboradorCultura popular

Antônio Vicente Mendes Maciel 
nasceu em 13 de março de 1830, no 
interior do Estado do Ceará, na Nova Vila 
de Campo Maior, pertencente ao município 
de Quixeramobim, e faleceu no dia 22 de 
setembro de 1897, em Canudos, interior da 
Bahia. Conhecido no Brasil como Antônio 
Conselheiro, que se autodenominava “o 
peregrino”, foi um líder religioso. Figura 
carismática, adquiriu uma dimensão 
messiânica ao liderar o arraial de Canudos, 
um pequeno vilarejo no Sertão da Bahia, 
que atraiu milhares de sertanejos, entre 
camponeses, indígenas e escravizados 
recém-libertos, e que foi destruído pelo 
Exército da República na chamada Guerra 
de Canudos, em 1896.

Desde o início da sua vida, seus pais 
queriam que Antônio seguisse a carreira 
sacerdotal, pois entrar para o clero era na-
quela época umas das poucas possibilida-
des que os sertanejos pobres tinham para 
ascender socialmente. Com a morte de 
sua mãe, em 1834, a meta de transformar 
Antônio Vicente em padre tem seu fim. Seu 
pai casa-se novamente, e existem relatos 
de que a madrasta espancava e maltratava 
o menino severamente. Em 1855, morre 
o pai de Antônio, e, aos 25 anos de idade, 
ele é obrigado a abandonar os estudos e 
assumir o comércio da família. Malogram 
de vez quaisquer sonhos sacerdotais. Esses 
negócios não vão nada bem, e mais tarde 
Antônio será processado devido ao não 
pagamento de suas dívidas.

Em 1857, Antônio casa-se com Brasili-
na Laurentina de Lima, sua prima legítima. 
No ano seguinte, o casal muda-se para 
Sobral, onde Antônio Vicente passa a viver 
como professor do primário, dando aulas 
para os filhos dos comerciantes e fazen-
deiros da região, e mais tarde como rábula 
(advogado prático), defendendo clientes 
em troca de pequena renumeração. Passa 
a mudar-se constantemente, em busca 
de melhores condições de sobrevivência. 
Primeiro vai para Campo Grande (atual 
Guaraciaba do Norte), depois Santa Qui-
téria e finalmente Ipu, então um pequeno 
povoado na divisa entre os Sertões pecua-
ristas e a fértil Serra da Ibiapaba. Em 1861, 
ele flagra a sua mulher em traição com 
um sargento da polícia, em sua residência 
na Vila do Ipu Grande. Envergonhado e 
humilhado, abandona o Ipu e vai procurar 
abrigo nos sertões do Cariri, já naquela 
época, um polo de atração para penitentes 
e flagelados, iniciando aí uma vida de pere-
grinações pelos sertões nordestinos.

No ano de 1874, o jornal O Rabudo de 
Sergipe, traz a primeira menção pública de 
Antônio Maciel como penitente conhecido 
nos sertões: “Há seis meses que por todo 

o centro desta Província da Província da 
Bahia, chegado (diz ele) do Ceará, infesta 
um aventureiro santarrão que se apelida 
por Antônio dos Mares. O que, a vista 
dos aparentes e mentirosos milagres que 
dizem ter ele feito, tem dado lugar a que o 
povo o trate por Antônio dos Mares. Esse 
misterioso personagem, trajando camisa 
azul que lhe serve de hábito a forma de 
sacerdote, pessimamente sujo, cabelos 
muito espessos e sebosos entre os quais 
se vê claramente uma espantosa multidão 
de bichos (piolhos). Distingue-se pelo ar 
misterioso, olhos baços, tez desbotada e de 
pés nus; o que tudo concorre para o tornar 
a figura mais degradante do mundo.”

Já famoso como “homem santo” e 
peregrino, Antônio Conselheiro é preso 
em 1876, nos sertões da Bahia, pois corre 
o boato de que ele teria matado mãe e 
esposa (não é verdade, quando a mãe de 
Antônio Conselheiro morreu, ele tinha ape-
nas quatro anos de idade). É levado para o 
Ceará, onde se conclui que não há nenhum 
indício contra a sua pessoa: sua mãe havia 
morrido quando ele tinha quatro anos de 
idade. Antônio Conselheiro é posto em 
liberdade e retorna à Bahia.

Em 1877, o Nordeste passa pela 
Grande Seca, uma das mais calamitosas 
secas de sua história; levas de flagelados 
perambulam famintos pelas estradas em 
busca de socorro governamental ou de aju-
da divina; bandos armados de criminosos 
e flagelados promovem justiça social “com 
as próprias mãos”, assaltando fazendas e 
pequenos lugarejos, pois pela ética dos de-
sesperados “roubar para matar a fome não 
é crime”. Cresce a notoriedade da figura 
de Antônio Conselheiro, ou o “Bom Jesus”, 

como também passa a ser chamado, seria 
uma figura santa, um profeta enviado por 
“Deus” para salvá-los.

Em 1893, cansado de tanto peregrinar 
pelos sertões e então sendo um “fora da 
lei”, Conselheiro decide fixar-se à margem 
norte do Rio Vaza-Barris, num pequeno 
arraial chamado Canudos. Nasce ali uma 
experiência extraordinária: em Belo Monte 
(como a rebatizou Antônio Conselhei-
ro, apesar de encontrar-se em um vale 
cercado de colinas), os desabrigados do 
sertão e as vítimas da seca eram recebidos 
de braços abertos pelo peregrino, era uma 
comunidade onde todos tinham acesso à 
terra e ao trabalho sem sofrer as agruras 
dos capatazes das fazendas tradicionais. 
Um “lugar santo”, segundo os seus adeptos. 
Durante o período em que liderou o povoa-
do de “Belo Monte”, escreveu os Aponta-
mentos dos Preceitos da Divina Lei de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, para a Salvação dos 
Homens, que consiste de uma coletânea de 
reflexões sobre temas diversos, de matriz 
fundamentalmente religiosa.

O lugar atraiu milhares de agricultores 
pobres, indígenas e escravizados recém-li-
bertos, que começaram a construir uma co-
munidade igualitária inspirada no exemplo 
da doutrina católica. Por meio do trabalho 
comunitário, conseguiu-se que ninguém 
passasse fome. Tratava-se de uma comuni-
dade rural, com economia autossustentá-
vel, baseada na solidariedade. A religião era 
um instrumento da libertação social.

Inúmeros poetas populares cantaram 
em versos a Guerra de Canudos, ora Con-
selheiros como herói, ora como bandido. 
A literatura de cordel divulga em folhetos, 
com a preocupação de deixar claro mais 
um testamento desta manifestação mes-
siânica na região nordestina, nos sertões 
da Bahia. Um dos folhetos famosos sobre o 
assunto foi escrito por Minervino Francisco 
da Silva, ela narra os momentos finais da 
guerra ou genocídio de Canudos.

Antônio Conselheiro e a Guerra de Ca-
nudos: “O comandante da força / Aceitou 
a sugestão / E seguiu para Uaná / Naquele 
agreste sertão. / Para atacar Conselheiro 
/ E nem poupar nem pagão. // O povo 
do Conselheiro / Sem nada disso saber, 
/ Seguem na procissão, / Sem poder se 
defender / Mesmo assim, foi atacado, / 
Sentindo a bala comer. / Tiros a todos os 
lados / Naquela hora saíam: / Pessoas 
mortas no chão / Por toda a parte caíam 
/ E rios de sangue de gente, / Molhando 
a terra, corriam. // Assim, em poucos 
minutos, / Foi enorme a mortalidade, / Da 
parte do Conselheiro, / Foi uma barba-
ridade! / Só morreram dez soldados / 
Naquela localidade.”

Conselheiro e a poesia popular

Memória

Cinemateca: artistas 
lamentam incêndio

Depois de vários alertas sobre o descaso da Cinema-
teca Brasileira, um galpão da instituição que preserva a 
memória do audiovisual nacional localizado na Zona Oes-
te de São Paulo pegou fogo na noite da última quinta-feira, 
destruindo parte do acervo lá alocado.

Diante disso, artistas e autoridades se manifestaram 
nas redes sociais, a exemplo de quem já vinha lamentan-
do e alertando para a perda do acervo desde a crise que 
se abateu e culminou com a dispensa de funcionários há 
quase um ano, pela Secretaria Especial de Cultura.

“Quatro toneladas de material foram perdidos. Após 
o incêndio no Museu Nacional do Rio e múltiplos pedidos 
de ajuda na comunidade do cinema (20 dias atrás, eu falei 
sobre isso em Cannes), nada foi feito. Não parece que isso 
foi um acidente”, apontou o cineasta pernambucano Kle-
ber Mendonça Filho (codiretor de Bacurau), que foi mem-
bro do júri do Festival de Cannes deste ano.

“Incêndio no galpão da Cinemateca Brasileira com 
mais de 2 mil cópias de filmes da história do audiovisual 
brasileiro. Já se sabia que isto podia acontecer pela omis-
são do Governo Federal na gestão da Cinemateca. Isso é 
crime”, sentenciou a cineasta paulistana Laís Bodansky 
(de Bicho de Sete Cabeças).

Walter Salles, diretor do indicado ao Oscar Central 
do Brasil, também analisou o fato: “O incêndio do galpão 
da CB é o resultado do desprezo e incompetência de um 
governo que veio para apagar a nossa memória coletiva, e 
não para preservá-la. Ao afastar o corpo técnico altamen-
te especializado da CB, o governo criou as condições para 
essa tragédia anunciada. Esse desastre não é um inciden-
te, e sim a consequência de uma política de estado. Uma 
Cinemateca guarda a memória visual de todo um país. 
É um bem público, que pertence a todos os brasileiros e 
não a um governo. Simbolicamente, o incêndio do galpão 
da Cinemateca Brasileira – e portanto da nossa memória 
coletiva – é como o incêndio das terras públicas na Ama-
zônia. Um crime.”

“É muito revoltante perder parte do acervo da cine-
mateca, é inaceitável e triste. Estou rezando para que os 
bombeiros consigam controlar o fogo e salvar algo da nos-
sa identidade”, escreveu a atriz carioca Leandra Leal, que 
também é diretora, vide o documentário Divinas Divas, 
dentre outros.

Mário Frias, que atualmente é secretário especial 
de Cultura do Governo Federal, também se manifestou. 
“Já solicitei a perícia da Polícia Federal, que irá tomar as 
devidas providências para verificar se o incêndio na Ci-
nemateca foi criminoso ou não. Tenho compromisso com 
o acervo ali guardado, por isso mesmo quero entender 
o que aconteceu”, pontuou. De acordo com o Corpo dos 
Bombeiros, a principal hipótese é de que as chamas tive-
ram origem durante a manutenção do ar-condicionado 
do local e três salas, com material de filmes e impresso, 
foram completamente consumidas pelo fogo. 

Edital para gestão da Cinemateca
A Secretaria Especial da Cultura publicou no Diário 

Oficial de ontem um edital para seleção de entidade pri-
vada sem fins lucrativos para gerir as atividades da Cine-
mateca Brasileira pelos próximos cinco anos. A entidade 
pode ser uma organização social já qualificada ou a ser 
qualificada.

Segundo documento, o contrato prevê o aporte de R$ 
10 milhões anuais, mas que quem for contemplado deve-
rá buscar mais recursos. O contrato deve prever também 
a execução de atividades de guarda, preservação, docu-
mentação e difusão do acervo audiovisual da produção 
nacional por meio da gestão, operação e manutenção da 
Cinemateca Brasileira.

O edital foi assinado por Bruno Graça Melo Côrtes, 
secretário Nacional do Audiovisual, pasta subordinada à 
Secretaria Especial da Cultura, que é comandada pelo ator 
Mario Frias, que se encontra em Roma, na Itália, para uma 
reunião dos ministros de Cultura dos países do G20.

“O plano para captação e geração de receitas apre-
sentado será considerado para a elaboração da meta para 
a captação de recursos no contrato de gestão a ser assina-
do com a entidade selecionada”, explica o edital. “A meta 
de captação do contrato de gestão a ser firmado será de 
no mínimo 80% do proposto no projeto apresentado para 
o edital, considerando que o porcentual obedeça ao míni-
mo de captação 40% do valor a ser aportado pela Secreta-
ria Especial de Cultura”.

O resultado provisório sairá em 27 de outubro.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Incêndio em galpão da Cinemateca, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de SP

Antônio Conselheiro, líder do arraial de Canudos

Foto: Divulgação

Da Redação
com Estadão Conteúdo
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Dia desses ouvi uma história muito interessante que 
não poderia deixar de registrar. Foi por volta de 1965, 
Francisco dos Santos tinha completado seus quatro anos. 
Morava no bairro de Bodocongó, em Campina Grande, e 
de suas lembranças vinha o mundo do trabalho nos arre-
dores do antigo matadouro municipal. Morava em uma 
casa muito humilde com seus pais e irmãos. O movimen-
to de animais era grande, quer seja o gado, os cavalos e os 
burros de carga ou mesmo os urubus no céu.

Por trás do matadouro, onde repousava a sua resi-
dência, dava para ver da janela um riachinho, um esgoto 
que saía do curtume e um matagal que se espalhava por 
todos os lados. Na frente havia uma cerca e do outro lado 
era a descarregadora de animais que iriam para o abate. 
Mais embaixo havia um roçado, muito animal por ali pas-
tando. Do cercado, os magrinhos e de pouco valor eram 
soltos e morriam. Nessa época tinha burro morto por 
todo lado. O cheiro e a peste de urubus eram marcantes 
para aquela criança. Fim de tarde, mal anoitecia, sua mãe 
botava todos os filhos para dormir: “A gente tudo mole-
que, mãe inventava um negócio de uma Cruviana: vão 
dormir menino, olha a Cruviana! Na mesma hora, cha-
mava a gente pra olhar pela brecha da porta e da janela, 
aí mostrava, apontava pra longe, onde eu via um cavalão 
branco, aquele bichão, ela apontava e dizia: Olha ali a Cru-
viana. Se vocês não forem dormir, eu vou chamar ela pra 
cá. Um monte de menino, tudo com frio, sem agasalho, 
lençol feito com saco da têxtil, era uma dificuldade dana-
da, aí mãe marcava aquele medo na gente. Pois é, eu cresci 
ouvindo isso de mãe”, afirmou Santos. 

Já moço, ele questionou a mãe: “Que danado era a 
Cruviana que a senhora dizia? Será que era a cobra que 
aparece no meio do açude de Bodocongó que eu nunca 
vi?”, e Dona Anália respondeu: “Eita, mais vocês eram 
besta, era um cavalo que o cabra amarrava lá na frente, 
toda noite, Seu Otávio, quando chegava do trabalho”, ca-
valo em que as crinas e o rabo eram sempre em movi-
mento ao sabor do vento. 

O espírito humano é susceptível a impressões, 
muitas dessas se solidificam na mente, causando per-
turbações medonhas com consequências várias. Assim, 
acontecimentos reais vão se esmaecendo na memória, 
transformando-se pouco a pouco em lendas. Já dizia o 
estudioso do folclore piauiense João Alfredo de Freitas 
ainda no século 19: “A luz brilhante de uma estrela, o 
mover turbulento e sombrio das ondas, o deslizar suave 
das águas cristalinas de uma fonte, a figura gigantesca 
de uma montanha, a aparição periódica de certos astros, 
e muitos outros fenômenos exerceram uma influência 
fortíssima dos primeiros povos e foram origem de várias 
lendas, crendices e bruxarias”, certamente a Cruviana 
é uma dessas, lenda indígena muito forte no interior do 
Nordeste e Norte do Brasil ainda hoje. 

O folclorista mor Câmara Cascudo, afirma ser uma 
friagem da madrugada, chuva fria e fina. Embora ele não 
conheça a personalização da Cruviana, são corriqueiras 
as histórias que tem forma de mulher, que seduz foras-
teiros durante a noite, encantando com uma brisa. Na 
região Norte, é a mãe-do-ar, a deusa dos ventos, uma en-
tidade com forma feminina capaz de manipular o ar. Cas-
cudo ainda descreve sua geografia e denominações: Cor-
rubiana em Minas Gerais, Graviana no Ceará, Cruviana 
no interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Cruvia-
na é também um termo fortemente utilizado no folclore 
roraimense, prova disso é a obra do ilustrador William 
Cavalcante, que traz a entidade dos ventos, uma mulher 
cercada de várias plantas sopradas por sua ventania. 
Velhos pescadores do açude de Bodocongó e também da 
região dos Cariris. Velhos afirmam ter receio da entidade 
mítica, ou faz um fogo para espantá-la ou é melhor voltar 
para casa logo. No Piauí se diz que pôr do sol bem verme-
lho, é sinal que a noite vai ter Cruviana. Outra máxima é 
que “Aparece a Cruviana à procura daqueles que se dei-
tam nus”, como afirma o escritor Daniel Gouveia.

A força dos mitos e lendas impressionam e a história 
de Francisco dos Santos só reforça a continuidade des-
sa lenda indígena. Sendo em forma feminina, de vultos, 
de neblina, ou mesmo o cavalo branco lá de longe, Dona 
Anália mantinha o cuidado e o controle dos filhos pelo 
“eterno reino do medo” (como diria Ademar Vidal) uti-
lizando a Cruviana, sem mesmo saber que estava refor-
çando e perpetuando a cultura de seus ancestrais.

Mitos e lendas 
da PB: Cruviana

em destaque
Crônica
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Projeto em duas edições, 
chega ao Brasil pela editora 
Estação Liberdade A Saga dos 
Intelectuais Franceses (1944-
1989) – Volume 1, obra em-
preendida pelo epistemólogo 
da História François Dosse. Um 
livro que mostra algumas das 
décadas mais ferozes, o pen-
samento humano.

Dosse nasceu em Paris no 
ano de 1950, estudou Sociolo-
gia e História na Universidade 
de Vincennes, desenvolveu 
seu doutorado na área de 
Teoria da História e Histo-
riografia. É especializado em 
História Intelectual, integra o 
quadro docente do Instituto 
de Estudos Políticos de Pa-
ris desde 1994, é professor 
de História Contemporânea 
da Universidade de Paris-Est 
Créteil e pesquisador associa-
do do Instituto de História do 
Tempo Presente.

Autor consagrado pelos 
trabalhos biográficos de no-
mes da envergadura de Paul 
Ricœur, Cornelius Castoria-
dis, Pierre Nora e Michel de 
Certeau e por uma das mais 
completas obras sobre o es-
truturalismo, François Dosse 
traz a luz aos acontecimentos 
do pós-Guerra, a evolução das 

ideias e o desenvolvimento 
das figuras mais proeminentes 
de um período que o mundo 
pedia urgência e aceleradas 
transformações.

O primeiro volume vai do 
fim da Segunda Guerra até 1968, 
cobrindo os anos de Camus, 
Sartre e Beauvoir, além de suas 
controvérsias, o comunismo e 
suas desilusões, as revoluções 
chinesa e cubana, a Guerra da 
Argélia e o Terceiro Mundo. 

Já no segundo volume, 
que vai de 1968 a 1989, Dos-
se constrói um panorama 
das utopias da esquerda ao 
combate contra os totalita-
rismos. As lutas decoloniais, 
a ecologia, o feminismo e as 
fragmentações da década de 
1980 – marcada pela crise do 
futuro e a predominância das 
ciências socias e as jornadas 
de maio de 68.

Esses são alguns dos pon-
tos abordados nessa vasta obra, 
através da saga do pensamento 
francês e da Europa, como está 
no título. Um período de efer-
vescência que deu nomes como 
Sartre e Lévi-Strauss, Foucault 
e Lacan, Barthes e Derrida. O 
livro faz um panorama da evo-
lução das ideias, esperanças 
e ilusões, além de mostrar a 
desesperança com futuro, que 
invadiu uma geração que viu a 
barbárie de perto.

Lançada na França original-
mente em 2018, o livro recebeu 
o prêmio Eugéne-Colas um ano 
depois, concedido pela Acade-
mia Francesa. Com uma narrati-

va que convida o leitor, François 
Dosse nos apresenta um mo-
nólito contra o negacionismo e 
uma ode às Ciências Sociais, tão 
atacadas nos dias atuais.

Obra traça um panorama 
dos intelectuais franceses
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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 en-
velhecer rapidamente, reduzindo suas vidas inteiras em 
um único dia. Baseado na HQ Castelo de Areia. CINÉPOLIS 
MANAÍRA 10 (leg.): 14h30 - 19h50; CINÉPOLIS MANGA-
BEIRA 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. Obriga-
dos a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente 
percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as 
únicas ameaças que os observam pelo caminho de areia. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 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.

Cillian Murphy (E) e Djimon Hounsou (D) encarmam os novos personagens em ‘Um Lugar Silencioso - Parte 2’

Foto: Divulgação

Em cartaz

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

Serviço

Eduardo Augusto
Especial para A União

Imagem: Divulgação

Arte de William 
Cavalcante, que traz 
a Cruviana como uma 
figura feminina que é 
entidade dos ventos 

Primeiro volume de dois, livro aborda do fim da Segunda Guerra até 1968
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O cantor e compositor 
paraibano Nélio Torres lança 
hoje, nas principais platafor-
mas de streaming, o seu oitavo 
disco: Parayba & Minas, que 
reúne 13 canções autorais em 
diversos gêneros, a exemplo 
de baião, salsa, xote, ciranda e 
cantos do Cavalo Marinho.

O novo trabalho tem a 
participação especial do mú-
sico mineiro Toninho Hor-
ta tocando guitarra na faixa 
‘Canção de amar’. Neste sá-
bado, também com o mes-
mo intuito, Nélio Torres vai 
realizar uma transmissão ao 
vivo pela internet a partir das 
17h, no Estúdio Concertino, 
localizado na cidade de Belo 
Horizonte (MG), através do 
canal do artista no YouTube 
(/neliotorres1) e na página 
do Facebook (/neliobtorres). 
O artista informou que pre-
tende lançar o disco físico até 
o mês de dezembro.

Referindo-se a 2022, o 
músico já possui convites 
para shows presenciais inter-
nacionais em julho, na Bélgi-
ca, Itália e Portugal, mas que 
antes, em janeiro, gostaria 
de se apresentar ao público 
em João Pessoa, por acredi-
tar que a situação causada 
pela pandemia vai estar ainda 
mais controlada até lá, permi-
tindo assim o evento. 

Durante a transmissão, 
Nélio Torres vai estar acom-
panhado do coprodutor e ar-
ranjador do novo disco, Kal 
Robson, o baixista Gustavo 
e os percussionistas Daniel 
Torres, Luan e Rosa Chico. 
“Vou cantar nove, ou 10 mú-
sicas, a exemplo de ‘No vão 
da eternidade’, que é uma ci-
randa, parceria minha com o 
paraibano Escurinho; ‘Silên-
cio a alma canta’, que compus 
com o poeta mineiro Antônio 
Galvão e é uma bossa nova, 
mas no meu estilo; ‘Salvas do 
Cavalo Marinho da Paraíba’, 
adaptação que fiz do folguedo 
do canto do Cavalo Marinho 

e que, para o disco, gravei 
com três paraibanos, Cris-
tiano Oliveira, na viola, Levi 
Reis, no vocal, e Geovando, 
na percussão, e a rabequeira 
pernambucana Aglaia Costa”, 
disse ele.

Ao longo da apresenta-
ção virtual, Nélio antecipou 
que ainda vai cantar outras 
faixas do novo disco, a exem-
plo de ‘Prefiro o mistério’, que 
compôs com o poeta mineiro 
Petrônio Gonçalves e consi-
dera “uma salsa cubana bem 
brasileira”; ‘Canção de amar’, 
uma toada romântica criada 
em parceria com Hal Robson 
e o poeta mineiro Rogério Sal-
gado; ‘Amor sagrado da terra’, 
xote em coautoria com Fábio 
Gonçalves; o baião ‘Tabuleiro’, 
composta com Geraldin da 
Viola; e ‘Vozes de Minas’, que 
mescla jazz com ritmo latino 
e foi composta com a poetisa 
mineira Ana Paula Rodrigues. 
“Eu quis dar um toque femi-
nino nas parcerias. Isso é im-
portante porque é a coisa da 
sensibilidade da mulher”, jus-
tificou Torres.

Ao se referir à música 
‘Canção de amar’, Nélio Tor-
res destacou que, além da 
participação especial de To-
ninho Horta na guitarra, a 
gravação ainda registra a voz 
da filha do artista paraibano, 
chamada Iasmin Torres, que 
tem apenas 12 anos de ida-
de. Ele contou que a parceria 
com esse músico mineiro, que 
considera um dos principais 
nomes do Clube da Esquina, 
surgiu em 2015. “Naquele 
ano, fui convidado pelo ami-

go Petrônio Gonçalves para 
participar do lançamento, no 
Sesc de Belo Horizonte, do li-
vro de Toninho Horta intitula-
do Harmonia Compartilhada, 
onde cantei a música ‘Quero 
tão pouco dessa vida’, que 
compus com Petrônio Gon-
çalves. Foi ali que começamos 
essa amizade e, atualmente, 
estou com parceria com To-
ninho, para quem enviei uma 
letra para que coloque a mú-
sica, que poderá estar no meu 
próximo CD, ainda sem previ-
são de lançamento”. 

Radicado em Minas, Né-
lio Torres comentou que cos-
tuma visitar a Paraíba duas a 
três vezes por ano. Numa des-
sas vindas, em 2019, esteve na 
cidade de João Pessoa, onde 
nasceu e mora sua família, e, 
num encontro na casa de Es-
curinho, começou a compor a 
canção ‘No vão da eternidade’ 
com o músico. “Depois, quan-
do retornei a Belo Horizonte, 
eu a lapidei. Iniciei o trabalho 
nesse oitavo disco naque-
le ano, mas, em 2020, veio a 
pandemia e aproveitei o tem-
po em reclusão, sem agenda 
de shows, para me dedicar, 
com Kal Robson, a concluir o 
projeto desse novo disco, do 
qual, além de ‘Salvas do Cava-
lo Marinho Estrela da Paraí-
ba’. Também gravei em João 
Pessoa, em 2019, a música 
‘Pitiguari’, que é minha com 
Petrônio Gonçalves”, apon-
tou o paraibano. “Outra faixa, 
‘Descompasso’, uma bossa 
nova que compus com o mú-
sico carioca Giba Nascimento, 
eu gravei no Rio de Janeiro. Já 
tinha colocado no CD ‘Zumbi-
do’, o meu sexto trabalho, que 
lancei em 2012, mas, como foi 
de forma independente, não 
houve tanta divulgação e de-
cidi relançá-la agora”.

Para o músico, o título do 
disco, Parayba & Minas, “é um 
resumo da minha sonorida-
de e delicadezas dos timbres 
nordestinos e mineiros, por 
ter conexão com a Paraíba 
e Minas Gerais. A Paraíba é, 
para mim, uma fonte de ins-

piração, um bebedouro mu-
sical e cultural das minhas 
inspirações, apesar de que, às 
vezes, também, minhas com-
posições saiam de sonhos es-
pirituais. Nunca perdi o laço 
com a família, os amigos e os 
parceiros. E nem com Bayeux, 
também, onde desde 2015 
desenvolvo o Cavalo Marinho 
Estrela da Paraíba, no qual 
sou mestre e coordenador, e 
que tem como primeira-dama 
e uma das diretoras a arte-
são Miriam Maria. Em 2018, 
quando passei a morar em 
Minas Gerais, fundei o Cavalo 
Marinho de Belo Horizonte, 
com sede no Galpão Pátria 
Livre, no bairro da Lagoinha”, 
justificou Nélio Torres.

Além de oito álbuns, du-
rante suas mais de quatro 
décadas de carreira, o artis-
ta lançou três DVDs e, nessa 
trajetória dedicada à música 
e à cultura popular, já obteve 
diversos prêmios e foi ho-
menageado por sua atuação 
em ambas as áreas. O disco 
Banxhurna, lançado pelo selo 
Tratore, por exemplo, rece-
beu Menção Honrosa, ficando 
entre os melhores da música 
brasileira no Prêmio Embru-
lhador 2017, ano em que tam-
bém integrou a Antologia Con-
temporâneos, da Editora Taba 
Cultural (RJ). Já em 2019, ele 
participou da coletânea Anto-
logia 32, publicação conjunta 
entre Brasil e Argentina, pela 
Editora Caravana.

Parayba & Minas conta 
com o apoio do selo Quae, uma 
agência de música do Estado 
de Minas Gerais.

Paraibano lança disco com os 
timbres nordestinos e mineiros

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

‘Parayba & Minas’ é o oitavo disco do cantor e compositor Nélio Torres, que conta com a participação de Toninho Horta
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial de 
Nélio Torres no YouTube

Novo trabalho de Torres (foto maior e acima, à dir.) tem o músico mineiro 
Toninho Horta (acima, à esq.) tocando guitarra na faixa ‘Canção de amar’

Fotos: Divulgação

 A Paraíba é, para 
mim, uma fonte de 

inspiração, um bebedouro 
musical e cultural das 

minhas inspirações, apesar 
de que, às vezes, também, 
minhas composições saiam 
de sonhos espirituais 

Brincar, jogar, armar com palavras, 
sempre foi recurso de poetas, 
compositores, jornalistas, em mo-

mentos às vezes de repressão coletiva, ou de 
prazer estético, ou do ocultar por ocultar. 

Isto em épocas bem diversas, incluindo 
esta em que a ONU solicitou investigação 
sobre alguns crimes cometidos contra a 
humanidade na Venezuela.

Brincar com as palavras, jogar, armar e 
desamar.

Brincar assim é como dizer: falam da 
Polônia, onde o nacionalismo ganha força e 
preocupa a União Europeia.

Prefiro sempre continuar brincando com 
ideias, pessoas, geografias, situações, o papa 
Francisco, o pôr do sol na perspectiva do Bar 
da Pólvora, guerras, flores, canhões.

nnnnnnnnnn

E Barcelona remete a quê? Sacaneando 
no mar, leva a quê? 

O mar é no Mediterrâneo, é de Tambaú, 
Itaparica, Bessa, Costinha, Olinda, Ipanema, 
Iracema, Pajuçara? 

Qual é o mar? O mar não seria jogo 
de palavras? Jogo de ondas com o surfista 
nascido em Bananeiras, Fabinho Gouveia, 
que já chegou aos 51 anos. 

Não tenho mais cara de menino. Já estou 
com 75 anos d’idade. Apenas o jeito fino, por 
vezes ainda brincando até de hipocondria, 
mas bem pouco, pois a homeopatia e a acu-
puntura em muito resolveu coisas minhas. 

Não sou radical, pois vez em quando um 
Rivotril 2 mg vai bem. Ou uma Coca-Cola. 
Ou um café, um doce de leite, um chocolate, 
um chá, uma cerveja preta, até mesmo três 
doses de uísque. 

Somente não faço alucinar à luz do bar, 
dos bares.

Os bares desta cidade, às vezes, são 
engraçados, tiranos. Nunca irônicos, os 
bares. Tenho ido ao Bar de Diniz, em Cruz 
das Armas. Tenho ido também ao do MAG 
Shopping, onde encontrava sempre com 
Luciano Formiga; hoje nos encontramos no 
Parmegiano, no Bessa.

nnnnnnnnnn

Já tive a impressão de que os poemas do 
saudoso Manoel José de Lima, nosso Caixa 
d’Água (que Gilberto Gil citou num espetácu-
lo), são “enladeirados” como filmes de Jean-
Luc Godard (que não é francês, mas suíço). 
Principalmente Pierrot le Fou (O demônio 
das onze horas), em que o personagem inter-
pretado por Jean-Pierre Belmondo (ilus-

tração) vai para uma distante e deserta ilha 
fluvial, cometendo o suicídio com bananas 
de dinamite ao redor do corpo. 

(Aviso: sou pisciano de 18 de março e, 
além do mais, não tenho a mínima tendên-
cia ao suicídio). 

Não esqueci Pierrot le Fou. Como 
também não o mesmo Belmondo dando 
imaginários tiros contra o sol em Acossa-
do, ao lado da bela Jean Seberg.

E o casal também godardiano de Duas 
ou três coisas que sei dela? E as aparentes 
chatices de La chinoise? E Alphaville?

E Caetano Veloso protestando contra o 
público em plena sessão no Cine Paissan-
du, no Rio de Janeiro, numa noite de 1966 
em que foi estreado um documentário 
de Júlio Bressane sobre a mana Maria 
Bethânia, que foi vaiada? 

Esse filme foi o primeiro de Bres-
sane: Bethânia bem de perto - A propósito 
de um show.

Se o genial Glauber Rocha sumiu em 
corpo, de um lado ficou Itaparica, ilha 
que conheci num Carnaval baiano ao lado 
de Cleodato Porto e Carmélio Reynaldo; 
de outro lado tranco na memória o Cabo 
Branco. E o Sertão.

Quando fui a Catolé do Rocha,  Pa-
tos, Sousa, Pombal e Cajazeiras, percebi o 
fenômeno racial dos olhos azuis no Sertão.

Por isso intitulei a versão que fiz 
para a beatliana ‘Lucy in the sky with 
diamonds’ justamente de ‘Olhos azuis no 
Sertão’ e que cantei em show no Teatro 
Santa Roza.

Lembrando Belmondo e outras personalidades 
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Desembargador Joás de Brito rebateu críticas feitas, durante a semana, pelo presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral

O presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral(TRE
-PB), desembargador Joás 
de Brito Pereira, reafirmou 
sua posição contra o voto 
impresso e assegurando que 
não duvida da realização das 
eleições no próximo ano. A 
fala do magistrado endossa 
o conteúdo de explicações 
que o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou an-
teontem, rebatendo a fala do 
presidente Jair Bolsonaro 
que questionou a segurança 
das eleições com as urnas 
eletrônicas.

Bolsonaro relatou su-
postas falhas relacionadas, 
por exemplo, a eleitores que 
nas eleições passadas tenta-
ram votar para presidente, 
mas que, ao digitarem o nú-
mero do candidato, aparecia 
a mensagem “voto nulo”. Mas 
Joás de Brito lembrou que, 
conforme argumentação do 
TSE, nos próprios vídeos 
divulgados sobre isso pelo 

presidente, é possível se ve-
rificar equívoco que prejudi-
ca a denúncia.

“Fica claro que os elei-
tores tentavam votar em um 
candidato ao cargo de presi-
dente, quando a tela da urna 
solicitava a votação para o 
cargo de governador. Des-
sa forma, ao ser digitado o 
pretendido número do can-
didato à presidência, a urna 
alertou que o voto seria nulo, 
visto que não havia candi-
dato a presidente corres-
pondente àquele número”, 
detalha o desembargador.

O presidente do TRE-PB 
acrescentou que o TSE divul-
gou vídeo explicando como 
o eleitor deve proceder no 
momento da urna porque há 
uma sequência de ações que 
é programada para o mo-
mento do voto e que, quando 
o eleitor tenta desviar dessa 
sequência, o sistema aponta 
para anulação do voto. Ele 
enfatiza também que, além 
disso, quem filmou essa 
tentativa de voto que deu 
errado, além do equívoco, 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Presidente do TRE rechaça 
ameaças contra as eleições

Balanço do semestre
Presidente do TJPB faz um resumo dos seus seis primeiros meses à frente 
da Corte, destacando a disposição para o diálogo e obras estruturantes 
como resultados já perceptívies da sua gestão. Página 14
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Magistrado condena opção por voto 
impresso, revelando que a mudança custaria, 
aproximadamente, R$ 2 bilhões ao erário

Unidades habitacionais do Guarabira 
Residence Park I e II passaram às mãos dos 
proprietários em solenidade realizada ontem 

cometeu outro erro que che-
ga a ser crime.

E explicou: “usar equi-
pamentos eletrônicos dian-
te da urna é crime previsto 
na Lei Nº 9.504/1997 por-
que a Lei das Eleições, em 
seu art. 91-A, está estabele-

cido ser vedado portar apa-
relho de telefonia celular, 
máquinas fotográficas e fil-
madoras, dentro da cabine 
de votação”.

O desembargador Joás 
de Brito Pereira salientou 
que está de pleno acordo 

com todas as demais ex-
plicações que foram apre-
sentadas pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, e que 
inclusive chegou a ser divul-
gado para toda a imprensa 
do país ainda na noite da 
última quinta-feira.

Custos
No que diz respeito ao 

voto impresso, o desembar-
gador lamentou que isso 
tenha vindo à tona porque 
o atual sistema já conta 
com vinte e cinco anos de 
existência e que, até hoje, 
jamais se registrou qual-
quer denúncia ou situação 
que realmente pusesse o 
voto eletrônico em xeque 
perante a nação.

De acordo com o presi-
dente do TRE, além de di-
versos outros fatores, uma 
possível mudança levará a 
Justiça Eleitoral a enfrentar 
dificuldades para colocar 
em prática. “Primeiro pelo 
curto espaço de tempo e, 
depois, pelos próprios cus-
tos que mudarão completa-
mente”, disse.

Joás de Brito estimou 
que o custo desta mudança-
pode chegar a R$ 2 bilhões, 
além das dificuldades para 
adquirir equipamentos, os 
prazos legais para de licita-
ções e implementação das 
tecnologias.

Foto: Assessoria TJPB

Foto: Divulgação / Assessoria

Ministro do Desenvolvimento 
entrega 400 residências na PB

O ministro do desenvol-
vimento regional, Rogério 
Marinho, fez a sua segunda 
visita à Paraíba em pouco 
mais de um mês, ontem, 
no município de Guarabira. 
Em parceria com o prefei-
to da cidade, Marcus Diôgo 
(PSDB), o Governo Federal 
entregou 400 unidades do 
Guarabira Residence Park I 
e II, que beneficiará cerca de 
1,6 mil pessoas.

Na ocasião, o ministro 
ressaltou que o nordeste 
tem avançado nos recursos 
para moradias. “O governo 
está aprimorando a marca 

de mais de 1 milhão de mo-
radias entregues em todo o 
país. Com as mudanças que 
foram feitas no Programa 
Casa Verde e Amarela, o Nor-
deste hoje tem a menor taxa 
de juros da história. Pela pri-
meira vez, em 2020, os recur-
sos alocados para moradias 
no nordeste não retornaram, 

ficaram aqui”, disse o minis-
tro Rogério Marinho. 

Na opinião do prefeito 
de Guarabira, a data de on-
tem foi um marco para a cida-
de. “Hoje é um dia muito feliz 
para Guarabira, por ter hoje 
aqui reunido pessoas que se 
importam com o crescimento 
da nossa cidade e do Brasil. 
Fico muito feliz de tê-lo hoje 
aqui”, comentou. 

 O ministro esteve na 
Paraíba no último dia 18 de 
junho, com o mesmo objetivo 
de entregar unidades habi-
tacionais, mas desta vez em 
João Pessoa. Foram entre-
gues 192 apartamentos do 
residencial Vista Verde 2, no 
Bairro das Indústrias.

A denúncia contra 
o ex-governador da Pa-
raíba, Ricardo Coutinho 
(PSB), no âmbito da Ope-
ração Calvário, perma-
nece na Justiça Eleito-
ral. A decisão foi tomada 
ontem, pela juíza Cláu-
dia Evangelina Chianca 
Ferreira de França, da 
1º Zona Eleitoral de João 
Pessoa, após rejeitar o 
parecer do Ministério 
Público Eleitoral. 

“Conclui-se, portan-
to, que não está em dis-
cussão questão atinente 
à competência, ou não 
deste juízo, a quem cabe 
dar prosseguimento ao 
feito até que, repita-se, 
eventual decisão a ser 
proferida pela própria 
instância superior venha 
a alterar o curso proces-
sual deslocando, nova-
mente, a competência 
para o juízo de origem, 
ou para outro juízo e/
ou instância. Isso posto, 
deixo de acolher o pare-
cer ministerial”, concluiu 
a magistrada. 

Já de acordo o pare-
cer da promotora eleito-
ral, Jovana Tabosa,  que 
foi negado pela Justiça 
eleitoral, a transcrição 
na denúncia de trechos 
contendo referências à 
campanha eleitoral de 
2010 implicaria, por si 
só, em crime eleitoral. 
O processo, agora, será 
enviado à Procuradoria 
Regional Eleitoral para 
vista processual.

Calvário: 
processo fica 
na Justiça 
Eleitoral 

Aglomeração

Justiça decide suspender 
festa disfarçada em Bayeux

A Justiça da Paraí-
ba, atendendo pedido do 
Ministério Público da Pa-
raíba, determinou a sus-
pensão da realização da 
festa clandestinas “disfar-
çada de ‘lives’”, conforme 
o solicitante, na cidade de 
Bayeux. O evento denomi-
nado “Chama o Paulista” 
estava previsto para on-
tem, mas foi demandando 
que o município atendesse 
as normativas estaduais 
de contingenciamento da 
covid-19, previstas nos 
Decretos Estaduais, proi-
bindo a realização da festa. 

Caso a prefeitura des-
cumprisse a decisão ju-
dicial, ficou estabelecida 

multa pessoal à gestora, 
no valor de R$ 50 mil. A 
decisão foi proferida pelo 
juiz da 4ª Vara Mista de 
Bayeux, Francisco Antu-
nes Batista. 

Conforme a promoto-
ra Fabiana Lobo, o muni-
cípio de Bayeux continua 
sob a classificação da Ban-
deira Amarela, na qual ain-
da perdura a restrição de 
atividades de risco. Ape-
sar disso, no último dia 
17, foi publicado o Decreto 
Municipal nº 172/2021, 
permitindo a realização 
de “lives” artísticas com 
público, sem definição do 
limite de pessoas.

A promotora Fabiana 

Lobo explica que, confor-
me a divulgação realizada 
nas redes sociais, trata-
se de evento de grande 
estrutura, com venda de 
ingressos a R$ 90 reais, 
no primeiro lote. Sendo 
assim, vê-se que o Mu-
nicípio promovido, mais 
uma vez em descompasso 
com a política estadual de 
combate à pandemia de 
covid-19, veio permitir 
a realização de eventos 
artísticos com permissão 
de público, mas sem deli-
mitação do número máxi-
mo de pessoas. Com isso 
deu azo a eventos como a 
festa “Chama o Paulista”, 
ressaltou ela.

Um total de 1,6 mil 
pessoas deverão ser 

beneficiadas com 
habitações na cidade

de Guarabira

O presidente e o vice-pre-
sidente do MDB na Paraíba, 
o senador Veneziano Vital do 
Rêgo e o ex-governador Roberto 
Paulino, respectivamente, des-
cartaram ontem qualquer pos-
sibilidade de o partido tomar a 
iniciativa de lançar candidatura 
própria e, assim, reafirmaram 
apoio à reeleição do governador 
João Azevêdo.

“Sempre me coloquei como 
apoiador da reeleição do gover-
nador João Azevêdo”, afirmou 
ontem o senador Veneziano, ao 
ser questionado como via o seu 
nome já começar a ser colocado 
como opção de candidatura pró-
pria em 2022. 

Ele admitiu que essa possi-
bilidade pode ser colocada para 
alguma eleição dos próximos 

anos, mas que, em 2022, tra-
balha no sentido de levar o seu 
partido para apoiar mesmo o 
nome do atual governador.  “Meu 
pensamento tem sido esse e que-
ro apenas, repito, que o MDB seja 
visto como parceiro,” frisou.

Na mesma linha de pensa-
mento, o ex-governador Roberto 
Paulino observa que esse assun-
to relacionado a uma possível 
candidatura de Veneziano Vital 
do Rêgo em 2022 já está supe-
rado, e que o pensamento do 
partido é o de sempre.

“O MDB se mantém como 
força política de apoio ao go-
vernador João Azevêdo, não so-
mente no que se refere ao Go-
verno como também à possível 
candidatura dele à reeleição”, 
afirmou Roberto Paulino, ao 
explicar que, paralelamente, o 
que o partido pretende mesmo 
é manter o diálogo. 

Cúpula do MDB reafirma 
apoio à base do governo



Políticas

Desembargador Saulo Benevides destaca obras e diálogo que possibilitou, por exemplo, 22 Postos Avançados
Em fevereiro deste ano, 

ao assumir a Presidência do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba, o Desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevi-
des iniciou um mandato de 
dois anos traçando como 
objetivo desenvolver “uma 
gestão humana e eficiente”. 
Passados seis meses, o TJPB 
já contabiliza uma série 
de medidas que levaram à 
ampliação do atendimento 
aos jurisdicionados, a exem-
plo da instalação de Postos 
Avançados em cidades que 
não possuem Fórum, de no-
vos Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cida-
dania (Cejuscs) e de Balcões 
Virtuais, além de Salas Vir-
tuais de Atendimento a Dis-
tância e do Gabinete Virtual.

O leque de medidas e ser-
viços desenvolvidos nesse pe-
ríodo inclui obras em fóruns 
e no Anexo Administrativo 
do TJPB; ampliação do Proje-
to Acesso Seguro e medidas 
de segurança cibernética; a 
adoção de Protocolo de Pre-
venção a Incidentes Ciber-
néticos no âmbito do Poder 
Judiciário; novos Centros de 
Conciliação; medidas para 
maior atenção à criança e ao 
adolescente e de proteção à 
mulher vítima de violência 
doméstica; ações de incentivo 
à participação feminina no 
Poder Judiciário; e instalação 
de Cartórios Unificados.

Houve, ainda, convênios 
para adoção de pagamentos 
de custas judiciais com uso do 
Pix; início do descarte de mais 
de 50 mil processos cíveis di-
gitalizados; instituição do Nú-
cleo de Ações Coletivas (NAC); 
e tratativas para implantação 
da Justiça Restaurativa.

Trata-se de um trabalho 
realizado por meio do diálogo 
com magistrados e servido-
res, de parcerias com entes 
públicos, do uso de tecnolo-
gias e da expansão de servi-
ços. “A pandemia da covid-19 
impôs restrições a todos os 
setores da sociedade, mas o 
Judiciário se renovou e, com 
adoção de Protocolo de Bios-
segurança Sanitária, não pa-
rou. Ao contrário, a produtivi-
dade cresceu e o atendimento 

aos jurisdicionados também”, 
comemora Saulo Benevides, 
ao fazer um balanço dos seis 
meses da gestão do Biênio 
2021/2022.

Nesses primeiros meses 
da gestão, o Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba já instalou 22 
Postos Avançados de Aten-
dimento (PATJ). Foram be-
neficiados os habitantes dos 
municípios de Cubati, Olive-
dos e São Vicente do Seridó, 
que fazem parte da Comarca 
de Soledade; Tenório e Santo 
André, vinculados à Comarca 
de Juazeirinho; Boa Ventura, 
Curral Velho, Diamante, Pedra 
Branca, Serra Grande e São 
José de Caiana, da Comarca 
de Itaporanga; Puxinanã, da 
Comarca de Pocinhos; e Pi-
timbu, que compõe a Comarca 
de Caaporã.

Em julho, foram inau-
gurados, ainda, PATJs nas 
cidades de Itatuba, Serra 
Redonda e Riachão do Ba-
camarte, atendidas pela 
Comarca de Ingá, além de 
Juripiranga, Pilar, Mogeiro, 
São Miguel de Itaipu, Salgado 
de São Félix e São José dos 
Ramos, da Comarca de Ita-
baiana. O Desembargador 
Saulo Benevides destacou a 
importância da parceria com 
os Municípios para a instala-
ção dos Postos Avançados, 
que facilitam o acesso do ci-
dadão à Justiça, evitando o 
deslocamento para sede de 
comarca. Juntos, os Postos 
Avançados atendem a uma 
população estimada em 160 
mil habitantes.

Outra importante me-
dida é a instalação de Salas 
Virtuais de Atendimento a 
Distância (SATJ). Com o pro-
pósito de ampliar e facilitar, 
cada vez mais, o acesso à Jus-
tiça, o espaço permite a reali-
zação de atos processuais por 
videoconferência, a exemplo 
de oitivas, em que testemu-
nhas ou partes de um proces-
so judicial são ouvidas. “Com 
isso, evita-se a expedição de 
carta precatória”, explica o 
Desembargador Saulo Bene-
vides, que inaugurou SATJs 
no Fórum Criminal de João 
Pessoa e nas Comarcas de 
Campina Grande e Patos.

Ainda na ampliação dos 
serviços à população, o Nú-
cleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução 
de Conflitos (Nupemec) do 
TJPB, sob a coordenação da 
Desembargadora Fátima Be-
zerra Cavalcanti, inaugurou 
mais nove Centros Judiciá-
rios de Solução de Conflitos 
e Cidadania (Cejuscs). Foram 
contempladas as Comarcas 
de Princesa Isabel, Esperan-
ça, Remígio, Jacaraú, Umbu-
zeiro e Coremas. Também 
receberam Cejuscs as Comar-
cas de Jacaraú, Coremas e 
Princesa Isabel. A expectativa 
é de consolidação da cultura 
do consenso, mostrando um 
Judiciário mais humanizado 
e mais ágil.

O Tribunal de Justiça da 
Paraíba lançou, também, o 
Balcão Virtual, que é uma 
ferramenta de videoconfe-
rência que permite imediato 
contato com o setor judi-
ciário durante o horário de 
atendimento ao público, de 
forma similar à do balcão de 
atendimento presencial. O 
servidor presta o primeiro 
atendimento aos advogados 
e às partes, podendo realizar 
agendamento, pelos meios 
eletrônicos disponíveis, para 
complementação do atendi-
mento solicitado.

Uma das prioridades 
da atual gestão é acelerar o 
pagamento de precatórios. 
O Desembargador Saulo Be-
nevides designou mais servi-
dores para reforçar a equipe 
da Gerência de Precatórios 
e acelerar os trabalhos de 
modo que entre precatórios 
pagos, com processos de pa-
gamentos iniciados, listas 
de preferências publicadas 
e homologação de acordos, 
somam mais 320 milhões 
de reais, em apenas seis 
meses. “Esse é um dinheiro 
que estava no banco e que 
está indo para as mãos dos 
beneficiários aquecendo 
a economia do Estado, em 
um momento de pandemia, 
quando o comércio enfren-
tava dificuldades”, declarou 
o juiz auxiliar da Presidência, 
Giovanni Porto, que cuida do 
setor de precatórios. 

Presidente do TJPB faz balanço 
do primeiro semestre de gestão 
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Tribunal firmou convênios que 
permitiram, por exemplo, 
pagamento de custas judiciais 
com uso do Pix e início do 
descarte de mais de 50 mil 
processos cíveis digitalizados

Diálogo e união marcam o período
“Nossa administração tem a par-

ticipação direta de todos os Desem-
bargadores, que, individualmente, 
assumiram tarefas, contribuindo 
com o êxito das metas”, atesta o 
Presidente Saulo Benevides.

Ele destaca, nesse trabalho, a 
atuação da Vice-presidente do TJPB, 
Desembargadora Maria das Graças 
Morais Guedes, responsável pelo 
acompanhamento do cumprimento 
das metas estabelecidas pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ) e 
presidente do Comitê de Incentivo 
à Participação Feminina no Poder 
Judiciário, e do Corregedor-geral de 
Justiça, Desembargador Fred Couti-
nho, bem como do diretor da Escola 
da Magistratura (Esma), Desembar-
gador Ricardo Vital de Almeida, para 
a efetivação das metas e projetos.

Ressaltou, também, a indispen-
sável contribuição dos juízes auxilia-
res da Presidência, Giovanny Porto, 
Euler Jansen e Rodrigo Marques. De 
acordo com o Presidente, foi igual-

mente importante a efetiva contri-
buição de todos os Juízes Diretores 
de Fórum e demais magistrados, 
apontando os problemas e apre-
sentando ideias e realizações para 
o aprimoramento do Judiciário.

Para a Desembargadora Maria 
das Graças Guedes, o TJPB vem 
alcançando significativo aumento 
no cumprimento das metas estabe-
lecidas pelo CNJ, reflexo de maior 
produtividade dos magistrados e de 
solução de conflitos. No dia 28 de 
junho, ela esteve reunida com os 
juízes coordenadores das metas do 
Judiciário para um balanço.

“Esse avanço muito nos anima, 
já que o Tribunal pontuará para 
obtenção do Selo de Qualidade do 
CNJ, um reconhecimento pela de-
dicação de cada magistrado e cada 
servidor. A dedicação dos coordena-
dores e juízes tem influenciado de 
forma muito positiva para alcançar-
mos esses resultados”, comentou a 
Desembargadora.

Foto: Assessoria TJPB

Estruturas prediais

Segurança nos fóruns

Mulheres, crianças
e adolescentes

Inteligência e segurança cibernética

Inovações, tecnologias e sistemas

Teletrabalho e atendimento semipresencial

O diálogo com os Diretores de Fóruns 
permitiu identificar prioridades na 
execução de obras de restauração/
ampliação de imóveis nas comarcas, 
com adequação dos prédios às normas 
de acessibilidade, incluindo a insta-
lação de elevadores, climatização e 
efetivação do Projeto Acesso Seguro. 
“O bem-estar dos jurisdicionados, de 
servidores e magistrados, que mereceu 
maior atenção com o surgimento da 
pandemia, é um dos pilares de nossa 
administração”, observa o Presidente 

do TJPB. Na capital, o Fórum Cível passa 
por reestruturação das Varas para abri-
gar o Cartório Unificado. Duas grandes 
obras da gestão são a do Fórum Crimi-
nal de João Pessoa, com recuperação 
estrutural, e a do Depósito de Cabedelo, 
que vai abrigar os Juizados Especiais. 
Outras reformas são executadas nas 
comarcas de Campina Grande, Ma-
manguape, Santa Luzia, Guarabira e 
Cajazeiras. E o Anexo Administrativo 
do TJPB terá a troca de elevadores e 
pequenas reformas.

É uma preocupação do Desembargador
-Presidente a segurança no ambiente 
de trabalho, de magistrados e servi-
dores, estabelecendo normas para o 
ingresso e permanência de pessoas 
nas dependências dos prédios do TJPB. 
Iniciado em gestões anteriores, o Proje-
to Acesso Seguro teve continuidade. “A 
expansão do Acesso Seguro é contínua 

e seu objetivo é beneficiar todos os 
fóruns e prédios administrativos do 
TJPB”, afirma Saulo Benevides. Nos 
seis meses da gestão atual, o projeto 
passou a funcionar na Comarca de Ingá. 
Os próximos municípios que receberão 
o serviço são Guarabira, Taperoá e Ca-
bedelo. Ao todo, 52 unidades judiciais 
já integram o projeto.

Fortalecer a Justiça Restaurativa na 
Paraíba tem sido um compromisso do 
Desembargador Saulo, que instituiu 
Grupo de Trabalho para as áreas da 
Infância e Juventude e da Violência 
Doméstica. Presidida pelo Desem-
bargador Oswaldo Trigueiro do Valle 
Filho, a equipe indicou a criação de 
núcleo específico. Dentre as medidas 
adotadas está a criação da Equipe 
Multidisciplinar para Depoimento Es-
pecial de Crianças e Adolescentes. O 
grupo, presidido pelo Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca, tem atri-
buições em todo o estado. 
Além das campanhas e parcerias 
com órgãos de segurança pública em 
todas as comarcas para combater a 
violência doméstica e familiar contra 
a mulher, o TJPB iniciou tratativas 
para a implementação do aplicativo 
‘Maria da Penha Virtual’ nas Varas 
com competência no tema.

Cada vez mais utilizando tecnologias, principalmente com a tramitação dos novos feitos 100% por meio virtual, através do PJe (Pro-
cesso Judicial eletrônico), o que permitiu à Justiça não parar na pandemia da covid-19, o TJPB também se preocupou com a segurança 
cibernética. O Desembargador Saulo Benevides instituiu a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética 
(ETIR). A qual busca oferecer resposta adequada aos incidentes que apresentem risco à integridade, disponibilidade ou confidencialidade 
das informações do Tribunal. Já a Comissão Permanente de Segurança do TJPB, presidida pelo Desembargador Joás de Brito Pereira 
Filho, apresentou minuta que cria o Núcleo de Inteligência de Segurança Institucional (Nisi). A qual desempenhará ações preventivas e 
proativas para a identificação e neutralização de vulnerabilidades, ameaças e riscos ao livre exercício da magistratura.

No setor de tecnologia, nos seis meses da atual Mesa Diretora, foram muitas as inovações. Na área do PJe, por exemplo, houve interven-
ções da Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec) para possibilitar maior eficiência na prestação jurisdicional, inclusive a integração 
com o Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), a comunicação entre o 1º e 2º Grau direto pelo sistema, sem necessidade de Malote 
Digital, e a reativação do Robô dos Executivos Fiscais, com melhorias, dentre outras ações. O uso de tecnologia permitiu, numa parceria 
com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Seds), a instalação de salas específicas nas Centrais de Polícia de João 
Pessoa, Campina Grande e Patos para que as audiências de custódia virtuais ocorram sem escolta do preso aos ambientes forenses, de 
modo a evitar a proliferação do coronavírus ou colocar em risco de contaminação as partes envolvidas no ato jurídico.

No campo de recursos humanos, o home office, dentre as medidas de prevenção à covid, foi ampliado. A Comissão de Gestão do 
Teletrabalho, presidida pelo Desembargador João Benedito da Silva, aprovou a proposta de alteração do regulamento de teletrabalho, 
permitindo, o exercício do regime deste modelo também para os que ocupam cargo de direção ou chefia. Por outro lado, Diretorias dos 
Fóruns foram orientadas sobre a realização do atendimento semipresencial de partes e advogados, quando necessário, com observância 
rigorosa ao Protocolo de Biossegurança. Nas comarcas, servidores passaram a atuar em sistema de revezamento, com uso de máscaras, 
álcool em gel e demais medidas sanitárias. Tribunais do Júri voltaram a realizar sessões.

Melhorias



Brasil

Dez estados e o DF já têm infectados pela variante Delta, e especialistas acreditam que o número pode ser bem mais alto

Casos da nova cepa chegam  
a 247 no país, com 21 mortes
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O Brasil já registrou pelo 
menos 247 casos e quatro 
mortes pela variante Delta do 
novo coronavírus. Mais trans-
missível, essa cepa foi identifi-
cada originalmente na Índia e 
tem freado planos de reabertu-
ra de atividades econômicas na 
Europa e nos Estados Unidos. 
Dez Estados e o Distrito Fede-
ral já reportaram infectados 
pela variante, mas especialis-
tas acreditam que o número 
possa ser bem mais alto, diante 
das dificuldades de vigilância 
genômica do país.

O balanço de casos é do 
Ministério da Saúde até quin-
ta-feira (29). O Rio de Janeiro é 
o estado com mais contamina-
dos pela cepa (99), seguido de 
Distrito Federal (51) e Paraná 
(29). Há ainda São Paulo (25), 
Rio Grande do Sul (14), Mara-
nhão (7), Santa Catarina (7), 
Goiás (4), Ceará (4), Minas (4) 
e Pernambuco (3).

Os primeiros casos da 
mutação foram identificados 
no Maranhão, em maio, na 
tripulação de um navio vindo 
do exterior. O episódio fez o 
Governo Federal enviar doses 
extras da vacina ao estado e 
reforçar a imunização de fun-
cionários do transporte aéreo 
e terrestre.

O Ministério da Saúde apresentou um balanço sobre casos da variante Delta do coronavírus nos estados

Foto: Estadão Conteúdo

Comércio externo 
e diplomacia
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As fronteiras entre países e regiões tendem a 
se tornarem cada vez mais fluidas, numa flexibili-
dade demandada pelos processos globalizatórios 
contemporâneos. O comércio estabelecido entre 
nações ocorre acentuadamente através de acor-
dos biliterais e entre blocos e mercados comuns. A 
transacionalidade das relações comerciais e finan-
ceiras obedecem a regras formais e informais que 
marcam e criam uma matriz institucional que se 
propõe arbitrar o dinâmico jogo de interesses das 
relações internacionais.

Países presentes no mercado de trocas inter-
nacionais ou “players” devem estar sempre alerta 
às mudanças. Para tanto, quando entram no jogo, 
precisam avaliar a conjuntura internacional e a 
sua posição. Não obstante, o grande diferencial é 
perceber as condições dos indicadores econômicos 
que revelam a sua situação macroeconômica e que 
pode ser o diferencial quando se trata de tomadas 
de decisão ou de planejar estratégias.

Indicadores econômicos se revelam pelo nível 
de atividade, tais como: PIB, taxa de desemprego, 
índices de preço e outros. Quando se trata de ín-
dices que balizam o país em suas relações com o 
mercado internacional ou os índices que medem a 
relação do país com o mercado externo, é posto se 
considerar os índices de exportação e importação, 
saldo da balança comercial e dívida externa, prin-
cipalmente. 

Um apanhado dos indicadores macroeconômi-
cos brasileiros dos últimos cinco anos, agravados 
no governo Bolsonaro, revela que a relação e a po-
sição do país no mercado externo indicam uma po-
sição não muito confortável ou até mesmo sofrível. 
Desde o início do governo Michel Temer (2016), o 
Brasil vem vivendo uma política de retração da ati-
vidade econômica com queda do PIB, taxa elevada 
de desemprego e de expectativa de retorno da in-
flação. 

Com base no indicador de “comércio exterior” 
do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (IBRE/FVG), o Brasil passou a ter 
um comércio exterior menos dinâmico em 2018. A 
partir de então, o preço das exportações brasileiras 
reduziu seu ritmo de crescimento de 18,6% para 
12,3% na comparação entre o primeiro trimestre 
deste ano e o primeiro trimestre de 2017. 

Ainda segundo o IBRE/FGV, a queda das expor-
tações para a China tem peso considerável na aná-
lise. Em resumo, a queda no volume de exportações 
brasileiras para todo o mundo se deve à redução 
de 11,1% no volume de commodities exportadas. O 
preço das exportações desses produtos primários 
subiu 13,4% nos primeiros três meses de 2018, 
menos que a metade da variação registrada no ano 
anterior: 35,9%.

Antes do enfadonho governo Bolsonaro (2019), 
o Brasil poderia ter melhorado a sua performance 
no comércio exterior utilizando-se da plataforma 
do Mercosul e de sua posição privilegiada na Amé-
rica Latina. Contudo, algumas situações se mostra-
ram em contrário. Uma delas e não menos impor-
tante, a grave situação econômica da Argentina, 
principal compradora dos produtos brasileiros, e 
que penalizou a nossa indústria automobilística. 
De tal sorte, que as ações de políticas para o Merco-
sul não obtiveram, pelo menos em 2018, sinônimo 
de avanço. 

Um dos pontos de entrave para a concertação 
deste mercado do cone sul das américas é a ausên-
cia de uma pauta comum sobre as exportações e a 
ausência de uma mínima harmonização tributária.

Até agora, o governo Bolsonaro não tem dado a 
mínima atenção ao Mercosul. Por conta da pande-
mia do Covid-19, da elevação do preço do dólar e 
das demandas da China por nossas commodities, a 
balança comercial tem apresentado superávit. 

Não obstante, tal desempenho não tem refleti-
do no ambiente interno, carcomido pelo alto índice 
de desemprego, sem contar que o país se desconec-
tou dos interesses da nova geopolítica internacio-
nal, além de não zelar pelas boas práticas diplomá-
ticas. E isto é péssimo em ambiente de negócios.

Agora, a estratégia da 
gestão Jair Bolsonaro tem sido 
enviar lotes extra de vacina aos 
Estados da fronteira, com o ob-
jetivo de criar uma espécie de 
“cordão epidemiológico” con-
tra as variantes do vírus. Dos 
óbitos até agora, a maioria foi 
no Paraná (14), seguido de Dis-
trito Federal (4), Rio (4) e Ma-
ranhão (1). A primeira morte 
com a Delta foi de uma grávida 
de 42, em Apucarana (PR).

O Ministério da Saúde 
disse, em nota, que os “res-
pectivos contatos (dos in-

fectados) são monitorados 
pelas equipes de Vigilância 
Epidemiológica e Centro de 
Informações Estratégicas 
em Vigilância e Saúde lo-
cais, conforme orientação 
do Guia Epidemiológico da 
covid-19”.

A pasta ainda disse ter 
“reforçado a orientação para 
Estados e municípios, quanto 
ao sequenciamento genético, 
notificação imediata, rastrea-
mento e isolamento dos casos e 
contatos, além de outras ações 
de prevenção”.

Estudos mostram que a 
Delta é mais transmissível que 
as demais cepas, mas não ne-
cessariamente mais agressiva. 
Cientistas ressaltam que a va-
riante se espalhou em países 
onde boa parte da população já 
está vacinada.

Isso poderia explicar o 
baixo número de internações 
e mortes. Já se sabe também 
que apenas a primeira dose de 
um imunizante pode não ser 
suficiente para barrar a infec-
ção - duas injeções têm eficácia 
contra a nova cepa.

Compra da Covaxin

Coaf aponta elo suspeito do dono da
Precisa Medicamentos com empresário

Uma transação financei-
ra de Francisco Maximiano, 
dono da Precisa Medicamen-
tos - empresa contratada 
pelo governo de Jair Bolso-
naro para fornecer a vacina 
indiana Covaxin -, o vincula 
a um empresário suspeito de 
distribuir propinas a políti-
cos. Um relatório financeiro 
do Coaf (Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras), 
em posse da Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) da 
Covid, no Senado, registrou 
como atípico o pagamento 
de quase R$ 1 milhão da 6M 

Participações, controlada 
por Maximiano, a uma em-
presa ligada ao empresário 
Helder Rodrigues Zebral, ex-
dono da churrascaria Porcão 
e condenado por improbida-
de administrativa.

Criada em 2012, a 6M 
Participações é registrada na 
Receita Federal como uma 
controladora de instituições 
não-financeiras. O capital so-
cial informado pela empresa 
ao Fisco foi de R$ 500. O re-
latório do Coaf, porém, regis-
tra uma movimentação de 
R$ 66,5 milhões da empresa, 
entre 1º de setembro do ano 
passado e 28 de fevereiro 
deste ano.

“Despertou nossa aten-
ção o fato de a empresa ter 

transacionado valores ex-
pressivos com contrapartes 
que, aparentemente, não 
possuem vínculo com sua 
atividade e que estão locali-
zadas em região distante do 
local de atuação”, afirmou o 
órgão no documento.

A 6M recebeu, em 6 
meses, R$ 33,3 milhões em 
crédito - a maior parte vin-
da de outras empresas de 
Maximiano. Em débito, a 
6M gastou R$ 33,2 milhões. 
Uma dessas transações foi 
um pagamento de R$ 994 
mil à Fênix Cobrança e As-
sessoria Financeira, em-
presa criada no segundo 
semestre do ano passado 
por Nilvan Rodrigues Ze-
bral, irmão de Helder Ze-

bral e cujo capital social é 
de R$ 30 mil.

Em meio à pandemia da 
covid-19, Nilvan abriu três 
empresas financeiras. Em um 
intervalo de uma semana, ele 
abriu a Fênix Cobrança, a Re-
sende Cobrança e Assessoria 
Financeira e a Invest Facto-
ring Fomento Mercantil, to-
das com sede em Luziânia, 
interior de Goiás.

A Fênix Cobrança não 
foi a única empresa de Lu-
ziânia que fez negócios com 
Maximiano. A JP Cobrança e 
Assessoria Financeira, locali-
zada na mesma rua da Fênix, 
também caiu nos registros da 
CPI da Covid por ter negocia-
do, não com a 6M, mas com a 
Precisa Medicamentos.

Bolsonaro diz que vai manter auxílio 
emergencial se pandemia continuar

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou que, se a pande-
mia da covid-19 permanecer 
no Brasil, o Governo Federal 
planeja manter o auxílio emer-
gencial para a população. “A 
gente espera que, com a vacina 
e com a questão da pandemia 
sendo dissipada, não seja mais 
preciso isso (auxílio emer-
gencial) mas, se porventura 
continuar, nós manteremos o 
auxílio emergencial”, declarou 
o presidente, sem dar maiores 
detalhes, em entrevista à 89 

FM (SP), na manhã de ontem.
A fala representa uma mu-

dança de discurso do chefe do 
Executivo, que durante todo o 
ano passado criticou o benefi-
cio, à época, no valor de R$ 600. 
Bolsonaro inclusive chegou a 
declarar que gostaria de des-
tinar o valor usado para pagar 
o auxílio para o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio de Frei-
tas, investir em obras públicas. 
Em diversas declarações, Bol-
sonaro argumentou que man-
ter o auxílio “quebraria o país”, 
e que o governo não poderia 
manter o benefício por muito 
tempo, pois ele só aumentava 
a dívida da União. A resistên-

cia do Executivo em estender 
o auxílio, mesmo com valores 
mais baixos, levou o benefício 
a ser suspenso nos primeiros 
três meses do ano.

Apesar da possibilida-
de de extensão, conforme o 
presidente avalia, a “econo-
mia formal está indo bem”, 
mas benefícios como auxílio 
emergencial e o Bolsa Fa-
mília devem ser analisados, 
uma vez que gastam gran-
de quantidade de dinheiro 
público. “Temos que pensar 
nisso, e gastar dinheiro nis-
so, ou se endividar, o que é 
a palavra mais correta, para 
atender aos mais necessita-

dos até que a economia volte 
a ser normalizada”, declarou 
Bolsonaro, que afirmou que 
hoje terá mais uma reunião 
com a Economia onde será 
acertado o novo valor do 
Bolsa Família.

Bolsonaro reforçou que o 
governo deve apresentar até o 
início de agosto uma medida 
provisória (MP) reformulan-
do programas sociais e que o 
benefício médio do novo Bol-
sa Família deve subir 50% ou 
mais, diante da inflação. Hoje, 
o Bolsa Família paga, em mé-
dia, cerca de R$ 190 por famí-
lia. Com 50% de reajuste, esse 
valor chegaria a R$ 285.

Ítalo Lo Re e 
Ítalo Cosme
Estadão Conteúdo

Julia Affonso,
Vinicius Valfré e
Gabriela Biló
Estadão Conteúdo

Matheus de Souza e 
Sofia Aguiar
Estadão Conteúdo
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Mutação é vista como uma ameaça para economias que tentam recuperar as perdas dos últimos 17 meses no mundo 

Variante Delta põe em xeque
estratégia de combate à covid
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Agência Estado

A disseminação da alta-
mente contagiosa variante Del-
ta desafia até mesmo os países 
com as medidas anticovid mais 
duras do planeta. A mutação é 
vista como uma ameaça para 
economias que tentam recu-
perar as perdas dos últimos 17 
meses e caminhar rumo à vida 
pós-pandemia.

Um surto que teve origem 
em um aeroporto de Nanjing, ci-
dade no leste da China, está tes-
tando as medidas de tolerância 
zero do país, algumas das mais 
rigorosas do mundo. Novas in-
fecções estão se multiplicando e 
causando surtos localizados em 
outras partes do país, apesar do 
sistema de testagem em massa 
e de quarentenas.

A capital, Pequim, registrou 
ontem sua primeira infecção por 
transmissão local em seis meses. 
O caso é associado a um surto na 
Província de Hunan, no sul do 
país, entre pessoas que estive-
ram recentemente em Nanjing.

A variante, detectada ini-
cialmente na Índia, que é cerca 
de 60% mais contagiosa que 
outras cepas, desafia algumas 
das defesas mais incisivas con-
tra o vírus, com lugares “covid 
zero” - ou seja, países que ha-
viam conseguido expurgar a do-
ença de suas fronteiras - vendo 
novos surtos. Tudo isso apesar 
de políticas sanitárias bastante 
restritivas.

Entre os mais duramente 
afetados está a Austrália, onde 
a Delta vem conseguindo esca-
par do sistema de quarentena 
obrigatória em hotéis sanitários 
com muito mais facilidade do 
que cepas anteriores, aprovei-
tando-se da baixa taxa de vaci-
nação no país.

Um surto causado pela 
Delta forçou Sydney, apesar da 
sua eficiente infraestrutura de 
rastreio de contatos e testagem, 
a prolongar nesta semana uma 
quarentena imposta no fim de 

junho. Desde meados daquele 
mês, mais de 3 mil casos foram 
registrados na cidade.

No Reino Unido, apesar de 
a Delta também ser responsável 
pela maioria dos casos, o nú-
mero de infecções vem caindo, 
atraindo a atenção do mundo. 
Mais de 70% dos adultos no 
Reino Unido estão totalmente 
imunizados e 88% receberam a 
primeira dose, uma das melho-
res situações no mundo. Entre os 
que não foram vacinados, mui-
tos tiveram covid-19 ou foram 
assintomáticos, contribuindo 
para a imunidade natural.

Na China, os primeiros 
diagnósticos foram realizados 
em nove zeladores do aeroporto 
de Nanjing. O surto rapidamente 
se expandiu para seus contatos 
próximos e, em seguida, para 
outras regiões do país. Até on-
tem, as infecções associadas ao 
aeroporto já eram mais de 200, 
todas pela variante Delta. Este é 
um dos maiores surtos na Chi-
na desde uma onda no início do 
ano no noroeste do país, quando 
mais de 2 mil pessoas contraí-
ram a doença.

Muitas das pessoas infec-
tadas na China, incluindo os 
funcionários do aeroporto de 
Nanjing, já estavam completa-
mente vacinadas, mas apenas 
quatro desenvolveram casos 
graves da doença. Os números 
indicam que a resposta imu-
nológica gerada pelas vacinas 
chinesas, eficazes para conter 
quadros críticos da covid, é me-
nor para prevenir a transmissão 
da variante.

Nanjing está endurecendo 
suas medidas anticovid diante 
do surto, que registrou 18 no-
vos casos anteontem. Todos os 
complexos residenciais foram 
postos em quarentena e a cidade 
está começando uma terceira 
rodada de testes PCR em mais 
de 9 milhões de pessoas. O ae-
roporto cancelou a maior parte 
de seus voos e os funcionários 
foram postos sob restrições.

No Peru

Pedro Castillo escolhe radical de 
esquerda para chefiar Gabinete
Agência Estado

O novo presidente do 
Peru, o esquerdista Pedro 
Castillo, nomeou anteon-
tem o legislador de extre-
ma esquerda Guido Bellido 
como presidente do Conse-
lho de Ministros (chefe de 
Gabinete). A nomeação foi 
feita um dia após a posse 
de Castillo, eleito em um 
clima de polarização polí-
tica no país. A escolha de 
Bellido ressalta a influên-
cia que o partido Peru Livre 
terá no governo de Castillo. 
Ela também deve assustar 
ainda mais os investidores 
que desconfiam de um novo 
governo de esquerda que 
também enfrentará resis-
tência no Congresso.

A Bolsa de Valores e a 
moeda peruana, o sol, des-
pencaram desde que Castillo 
se tornou o provável vence-
dor da eleição de 6 de junho. 
O Ministério das Finanças 
permanece vago, mas fon-
tes disseram à Reuters que o 
cargo-chave provavelmente 
será preenchido por Pedro 
Francke, um economista 
moderado de esquerda

Bellido tem 41 anos, é 
engenheiro eletrônico e não 
tem experiência em cargos 
públicos. Como Castillo, 
tem origem camponesa e 
nasceu na região andina 
de Cuzco. Sua nomeação e 
a dos outros ministros ain-
da deve ser aprovada pelo 
Congresso. Bellido foi um 
dos 37 candidatos do par-
tido Peru Livre eleitos para 

Agência Estado

O presidente sírio, 
Bashar Assad, atacou na úl-
tima quinta-feira um antigo 
reduto da oposição com mís-
seis e disparos de artilharia 
em uma tentativa de esma-
gar um levante no berço da 
insurgência contra o regime 
que levou a uma década de 
guerra civil.

Deraa al-Balad e seus ar-
redores, um distrito da cidade 
de Deraa, na província sulista 
de mesmo nome, foi alvo de 
artilharia pesada em conjunto 
com um ataque terrestre de 
duas divisões do Exército sí-
rio e milícias aliadas apoiadas 
pelo Irã na manhã de anteon-
tem, numa grande ofensiva 
que continuou ao longo do dia.

Em resposta ao bombar-
deio, rebeldes lançaram con-
tra-ataques em todo o interior 
de Deraa, matando pelo me-
nos oito combatentes pró-re-
gime e capturando dezenas de 
soldados em várias posições 
militares e postos de controle, 
disseram fontes locais.

Pelo menos quatro civis 
morreram nas áreas bom-
bardeadas, de acordo com 

os moradores, e um grande 
número de pessoas começou 
a fugir. É a pior onda de com-
bates a atingir Deraa - berço 
do levante da Primavera Ára-
be na Síria em 2011 - desde 
que a área se “reconciliou” 
com Damasco em um acor-
do negociado pela Rússia três 
anos atrás.

“Acordamos sob ataque 
às 7 horas. Estamos sob cerco 
total, há disparos de artilharia 
indiscriminados, granadas de 
morteiros, tudo”, disse Abu 
Ahmed, residente em Deraa 
al-Balad, à agência Associa-
ted Press. “Civis repeliram o 
avanço para impedir os tan-
ques e soldados de entrarem 
na cidade, mas não temos re-
sistência armada real. Não há 
água, não há energia e esta-
mos sem comida.”

Ao contrário de outras 
áreas da oposição reconquis-
tadas por Assad, com a ajuda 
de seus aliados em Moscou e 
Teerã no acordo de rendição 
de julho de 2018, a maioria 
dos habitantes de Deraa per-
maneceu em casa em vez de 
ser transportada de ônibus 
para a Província de Idlib, na 
fronteira com a Turquia. 

Regime sírio ataca 
reduto da oposição

Agência Estado

Epicentro do escânda-
lo de espionagem que im-
plicou dezenas de países e 
figuras públicas - incluin-
do do primeiro escalão da 
política global -, Israel co-
meça a fechar o cerco con-
tra o Grupo NSO, proprie-
tária do spyware Pegasus. 
Representantes oficiais 
do governo israelense es-
tiveram em escritórios da 
empresa na última quarta-
feira, segundo o Ministério 
da Defesa do país.

O anúncio foi feito 
pelo ministro Benny Gantz, 
em viagem oficial a Paris, 
durante encontro com Flo-
rence Parly, ministra da 
Defesa da França. Gantz 
não revelou detalhes da 
ação nos escritórios da 
proprietária do Pegasus, 
mas afirmou que Israel 
está levando a sério as ale-
gações sobre o mau uso do 
programa de espionagem 
militar, criado pela compa-
nhia israelense.

Os primeiros relatos 

da mídia descreveram os 
movimentos nos escritó-
rios da NSO como uma ba-
tida, mas a empresa disse 
em um comunicado que as 
autoridades haviam feito 
uma visita e não invadido 
suas instalações. A NSO 
disse ter sido informa-
da com antecedência que 
funcionários do Ministé-
rio da Defesa responsá-
veis por supervisionar as 
transações comerciais de 
ciberexportações sensíveis 
estariam fazendo uma ins-
peção, registrou o jornal 
britânico The Guardian.

Gantz disse à ministra 
francesa que Israel está 
levando as acusações a 
sério, afirmou um comuni-
cado do gabinete de Parly. 
“Israel concede licenças 
cibernéticas apenas a Es-
tados-nação e apenas para 
serem utilizadas para as 
necessidades de lidar com 
o terrorismo e o crime”, 
completa o comunicado.

O Pegasus, um spywa-
re de uso militar licenciado 
pelo Grupo NSO a gover-

nos para rastrear terroris-
tas e criminosos, foi usado 
em ao menos dez países 
para espionar celulares 
pertencentes a jornalistas, 
ativistas de direitos huma-
nos e executivos de todo o 
mundo, de acordo com um 
investigação realizada por 
um consórcio de imprensa 
formado por jornais como 
o The Washington Post, 
The Guardian e Le Monde.

Esquema
O esquema foi revelado 

na terceira semana de ju-
nho, e desde então novos fa-
tos começaram a vir à tona. 
A situação é ainda mais sen-
sível com a França, uma vez 
que a lista de espionados 
incluiria números de celular 
do presidente Emmanuel 
Macron, do ex-primeiro-mi-
nistro Edouard Philippe e 
de 14 membros do governo, 
como o chefe da diploma-
cia, Jean-Yves Le Drian, se-
gundo a imprensa francesa. 
Um serviço de inteligência 
marroquino teria usado o 
spyware.

Apesar de o progra-
ma ser produzido por uma 
empresa privada e o uso 
ter sido feito por governos 
estrangeiros, o governo is-
raelense passou a ser alvo 
de pressões internacionais 
para investigar e esclare-
cer os detalhes do caso. 
Segundo o Guardian, o 
próprio Macron conversou 
com o primeiro-ministro 
de Israel, Naftali Bennett, 
na semana passada, para 
lembrar a importância de 
investigações adequadas 
sobre os fatos revelados 
pela imprensa. O Parla-
mento israelense também 
criou uma comissão para 
apurar as alegações.

O Grupo NSO se pro-
nunciou e afirmou que as 
informações sobre o Pega-
sus estavam cheias de su-
posições erradas e teorias 
não corroboradas. “O Pe-
gasus deve ser usado ape-
nas por agências de inteli-
gência e aplicação da lei do 
governo para combater o 
terrorismo e o crime”, dis-
se a empresa.

Espionagem: Israel fecha o cerco ao 
fabricante do “spyware” Pegasus

Foto: Fotos Públicas

o Congresso nas eleições 
de abril, coincidindo com o 
primeiro turno presidencial. 
No Peru, os parlamentares 
podem ocupar simultanea-
mente cargos no governo.

A mídia peruana in-
formou que a Promotoria 
havia investigado Bellido 
por suposta apologia ao 
terrorismo por declarações 
em uma entrevista feita em 
abril, antes de assumir sua 
cadeira no Congresso na 
sexta-feira passada, o que 
lhe concede imunidade.

A nomeação de Belli-
do “é uma mensagem que 
polariza”, disse o legis-
lador de extrema direita 
Alejandro Cavero à rádio 
RPP de Lima.

Segundo a presidên-
cia, Castillo deve anunciar 
ainda o nome de mais 18 
ministros. A nomeação dos 
principais colaboradores do 
novo presidente deve dar 
um sinal aos mercados, que 
ficaram inquietos com o 
anúncio que Castillo fez de 
que iniciará uma reforma 
constitucional, embora se 
tratasse de uma promessa 
de campanha.

O mandato, de cinco 
anos, se inicia em meio às 
esperanças de milhares de 
compatriotas, mas também 
à preocupação de muitos 
peruanos que temem uma 
forte virada para o socialis-
mo após décadas de políti-
cas liberais.

Em seu discurso de 
posse, Castillo tentou ado-
tar um tom moderado com 
relação às questões econô-
micas, apesar das mensa-
gens de extrema esquerda 
de seu partido, e reiterou 
que não fará desapropria-
ções, embora tenha escla-
recido que promoverá um 
“novo pacto com investido-
res privados”.

O presidente tem o 
desafio de reativar uma 
economia  duramente 
atingida pela pandemia, 
que despencou 11,12% 
em 2020, além de acabar 
com as convulsões polí-
ticas que levaram o Peru 
a ter três presidentes em 
novembro de 2020.

Em seu discurso de posse, Castillo tentou adotar um tom moderado com relação às questões econômicas do país
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Para quem vive em imóvel alugado, a negociação do percentual de reajuste é necessária para evitar prejuízos ao orçamento

O Índice Geral de Preços 
– Mercado (IGP-M), indicador 
mensal do nível de ativida-
de econômica que engloba 
os principais setores do país, 
ficou em 0,78% neste mês 
julho, acumulando alta de 
15,98% em 2021. O indica-
dor, considerado a inflação do 
aluguel, costuma ser utilizado 
como base para reajuste em 
contratos.

Nos últimos doze meses 
a alta acumulada foi 33,83%, 
bem superior aos 9,27% re-
gistrados nos doze meses an-
teriores. Os dados divulgados 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) e mostram o impacto 
dos preços diretamente no 
bolso do consumidor. 

A alta reflete a acelera-
ção da inflação tanto no ata-
cado quanto no varejo. Para 
quem paga aluguel a conta 
fica pesada. Para se ter ideia 
do aumento, um aluguel de 
R$ 1 mil, seguindo o reajuste 
de julho do IGPM, deve che-
gar a pouco mais  R$ 1,3 mil. 
Somando-se ao aumento da 
energia, combustíveis e ali-
mentos, o custo fica pesado 
para o bolso. 

“Essa variação foi in-
fluenciada, principalmente 
por efeitos sazonais e alta 
acumulada dos preços, que 
impactaram o produtor que 
compra minério de ferro, 
adubos ou fertilizantes. Já 
com relação ao consumidor, 
o destaque foi a alta da tarifa 
elétrica”, pontua o economis-
ta Werton Oliveira. Aumento 
atribuído às consequências 
do momento que ainda é deli-

cado. “É reflexo da pandemia, 
que desequilibrou setores da 
economia”, diz. 

Desde 2020, o índice tem 
subido bem acima da inflação 
oficial do país, medida pelo 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), 
que registrou, até junho, alta 
acumulada de 8,35% em doze 
meses. A menor taxa do IGP-M 
foi em abril quando se regis-
trou queda de 1,10%, consi-
derada a menor taxa da série 
histórica iniciada em junho 
de 1989. 

Efeito nas contas
Quem precisa pagar 

aluguel, se preocupa. Cláu-
dia Correia vai ter o contrato 
de um ano renovado duran-
te a elevação do índice. No 
pequeno apartamento de 55 
metros quadrados, localiza-
do no bairro de Intermares, 
em Cabedelo, a vendedora 
autônoma já está fazendo as 
contas. 

O aluguel de R$ 1,5 mil 
pode subir quase R$ 500. 
“Chega a ser impossível. Sem 
nenhuma condição de reno-
var contrato com essa dife-
rença”. A entrevistada relata 
que o contrato tem sim como 
base o IGP-M, mesmo poden-
do ser aplicados o INPC (Ín-
dice Nacional de Preços ao 
Consumidor) ou ainda o IPCA. 
“Falei com a administradora 
que toma conta do imóvel, 
mas vou falar também com 
o proprietário. Na última re-
novação aconteceu a mesma 
coisa e nós negociamos”. 

E é justamente o que 
orienta o economista Werton 
Oliveira. “Negociar é a regra, 
pois não há quem aguente 

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Inflação do aluguel acumula 
alta de 33% e afeta contratos 

A curiosidade intelectual é uma 
das dez principais competências que 
os líderes devem possuir. A curiosidade 
é o que nos move na estrada da vida. 
Quando criança, buscamos conhecer 
o que nos cerca visando descobrir um 
mundo novo, diferente e cheio de coisas 
interessantes. Na nossa vida escolar, 
fazemos novos amigos, aprendemos a 
viver em comunidade, conhecemos novos 
conteúdos e um mundo novo se descortina 
à nossa frente. Daí uns vão até a faculdade 
e outros param ao finalizar o Ensino 
Médio. No Brasil, segundo o IBGE, apenas 
8,7% dos jovens terminam a faculdade. 
Após o período do Ensino Médio, a 
maioria procura uma vaga no mercado de 
trabalho, consegue se colocar e a busca por 

conhecimento termina, pois vão constituir 
suas famílias e viver a vida.  

É aí que entra a competência da 
curiosidade intelectual, pois o mundo 
continua evoluindo, as coisas vão 
mudando numa velocidade incrível, 
principalmente após o advento da internet. 
Vivemos a revolução tecnológica e 
entramos numa nova economia. Em 2020 
teve início a primeira pandemia mundial 
do século 21. Muitas coisas que fazíamos 
antes passaram a ter outro sentido, ou 
deixamos de fazer, ou fazemos agora 
de forma diferente no que se chama de 
novo normal. Muitos postos de trabalho 
foram perdidos e novos foram abertos. As 
pessoas sentiram a necessidade urgente de 
buscar novos conhecimentos, novas áreas 

de atuação. No entanto, outras ficaram sem 
saber o que fazer ou como se encaixar no 
mercado de trabalho reconfigurado. 

O importante é buscar novos modos 
de pensar, tirar valor do que se oferece 
gratuitamente na internet em termos de 
desenvolvimento intelectual. Podemos 
fazer muitos cursos e capacitações nas 
mais diversas áreas gratuitamente.

 Hoje em dia, o conhecimento é de 
fácil acesso a todos, pois não está apenas 
na Enciclopédia Barsa ou no velho 
Aurélio (entendedores entenderão). 
Precisamos abrir nossas mentes, não 
importa se estamos na base, no topo da 
pirâmide social, ou nos altos escalões. 
O conhecimento é dinâmico, as coisas 
mudam de forma impressionante. 

Precisamos despertar nosso lado criança, 
estimular nosso cérebro para as novas 
descobertas para explorar esse mundo 
lindo que está aí. Precisamos evoluir como 
pessoas e como profissionais, trabalhando 
para tornar nossas organizações lugares 
melhores para todos e ainda conseguir 
crescer profissionalmente colocando em 
prática o aprendizado adquirido nesta 
jornada do aprendizado.

Por que não substituir o tempo gasto 
em redes sociais, que muitas vezes não 
agregam nada na nossa vida, pela busca 
incessante do conhecimento? 

Afinal de contas, acredito que ninguém 
quer participar da “síndrome da Gabriela”: 
“Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou 
mesmo assim, Gabriela”!

Curiosidade intelectual

Energia limpa

Empresa inicia operação comercial do 
Complexo Eólico Chafariz, no Sertão

O Complexo Eólico 
Chafariz, localizado no 
Sertão paraibano, iniciou 
o funcionamento dos pri-
meiros dez aerogeradores, 
com capacidade corres-
pondente a 34,65 mega-
watts (MW). A empresa 
responsável pela operação 
comercial, a Neoenergia, 
realizou a entrega com 
17 meses de antecedên-
cia em relação ao início 
da vigência do contrato. 
A fase de teste dos demais 
aerogeradores segue em 
andamento de acordo com 
a programação.

No total, o complexo 
terá 471,25 MW de capaci-
dade instalada, sendo 61% 
da energia alocada para o 
Mercado Regulado (ACR) 

e 39% para o Ambiente de 
Contratação Livre (ACL). A 
implantação completa está 
prevista para ser concluída 
até o fim deste ano, com 
antecipação em relação ao 
plano de negócios, refor-
çando o posicionamento 
da empresa em executar o 
plano estratégico e o com-
promisso com a taxa de 
retorno dos projetos.

Essa fase foi possível 
após a energização da nova 
subestação Santa Luzia II 
e uma linha de transmis-
são. Os empreendimen-
tos foram adquiridos pela 
empresa no lote seis do 
Leilão de Transmissão, de 
dezembro de 2017, e en-
tregues com antecipação 
de 21 meses em relação 

ao prazo contratual do ór-
gão regulador. Com isso, os 
projetos contribuem para 
o escoamento da geração 
de energia limpa na região, 
onde a companhia já pos-
sui três parques eólicos em 
operação, além do comple-
xo Chafariz em construção.

Projeto amplo
O Complexo Eólico 

Chafariz terá 15 parques, 
sendo um dos maiores pro-
jetos de geração eólica da 
Neoenergia no país e da 
Iberdrola na América La-
tina. Serão instaladas 136 
turbinas com capacidade 
unitária de 3,465 MW, das 
mais modernas do merca-
do e que atualmente estão 
em fase de testes.

A construção do com-
plexo foi iniciada em outu-
bro de 2019, antecipada em 
relação ao plano de negó-
cios da companhia. Foram 
gerados mais de 1,4 mil 
postos de trabalho, sendo 
aproximadamente 40% de 
mão de obra local. Além de 
contribuir com a geração 
através da criação de em-
pregos, a companhia tem 
realizado diversas ações 
para beneficiar os municí-
pios no entorno de Santa 
Luzia, como a realização 
de cursos de capacitação, 
a instalação de painéis fo-
tovoltaicos em unidades de 
saúde, reforma de escola e 
apoio a artesãs da comuni-
dade quilombola da Serra 
do Talhado.

Primeiros aerogeradores entraram em funcionamento com 17 meses de antecedência em relação ao início da vigência do contrato no Mercado Regulado

Fotos: Divulgação

um reajuste 33%”, reconhece.
 
Sobre o índice 
O IGP-M é uma das ver-

sões do Índice Geral de Pre-
ços (IGP). Medido e divulgado 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), é responsável por re-

gistrar a inflação de preços 
desde matérias-primas agrí-
colas e industriais até bens 
e serviços finais. Resulta do 
cálculo médio entre IPA-M 
(Índice de Preços por Atacado 
- Mercado), IPC-M (Índice de 
Preços ao Consumidor - Mer-

cado) e INCC (Índice Nacional 
do Custo da Construção - Mer-
cado) realizado mensalmen-
te, pegando o período entre o 
dia 21 do mês passado e o dia 
20 do mês atual. 

É usado por empresas 
de telefonia e de energia elé-

trica, contratos de empresas 
prestadoras de serviço, a 
exemplo de educação e pla-
nos de saúde. Mas foi no setor 
imobiliário que o IGP-M se 
popularizou, sendo referência 
para o reajuste de contratos 
de aluguel. 

É efeito da pandemia. 
Negociar é a regra, pois não 

há quem aguente um 
reajuste de 33%
Werton Oliveira

Economista

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaborador

Ibovespa 

2,57%
R$ 5,210

2,34%
R$ 6,179

2,15%
R$ 7,239

-3,08%
121.800 pts
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Do total de 86,7 milhões de pessoas ocupadas no Brasil até maio, 34,7 milhões eram trabalhadores sem carteira assinada

A taxa de informalida-
de no mercado de trabalho 
do país subiu para 40% da 
população ocupada no tri-
mestre finalizado em maio 
deste ano. O dado, da Pesqui-
sa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) Contínua, 
foi divulgado ontem pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE).

Segundo o IBGE, entre 
os 86,7 milhões de pessoas 
ocupadas no Brasil, 34,7 
milhões eram trabalhado-
res sem carteira assinada, 
pessoas que trabalham por 
conta própria sem CNPJ e 
aqueles que trabalham auxi-
liando a família.

A taxa de informalida-
de de maio é superior aos 
39,6% do trimestre imedia-
tamente anterior (encerrado 
em fevereiro deste ano) e aos 
37,6% do trimestre findo em 
maio de 2020.

O número de emprega-
dos com carteira de trabalho 
assinada no setor privado foi 
de 29,8 milhões de pessoas, 
uma queda de 4,2% (menos 
1,3 milhão de pessoas) frente 
ao mesmo período de 2020.

Já os empregados sem 
carteira assinada no setor 
privado somaram 9,8 milhões 
de pessoas, contingente 6,4% 
maior (mais 586 mil pessoas) 

Vitor Abdala
Agência Brasil 

IBGE: taxa de informalidade 
no trabalho sobe para 40%
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ante a igual trimestre de 2020.
Os trabalhadores por 

conta própria chegaram a 
24,4 milhões, 3% acima do 
frente ao trimestre anterior 
(mais 720 mil pessoas) e 
8,7% superior (mais 2 mi-
lhões de pessoas) ao trimes-
tre findo em maio de 2020.

Subutilização
A população subutiliza-

da, isto é, os desempregados, 
aqueles que trabalham menos 
do que poderiam e as pessoas 
que poderiam trabalhar mas 
não procuram emprego, che-
gou a 32,9 milhões de pessoas, 
estável em relação a fevereiro 

deste ano, mas 8,5% superior 
a maio de 2020 (mais 2,6 mi-
lhões de pessoas).

A taxa de subutilização fi-
cou em 29,3% em maio deste 
ano, estável em relação a feve-
reiro deste ano e superior aos 
27,5% de maio de 2020.

A população subocupa-

da por insuficiência de horas 
trabalhadas (7,36 milhões de 
pessoas) foi recorde da série 
histórica iniciada em 2012, 
com altas de 6,8% (mais 469 
mil pessoas) ante fevereiro 
deste ano e de 27,2% (mais 1,6 
milhão de pessoas) na compa-
ração com maio de 2020.

Número de trabalhadores por conta própria no país chegou a 24,4 milhões no trimestre, bem superior ao registrado no mesmo período do ano passado

Foto: Evandro Pereira

O Governo Federal 
quer discutir a regula-
mentação do trabalho por 
aplicativos, disse o secre-
tário executivo do Minis-
tério do Trabalho e Pre-
vidência, Bruno Bianco, 
durante participação de 
um evento sobre o tema, 
promovido pelo Conselho 
de Relações do Trabalho 
(Cert) da Fecomércio-SP, 
no último dia 29. Segun-
do ele, é importante as-
segurar a formalização 
desses profissionais, mas 
sem impor um arcabouço 
legal que signifique uma 
“amarra” à atividade das 
plataformas, inviabilizan-
do sua operação.

O trabalho por apli-
cativo se tornou válvula 
de escape do desemprego 
durante a pandemia, e em-
presas do setor começam 
a se mobilizar em defesa 
de uma regulamentação 
da profissão que assegure 
direitos como aposenta-
doria e ganhos mínimos a 
esses trabalhadores, sem 
tirar deles a flexibilidade 
e a autonomia do modelo.

A solução para o tema 
requer “estudos e quebra 
de paradigmas”, segundo 
Bianco. “Um ponto ful-
cral é fazer com a maior 
cautela possível para que 
possamos proteger os tra-
balhadores, as empresas e 
não inviabilizar a tecnolo-
gia”, disse o secretário.

Uma proposta pre-
vê que as plataformas 
seriam consideradas “in-
termediadoras”, e os pro-
fissionais, “parceiros” ou 
“trabalhadores indepen-
dentes”, cadastrados vo-
luntariamente.

Governo 
quer debater 
trabalho por 
aplicativo 

Metade dos paraibanos vai presentear pais
Mesmo ainda passando 

pelos desafios trazidos pela 
pandemia da covid-19, o co-
mércio está otimista para o 
Dia dos Pais, que este ano 
será celebrado no próximo 
dia 8. Segundo a Pesquisa de 
Intenção de Compras para o 
Dia dos Pais realizada pelo 
Instituto de Planejamento, 
Estatística e Desenvolvimen-
to da Paraíba (INPES) da Fe-
comércio Paraíba, 48,67% 
dos consumidores mostra-
ram o desejo de presentear 
os pais na Região Metropo-
litana de João Pessoa, o que 

significa praticamente a me-
tade dos consumidores.

Por mais um ano, os ar-
tigos de vestuário aparecem 
como os presentes preferidos, 
citados por 40,41% dos en-
trevistados. Em seguida, apa-
recem os calçados (15,07%), 
perfumes (12,33%) e eletro-
domésticos/eletroeletrôni-
cos (6,16%). Outro dado é 
que os consumidores pre-
tendem gastar com o pre-
sente dos pais, em média, R$ 
183,51. A maior parte dos 
entrevistados (39,73%) deve 
comprar presentes com valo-

res de até R$ 100. Em segui-
da aparece um percentual de 
34,25% que pretende gastar 
em torno de R$ 101 e R$ 200. 
Apenas 6,16% dos respon-
dentes manifestaram o dese-
jo de comprar presentes com 
valores acima de R$ 800.

Já em relação à forma 
de pagamento, a maioria 
(50,68%) pretende comprar 
a prazo. Entre estes, 97,30% 
irão usar o cartão de crédi-
to. Dentre os que pretendem 
comprar à vista (49,32%), 
79,17% querem fazer o paga-
mento em espéciee 20,83% 

através de débito em conta. 
É importante ressaltar que 
esta escolha está diretamen-
te ligada ao percentual de 
desconto oferecido pelos em-
presários.

Detalhes da pesquisa
A pesquisa entrevistou 

300 consumidores na re-
gião no período de 15 a 22 
de julho. Sobre o período de 
realização das compras, sete 
em cada dez pessoas ouvidas  
(68,50%) têm a intenção de 
comprar o presente exata-
mente na semana do Dia dos 

Pais, esperando possíveis 
reduções nos preços. Em se-
guida, com um percentual de 
28,08%, aparecem os entre-
vistados que anteciparam as 
compras dos presentes apro-
veitando as liquidações de 
julho.

Os locais das compras 
mais citados pelos consumi-
dores (52,05%) foram as lo-
jas dos shoppings centers. Já 
31,51% irão procurar as lojas 
localizadas no Centro de João 
Pessoa. Em seguida aparecem 
as compras realizadas pelo e-
commerce com 26,71%.

Idiana Tomazelli
Agência Estado

As contas públicas re-
gistraram saldo negativo em 
junho, com piora em relação 
ao mês anterior devido ao 
aumento de despesas com 
precatórios e antecipação do 
décimo terceiro salário dos 
aposentados. O setor públi-
co consolidado, formado por 
União, estados e municípios, 
apresentou déficit primário 
de R$ 65,508 bilhões no mês 
passado. Os dados foram di-
vulgados ontem pelo Banco 
Central (BC).

Houve aumento do 
déficit em relação a maio, 
quando foi registrado re-
sultado negativo de R$ 

15,541 bilhões. O chefe do 
Departamento de Estatísti-
cas do BC, Fernando Rocha, 
explicou que o déficit do 
Instituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS) passou de 
R$ 27,416 bilhões em maio 
para R$ 55,141 bilhões em 
junho, devido à antecipação 
a aposentados e pensionis-
tas. Além do aumento de R$ 
16 bilhões na comparação 
mensal de gastos do gover-
no federal com despesas ju-
diciais e precatórios.

Em doze meses, encer-
rados em junho, as contas 
acumulam déficit primário 
de R$ 305,456 bilhões, o 
que corresponde a 3,81% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB, soma de todos os bens 

e serviços produzidos no 
país). Para o BC, a situação 
fiscal ainda precisa de bas-
tante melhora e é o espera-
do que aconteça.

O déficit primário re-
presenta o resultado ne-
gativo das contas do setor 
público (despesas menos 
receitas) desconsiderando 
o pagamento dos juros da 
dívida pública. No ano, de 
janeiro a junho, há déficit de 
R$ 5,208 bilhões, ante resul-
tado negativo de R$ 402,703 
em junho do ano passado. A 
meta para as contas públicas 
deste ano, definida no Orça-
mento Geral da União, é de 
déficit primário de R$ 251,1 
bilhões para o setor público 
consolidado.

Contas públicas têm déficit 
de R$ 65,5 bilhões em junho
Andreia Verdélio
Agência Brasil

Impostômetro marca R$ 1,5 tri 
na madrugada deste domingo

O Impostômetro, painel 
instalado na sede da Associa-
ção Comercial de São Paulo 
(ACSP) e que mostra em tem-
po real a arrecadação de im-
postos no país, vai registrar 
na madrugada deste domin-
go, às 3h42, a marca de R$ 1,5 
trilhão de impostos. Esse é o 
montante pago pelos contri-
buintes desde o primeiro dia 
do ano aos governos federal, 
estaduais e municipais. No 
ano passado, o registro acon-
teceu em 28 de setembro, o 
que quer dizer que em 2021 
os brasileiros estão pagando 
mais impostos.

As causas do aumento 
da arrecadação de tributos 
neste ano, comparado com 
2020, são a melhora da situa-
ção da economia, com maior 
produção e maior consumo, 

de um lado, o que é positi-
vo, e a elevação dos preços 
dos produtos e serviços, de 
outro, o que é negativo. A 
taxa de inflação, medida pelo 
IPCA atingiu 8,6% em doze 
meses, mas o IGP subiu mais 
de 33% no mesmo período. 
O aumento dos preços se 
reflete na receita tributária 
contribuindo que o ritmo de 
crescimento seja mais rápi-
do este ano, como mostra 
o Impostômetro, analisa o 
economista da ACSP, Marcel 
Solimeo.

O especialista, ponde-
ra, contudo, que no mesmo 
período do ano passado a 
maioria dos estados ainda 
adotava medidas restritivas 
para o funcionamento de lo-
jas, shoppings e restauran-
tes com objetivo de conter 

o avanço da covid-19. “Boa 
parte do aumento da arreca-
dação deste ano é explicada 
pela melhora da economia, 
que está menos sujeita a res-
trições de funcionamento”, 
diz Solimeo.

Peso dos impostos
De acordo com os cálcu-

los do Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação 
(IBPT), com esse montante é 
possível comprar mais de 48 
mil carros populares. Se apli-
cado na poupança, esse valor 
renderia também mais de R$ 
8,6 milhões por mês.

Em relação ao paga-
mento de impostos, no site 
https://www.impostometro.
com.br é possível saber qual 
a alíquota de imposto cobra-
da por produto.
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Apesar do isolamento social, há muita procura por aulas on-line como forma de realizar alguma atividade física

A maioria dos idosos que 
faziam dança antes da pande-
mia ficaram impossibilitados 
de praticá-la por não terem 
familiaridade com as tecno-
logias. Por outro lado, muitos 
casais  e pessoas idosas que 
nunca tinham feito dança de 
salão procuraram a modalida-
de on-line para praticar algu-
ma atividade física. A dança é 
uma atividade física completa 
e muito prazerosa que pro-
porciona muitos benefícios 
à saúde, tanto psicossociais 
quanto físicos.

Para a coreógrafa e pro-
fessora de dança do ventre 
e de salão, Helyne Soares, a 
pandemia não foi um empedi-
mento à prática da dança, em 
alguns casos até facilitou, pois 
o deslocamento se torna uma 
dificuldade  nas grandes cida-
des. Ela começou a oferecer 
aulas on-line desde o início da 
pandemia e tem dado super 
certo. A professora tem alu-
nas de vários estados como 
Bahia, Rio de Janeiro, Paraíba, 
interior de São Paulo, sul de 

Minas Gerais, Espírito Santo 
e até uma aluna que foi morar 
na Turquia.

“A modalidade on-line foi 
um facilitador, pois a dinâ-
mica das grandes cidades é 
diferente comparado a João 
Pessoa e, muitas vezes, não 
há dança do ventre na cidade. 
Ainda estamos na pandemia.
Todas as alunas, indepen-
dente da faixa etária, estão 
mantendo o isolamento so-
cial. Elas encontraram meu 
trabalho através de pesquisa 
na internet e redes sociais”, 
contextualizou.

A servidora pública do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba Verônica Maciel, 59 anos, 
pratica dança do ventre há 
três anos e continuou fazendo 
on-line na pandemia.

“Eu assisti um filme que 
despertou minha curiosidade 
sobre dança do ventre. Con-
sidero uma dança tão bonita 
e interessante que resgata a 
feminilidade da mulher. Sou 
bem tímida, quando falo que 
pratico dança do ventre as pes-
soas se espantam”, brincou.

Em relação a sua expe-
riência com dança de salão, 

a professora revela que tam-
bém ocorreu uma procura 
significativa na pandemia de 
casais.

“Os casais precisavam fa-
zer alguma atividade física e 
como os dois estavam traba-
lhando em casa, conciliaram 
sua rotina para terem um mo-
mento de intimidade juntos. 
Tive um caso do marido ficar 
resistente a ideia, mas depois 
se empolgou mais que a espo-
sa. Tenho uma aluna idosa que 
começou a fazer dança de salão 
com seu filho já que ambos es-
tavam em isolamento”, contou. 
Quem foi que disse que para 
fazer dança de salão precisa 
necessariamente de um par 
? Helyne Soares explica que 
adaptou a metodologia e didáti-
ca dependendo do seu público.

“Tenho uma turma para 
aulas individuais. Neste horá-
rio trabalho técnicas, ritmos, 
desenvolvimento corporal in-
dividual e musicalidade. Utili-
zo alguns elementos que aju-
dam a dar referência de um 
par, de um abraço. Adaptamos 
técnicas para que a dança pu-
desse ser desenvolvida de for-
ma individual”, explicou.

Sara Gomes  
Especial para A União

Pandemia não impede que 
os idosos pratiquem dança

Fotos: Arquivo pessoal

Benefícios para a terceira idade 
A dança na terceira idade promove muitos benefícios à saúde, tanto psi-

cossociais quanto fisiológicos. O professor de dança de salão Roberto Men-
donza, da escola Dança a Dois, cita alguns:  flexibilidade, reforço da massa 
muscular, trabalho da lateralidade (direita e esquerda), elevação da capa-
cidade cardiorrespiratória, diminuição da rigidez nas articulações, aumenta 
o equilíbrio, consciência corporal e orientação espacial. Em relação a parte 
neuropsicológica,  benefícios são inúmeros: melhora memória a curto prazo 
através da repetição dos movimentos; estimula a socialização, pois a solidão 
é bem preocupante nessa idade; melhora a autoestima, humor e diminui 
as chances de o idoso ter depressão e Alzheimer. “A dança é uma atividade 
completa que trabalha todos os músculos do corpo de forma prazerosa. Nem 
todo mundo se adapta a rotina repetitiva de academia, então, a dança é uma 
excelente opção”, sugeriu.

A viúva Ione Gouveia, 65 anos, sempre gostou de dança e musicalidade 
desde a infância “Meu pai era pernambucano e eu sou 
de Monteiro-PB, então, a expressão artística sempre 
esteve presente na minha vida, amo o São João. A 
dança sempre foi algo muito natural, mas comecei 
a frequentar estúdio de dança há uns quatro anos”, 
contou.

Desde então não parou mais. Hoje é considera-
da uma aluna de samba de gafieira no nível avan-
çado. Antes da pandemia estava praticando aula 
no Dança a Dois, mas após a vacinação das duas 
doses voltou a praticar com seu amigo.

“Gosto muito de dançar forró, samba de 
gafieira e bolero. Como meu amigo é iniciante 
me chamou pra praticar. Como já estamos 
vacinados, voltamos a dançar, obedecendo 
os protocolos de segurança. Ele vem aqui em 
casa toda semana”, informou.

Os motivos que levam uma pessoa na 
terceira idade a praticar dança de salão são 
os mais diversos. “Muitos começam a praticar 
a dança por recomendação médica, outros 
sempre gostaram de dançar, mas nunca tive-
ram tempo de se dedicar; há também aquelas 
idosas que sempre tiveram o sonho de dan-
çar na juventude, mas os pais não deixavam e 
depois de casada o marido também não gostava. 
Todo mundo deveria experimentar a dança, sentir 
o movimento do seu corpo. Tenho certeza que não 
deixam de praticar nunca mais “, concluiu.

A coreógrafa e professora de dança do ventre e de salão Helyne Soares (fotos acima) começou a oferecer aulas 
on-line no início da pandemia e hoje conta com alunas de vários estados do Brasil
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Nova tipificação de crime contra 
a mulher elimina interpretações
Avaliação é da secretária da Mulher e da Diversidade Humana sobre violência psicológica, que agora está no Código Penal
Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

A violência psicológi-
ca foi tipificada como cri-
me dentro do Código Penal 
Brasileiro (CPB) através de 
uma lei sancionada pelo 
Governo Federal na última 
quarta-feira (28). Na ceri-
mônia no Palácio do Pla-
nalto estavam o presidente 
Jair Bolsonaro (sem par-
tido), o ministro da Casa 
Civil, Ciro Nogueira, e a mi-
nistra da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos, 
Damares Alves. Na Paraíba, 
a secretária da Mulher e da 
Diversidade Humana, Lídia 
Moura, destacou a impor-
tância dessa sanção para a 
luta contra a violência con-
tra a mulher, apesar da Lei 
Maria da Penha já mencio-
nar esse tipo de violência 
em seu texto.

Para Lídia Moura, a 
nova tipificação não per-
mite mais discussões in-
terpretativas ou situações 
de “deixar para lá”, pois o 
Código Penal descreve o 
crime e diz qual a punição 
prevista. “Ao incluir no Có-
digo Penal descrevendo o 
que é esse dano emocio-
nal, nós não vamos ter mais 
aquela discussão interpre-
tativa. Estando lá que há 
uma previsão de reclusão 

e pagamento de multa, fica 
descrito como o juiz deve 
lidar diante do caso. Os juí-
zes terão que dar uma res-
posta com base no que está 
descrito”, enfatizou ela.

Segundo dados do apli-
cativo SOS Mulher, a Paraí-
ba registrou um aumento 
de 26% nas denúncias re-
lativas à violência contra a 
mulher. O crescimento tam-
bém foi verificado em todo 
o país, com o registro de 
30% a mais de denúncias, 
principalmente diante do 
isolamento social necessá-
rio para conter a pandemia 
da covid-19.

No Estado, a Secreta-
ria da Mulher e da Diver-
sidade Humana oferece 
diversos serviços próprios 
e, em conjunto com outras 
secretarias, gestões mu-
nicipais e órgãos locais, 
para não só conscientizar 
e informar as mulheres, 
como combater e também 
prestar apoio às vítimas 
de violências. “Nós temos 
todo um trabalho, além dos 
serviços que a gente dispo-
nibiliza, para que a mulher 
reconheça que está em um 
ciclo de violência. Essa vio-
lência psicológica muitas 
vezes é tão naturalizada e 
corriqueira que a mulher 
não identifica a violação 
dos seus direitos humanos. 

A gente faz um trabalho nas 
escolas, de qualificação de 
uma rede de serviços, dia-
logamos com juízes, com o 
Ministério Público e as pes-
soas que atuam nesse siste-
ma”, explicou Lídia Moura.

De acordo com a psi-
cóloga Amélia de Cássia, 
a violência psicológica se 
caracteriza como ações que 
visam desacreditar e hu-
milhar a mulher nas suas 
vivências, comportamen-
tos, crenças e conquistas. 
A mulher vítima desse tipo 
de violência tem suas ações 
e personalidade tolhidas 
pelo abusador. A secretária 
Lídia Moura alertou que a 
violência psicológica é o 
principal comportamento 
dentro de um relaciona-
mento abusivo. A necessi-
dade de controlar a vítima, 
afastá-la da família e dos 
amigos são apenas alguns 
exemplos.

Relação abusiva e dependência
Yanka Medeiros, de 24 anos, foi 

vítima de violência psicológica dentro 
do relacionamento em que esteve 
por oito anos. A jovem conta que 
começou a namorar muito nova, aos 
15 anos, e o ex-parceiro também era 
adolescente. Cresceram juntos, mas, 
com o passar dos anos, ela começou 
a identificar pequenos sinais de que o 
relacionamento não estava mais em 
um lugar saudável e a dependência 
emocional – e a violência psicológica 
– já se fazia presente, começando de 
forma muito sutil.

A primeira traição foi o ponto de 
partida para a falta de respeito e de 
confiança. Segundo Yanka, ela de-
cidiu perdoar a traição manipulada 
pelas chantagens emocionais do ex-
namorado que alegava desaparecer 
caso ela não o perdoasse. “Eu fiquei 
desesperada, eu ia me sentir culpada 
se algo acontecesse, mesmo sabendo 
que ele não iria fazer. Como eu esta-
va dentro da situação, eu realmente 
acreditava que a culpa era minha, 
que ele tinha feito aquilo porque 
a gente tava passando por algum 
problema no nosso relacionamento e 
de que aquilo não ia mais acontecer. 
Depois que eu perdoei a primeira, 
tudo piorou. Foi quando eu percebi 
que eu não tinha mais saúde mental 
em relação a isso. Era como se eu 
tivesse perdido controle da situação, 
mesmo sabendo que a gente não 
controla o outro”, explicou a jovem.

Apesar de nunca “proibir” de 
forma direta, Yanka comenta que o 
ex agia condicionando as ações dela 
com as deles. “Eu me via muito na 
situação de que se eu saísse com as 
minhas amigas, no outro dia ele ia 
sair com os amigos deles e ia chegar 
bêbado, ia me trair. Chegou no auge 
da minha percepção que não estava 
saudável quando um dia eu peguei 
uma traição no celular dele, mas 

ele não me deixou pegar o celular e 
estourou o celular no chão  na minha 
frente. Eu me senti acuada e aquilo 
nunca tinha acontecido, foi quando 
vi que aquilo não tava sendo mais 
saudável pra mim”, contou ela.

Atualmente, a jovem faz terapia 
para lidar com os traumas e gatilhos 
que surgiram em decorrência do 
relacionamento abusivo. “Ninguém 
da minha família sabia, as minhas 
amigas não sabiam, porque eu tinha 
medo do julgamento. Então, chegou 
uma hora que não aguentei mais, 
eu não tinha mais paz e foi quando 
eu resolvi pedir ajuda a uma amiga 
minha. Todo mundo que tava de 
fora via, mas ninguém chegava pra 
me falar, porque eu tava tão presa 
psicologicamente e dependente dele 
que, mesmo se me falassem, eu não 
acreditava. Nosso psicológico fica 
muito abalado e a gente vive a nossa 
vida dependendo daquela pessoa”, 
desabafou.

Depois de meses fora desse tipo 
de relacionamento, Yanka passou a 
retomar a rotina de encontrar as ami-
gas, se reaproximar da família e até 
dar chance ao amor novamente. “A 
gente é maior que tudo isso e a gen-
te só merece aquilo que for melhor 
pra gente. Tem outra pessoa legal te 
esperando, esse tipo de relaciona-
mento não é saudável, a gente não 
tá sozinha e mesmo quando não há 
rede de apoio, a justiça agora tá do 
nosso lado. É muito importante essa 
lei vir à tona para que muitas mulhe-
res entendam que sim, é crime, e não 
pode ficar impune. Quando você vê 
que aquilo não está lhe fazendo bem, 
lhe fazendo feliz, é hora de seguir 
a vida. No começo dói e é difícil, a 
gente acha que não vai suportar, mas 
passa. E quando passa a gente tem a 
melhor sensação do mundo, que é a 
sensação de liberdade”, finalizou ela.

Secretária Lídia Moura: “Nós não vamos ter mais aquela discussão interpretativa (...) Os juízes terão que dar uma resposta”

Foto: Arquivo Pessoal

Jornalista e gestor

Ex-diretor de A União morre 
aos 91 anos em João Pessoa

Um profissional apli-
cado e responsável, além 
de um grande amigo da fa-
mília. Assim ficou reconhe-
cido o jornalista e ex-dire-
tor do Jornal A União José 
Barbosa de Sousa Lima, 
que aos 91 anos morreu 
na última quinta-feira (29). 
Ele foi vítima de falência 
múltipla dos órgãos após 
passar dois meses e meio 
internado no Hospital Al-
berto Urquiza Wanderley, 
em João Pessoa, por pro-
blemas cardíacos.

O sepultamento ocor-
reu no mesmo dia de sua 
morte no Cemitério Se-
nhor da Boa Sentença, em 
João Pessoa. Ele faria 92 
anos no próximo dia 10 
de outubro. Em A União, 
ocupou o cargo de diretor 
mais de uma vez, a primei-
ra nos anos de 1950.

No jornalismo, fez 
amigos e admiradores de 
sua trajetória. Um deles 
é o jornalista e escritor 
Gonzaga Rodrigues, que 
ressaltou a amizade exis-
tente desde 1951 e a sua 
contribuição à comunica-
ção paraibana. Além disso, 
comentou os vários cargos 
que José Barbosa ocupou 
ao longo da vida em órgãos 
públicos, como a Casa Civil 
do Governo do Estado.

“Em A União começou 
como revisor, em 1952, e 
foi redator, secretário de 
redação, gerente e dire-
tor. Na ditadura, já estava 
como professor. Foi meu 
grande amigo, companhei-
ro durante a vida inteira. 
Era um excelente redator, 
tinha um excelente texto. 
Foi, sobretudo, um jorna-
lista de redação, um gran-
de copidesque”, descreveu.

José Barbosa deixou o 
jornalismo ao ser convoca-
do para atuar na adminis-
tração em governos como 
o de Wilson Braga e Dor-
gival Terceiro Neto. Outro 
amigo era Abelardo Jure-

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A violência psicológica se 
caracteriza como ações 
que visam desacreditar 
e humilhar a mulher 
nas suas vivências e 

comportamentos

ma, que conviveu inclusive 
com sua família. “A gente 
conviveu um tempo baca-
na, um tempo muito bom. 
Conheci Barbosa quando 
ele era diretor de A União. 
Ele ocupou cargos na Co-
municação do Governo 
do Estado. Como jornalis-
ta, me incentivava muito. 
Barbosa vivenciava muito 
a profissão dele”, relatou.

A filha e também jor-
nalista Áurea Virgínia, 
destacou que José Barbo-
sa foi diretor do Jornal A 
União por três vezes, além 
de ter ocupado cargos di-
versos, inclusive no gover-
no Ernani Satyro, quando 
foi convidado para a sub-
chefia da Casa Civil. “Ou-
tras pessoas que traba-
lharam com ele lembram 
que, quando tinha um pro-
blema, ele conhecia essa 
máquina do governo como 
ninguém, seja em nível 
municipal, estadual ou fe-
deral. Era uma pessoa hu-
mana. Por onde ele passou 
(Casa Civil, Secretaria da 
Comunicação, do Turismo 

etc.), quando ele saía, as 
pessoas sentiam saudade. 
Mas a paixão dele era A 
União, cujo amor eu não 
sei explicar”, detalhou.

Paraibano da cidade de 
Soledade, o seu pai era agrô-
nomo e professor universi-
tário. Formou-se em Filo-
sofia e era considerado por 
amigos, colegas de trabalho 
e familiares como uma pes-
soa reservada e querida. 
Aposentou-se pela Procura-
doria-Geral da República e 
na família fez parte da histó-
ria das filhas, netas e outros 
parentes.

Sua esposa, Adalzira 
Barbosa, faleceu no dia 8 
de janeiro deste ano. Ele 
deixa duas filhas, cinco ne-
tos e cinco bisnetos. “Era 
um profissional ilibado 
e uma pessoa amiga, um 
marido exemplar, um pai, 
um avô e um bisavô exem-
plar. Era confidente, con-
selheiro, pai, era tudo, não 
apenas pra mim, mas para 
outras pessoas que convi-
veram com ele”, concluiu 
Áurea Virgínia.

Foto: Divulgação

José Barbosa de Sousa Lima por três vezes ocupou direção em A União



Apostas dos paraibanos estão nas mãos do goleiro Santos e do atacante Matheus Cunha no jogo decisivo de hoje

Os paraibanos come-
çam o dia de sábado de olho 
na TV torcendo por dois 
conterrâneos ilustres, o go-
leiro Santos e o atacante 
Matheus Cunha. Eles estarão 
em campo, a partir das 7 
horas da manhã, com a Se-
leção Brasileira de Futebol 
Masculino, que vai enfrentar 
o Egito, pelas quartas de fi-
nal do torneio masculino, no 
Estádio Saitama, no Japão. É 
a difícil caminhada em dire-
ção à medalha de ouro pela 
segunda vez consecutiva, 
já que ganhou também na 
última Olimpíada, disputada 
no Brasil.

Matheus Cunha, que é 
de João Pessoa e joga no Her-
ta Berlim, da Alemanha, é o 
maior artilheiro da Seleção 
Brasileira Olímpica, sob o co-
mando do técnico André Jar-
dine, com 19 gols. Nesta Olim-
píada, ele não tem feito tantos 
gols, mas foi dele um dos gols 
importantes que classificou o 
time para as quartas de final, 
na vitória por 3 a 1 sobre a 
Arábia Saudita.

“O mais importante são 
as vitórias em direção à me-
dalha de ouro, não impor-
ta quem fez o gol. Eu estou 
muito feliz, mas é claro que 
temos sempre que melhorar. 
Queremos o tempo inteiro 
melhorar. Fiz meu primeiro 

gol contra a Arábia, mas em 
outras oportunidades a gen-
te pode melhorar ainda mais 
e marcar outros gols”, disse o 
paraibano ao globo.com

O Brasil chegou a estas 
quartas de final, depois de 
uma boa campanha na fase 
de classificação, quando fi-
cou em primeiro lugar no 
grupo D, com duas vitórias  
(4 x 2 na Alemanha e 3 x 1 na 
Arábia Saudita) e um empate 
(0 x 0 Costa do Marfim). A 
Seleção Brasileira fez sete 
gols e tomou três.

Além dos gols de Ma-
theus Cunha, a Seleção Bra-
sileira vai depender muito 
também das defesas de um 
outro paraibano, o goleiro 
Santos. Titular absoluto, o 
atleta de Cabaceiras, que 
joga no Athletico Paranaen-
se, levou 3 gols na fase de 
classificação e hoje pretende 
fechar o gol e garantir a clas-
sificação do Brasil para as se-
mifinais, que dará à Seleção 
Brasileira a oportunidade de 
lutar por medalha.

“Estamos evoluindo a 
cada dia, pelo fato de não 
nos conhecermos e durante 
esse período temos convi-
vido de uma forma muito 
boa, aprendendo um com o 
outro. Isso tem agregado e 
tem feito com que a gente 
evolua, o que é importante 
para a sequência da compe-
tição”, disse o goleiro ao site 
lance.com.br 

O Egito se classificou 
para as quartas de final na 
segunda colocação do grupo 
C. A equipe empatou em 0 a 
0 com a Espanha, depois per-
deu para a Argentina por 1 a 
0 e na última partida, venceu 
a Austrália por 2 a 0. A equi-
pe fez apenas quatro pontos, 
marcou dois gols e levou um.

Apesar  da  aparente 
superioridade da Seleção 
Brasileira, nunca é demais 
lembrar que as duas equipes 
se enfrentaram em um amis-
toso em novembro, no Cairo, 
e o Egito levou a melhor, ven-
cendo por 2 a 1.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No futebol, Brasil busca vaga
nas semifinais contra o Egito
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Paraíba no Brasileiro
Botafogo joga pela Série C contra o Ferroviário, no 
Ceará. Já Campinense, Treze e Sousa têm jogos 
pela Série D do Campeonato Brasileiro. Página 23
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Ricardo Magatti
Agência Estado

Eliminação da seleção feminina marca o fim de um ciclo

A eliminação do Brasil para o 
Canadá nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio, ontem, marca o fim de 
um ciclo do futebol feminino bra-
sileiro em Olimpíadas e acende o 
alerta para que a modalidade não 
seja esquecida no país. Marta, 
eleita seis vezes a melhor do mun-
do e uma das maiores da história, 
reforçou, em entrevista após a 
partida, o pedido para que as mu-
lheres continuem sendo apoiadas 
e haja mais incentivos para que 
a modalidade prospere no Brasil. 
Sobre o seu futuro na seleção, ela 
preferiu não responder.

“Temos que cont inuar 
apoiando a nossa modalidade 
porque o futebol feminino não 
acaba aqui. O futebol feminino 
continua e eu espero que as pes-
soas tenham essa consciência e 
não saiam apontando o dedo 
pra ninguém”, salientou a camisa 
10, emocionada “Aqui não tem 

culpado. Fizemos o que estava ao 
nosso alcance. Não faltou nada. 
Faltou a bola entrar. Estou muito 
orgulhosa da equipe e do que a 
gente viveu”.

A meio-campista saiu de 
campo com o sentimento de 
tristeza, naturalmente. Tristeza 
potencializada pelo fim de um 
ciclo. Ela evitou falar sobre seu 
futuro na seleção feminina, mas 
lamentou que não poderá brigar 
por mais uma medalha com a in-
cansável Formiga, que se despede 
da seleção após sete Olimpíadas.

“Estou com a cabeça a mil, 
vou deixar essa resposta para 
depois. Não dá para dizer no mo-
mento, estou muito emocionada”, 
justificou-se ela, em relação à sua 
aposentadoria ou não da seleção.

“Obviamente fica o gosto de 
que podíamos mais. Agradeço de-
mais a Formiga por tudo que ela 
fez nesses anos todos. Gostaria 
de viver aquela emoção de novo 
de poder lutar por uma medalha 
com ela”, lamentou a camisa 10. 

“É uma pessoa que tanto ajudou 
a modalidade e é a inspiração 
para essas meninas na seleção. 
Uma vida dedicada ao esporte. 
Ela poderia ter tido um final mais 
feliz, mas ela é uma guerreira e 
isso me orgulha demais”.

Sobre o jogo, Marta fez a ava-
liação de que, embora a equipe 
não tenha chegado a Tóquio com 
o peso do favoritismo, poderia ter 
ido além das quartas de final. O 
desempenho frustrante no Japão 
repete a campanha Londres-2012, 
quando a equipe também parou 
nas quartas de final.

“Tem dias que as coisas não 
funcionam. Senti que começa-
mos bem, tivemos possibilidade 
de abrir o placar. Faltou um 
pouco mais de paciência no terço 
final do campo. Poderíamos ter 
aproveitado melhor as chances 
principalmente na prorrogação 
porque elas estavam mais can-
sadas que a gente. Mas é coisa 
do futebol”, analisou.

Foto: Sam Robles/CBF

Marta não sabe o seu futuro na seleção, mas espera que não falte apoio à modalidade 

Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante paraibano Matheus 
Cunha é uma das esperanças de gol 
da seleção na decisão de hoje 
contra o Egito pelo torneio olímpico



Com uma grande atuação, os comandados de Renan Dal Zotto encaminharam a classificação às quartas de final

Nada como uma grande 
vitória após uma derrota dolo-
rosa. Foi assim com a Seleção 
Brasileira Masculina de Vôlei 
na madrugada de ontem, pelo 
horário brasileiro, nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio. Sem se 
abalar pelo revés diante do 
Comitê Olímpico da Rússia, o 
time comandado por Renan 
Dal Zotto superou o forte time 
dos Estados Unidos de virada, 
por 3 sets a 1, com parciais de 
30/32, 25/23, 25/21 e 25/20.

Na melhor partida da 
seleção até aqui, não faltou 
intensidade e bons momen-
tos de vibração e técnica dos 
brasileiros. A equipe voltou a 
mostrar poder de superação 
ao obter nova vitória de vira-
da, como fizera diante da Ar-
gentina, por 3 a 2. E elevou seu 
nível num dos melhores jogos 
de vôlei em Tóquio até agora. 
Além de aliviar a pressão, a 
partida praticamente asse-
gura o Brasil nas quartas de 
final. Com três vitórias e uma 
derrota, a seleção está em se-
gundo lugar no Grupo B, com 
oito pontos. A equipe encerra 
a fase de grupos hoje diante da 
França, a partir das 23h05.

Felipe Rosa Mendes
Agência estado

Vôlei masculino do Brasil
derrota os EUA de virada
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Ele nasceu na então pacata e arboriza-
da cidade de João Pessoa, PB, precisamen-
te no dia 23 de fevereiro de 1963, os seus 
pais o batizaram com o nome de Mazureik 
Lima Maciel, mas para o mundo da bola 
pesada ele ficou conhecido como o goleiro 
“MAZUREIK”. Quando criança, ele teve o 
privilégio de morar nas limítrofes cidades 
de Pedras de Fogo PB e Itambé PE, terra 
de Dom Vital e berço da Maçonaria Bra-
sileira, e foi nas ruas e campinhos   delas 
que Mazureik teve os seus primeiros con-
tatos com a bola jogando saudosas peladas 
com a criançada.

De retorno a João Pessoa, Mazureik foi 
estudar no Instituto Presidente Epitácio 
Pessoa, IPEP,    extinta e tradicional escola 
fundada pela senhora Maria Bronzeado 
e que prestigiava muito o esporte ama-
dor da capital . Com apenas dez anos, em 
1973, o nosso homenageado passou a se 
destacar e foi observado pelo professor 
União, que não pensou duas vezes e o 
levou para treinar no tradicional Esporte 
Clube Cabo Branco, o alvirrubro de Mira-
mar. Dali em diante começava uma carrei-
ra irretocável. 

Mazureik defendeu as cores alvi-
verdes do IPEP nos tradicionais Jogos 
da Primavera e a nossa seleção univer-
sitária nos anos de 1984, 1985 e 1986. 
Pela seleção paraibana, ele foi campeão 
do Nordeste, em 1982, 1983 e 1985 e 
terceiro lugar no campeonato brasileiro 
de seleções em 1983. 

Ele conquistou vários títulos nas ca-
tegorias de base pelo Esporte Clube Cabo 
Branco, levando-o a ser contratado pela 
então Associação Desportiva Pitú, Clube 
Náutico Capibaribe, Bandepe, Votorantim 
e Tigre, fortes equipes pernambucanas. 
América Futebol Clube e ABC Futebol 
Clube, as então melhores equipes do Rio 
Grande do Norte. Perdigão, Sercesa, e Ul-
bra Vasco do Rio Grande do Sul. Aguativa, 
de Londrina, estado do Paraná. Por onde 
passou o nosso homenageado conquistou 
títulos para o seu invejável currículo.

Depois de ter adquirido essa experi-
ência toda, a sua carreira foi coroada com 
oito convocações para integrar a seleção 
brasileira de futsal, para alegria do povo 
paraibano. Mazureik foi campeão Sul-ame-
ricano na cidade de Aracaju, SE, campeão 
Mundial em Hong Kong e campeão do 
torneio internacional realizado em Foz 
do Iguaçú – PR, vestindo o manto verde e 
amarelo do nosso país.

Em 2000, jogando em clube do estado 
do Paraná, a brilhante carreira de atleta 
foi encerrada para dar início ao repasse de 
seus conhecimentos teóricos e práticos, na 
função de treinador. Mazureik já treinou 
várias equipes no estado da Paraíba, a se-
leção paraibana e também foi treinador de 
goleiros da seleção brasileira de futsal e da 
seleção brasileira universitária, pela qual 
chegou a ser campeão mundial universitá-
rio como treinador de goleiro. 
Mazureik também obteve experiência 

dentro dos gramados, quando jogou de 
goleiro nas categorias de base do Botafogo 
Futebol Clube, em 1978, e foi treinador de 
goleiros da equipe profissional do Auto 
Esporte Clube.

Hoje, ele é servidor público do estado 
da Paraíba, professor e treinador de futsal 
do colégio Motiva e do Esporte Clube Cabo 
Branco. A sua relação de amor e abnega-
ção com o alvirrubro de Miramar chama a 
atenção dos desportistas, pois começou na 
época de criança e permanece por décadas.

Mazureik ainda tem muito a ensinar 
e a treinar os jovens atletas de futsal, da 
Paraíba e do Brasil, pois sempre foi um 
profissional exemplar e de muita dedica-
ção ao esporte da bola pesada.

Para nós torcedores, cronistas e 
desportistas paraibanos, ficou a certe-
za de que o cidadão MAZUREIK LIMA 
MACIEL, o popular goleiro MAZUREIK, 
escreveu o seu nome com tintas doura-
das e perpétuas na brilhante história do 
futsal brasileiro.

Você se lembra do goleiro Mazureik?
Foto: Arquivo

Luana Lira fica 
na 21a posição
A paraibana Luana Lira 
agradeceu, pelas redes so-
ciais, o apoio das pessoas que 
madrugaram para ver a sua 
apresentação nos saltos sor-
namentais, como também a 
toda a sua equipe em Tóquio. 
Ela terminou a competição na 
21ª posição e disse que estava 
realizada por estar vivendo 
um grande momento e que 
agora vai em busca de novos 
desafios na carreira.

Volta da torcida vai 
ser liberada na capital
O prefeito Cícero Lucena ga-
rantiu que o novo decreto vai 
liberar a presença de 30% 
da capacidade da lotação 
dos estádios para torcedo-
res nos competições oficiais 
da Federação Paraibana de 
Futebol. Na capital, o maior 
beneficiado será o Botafogo 
que contará com o incentivo 
de seus torcedores no Estádio 
Almeidão em jogos do Brasi-
leiro da Série C. 

Ex-árbitro morre
em Campina Grande
João Bosco Honorato, ex
-árbitro da Federação Pa-
raibana de Futebol e presi-
dente da Liga Campinense 
de Futebol, faleceu ontem, 
vítima de um aneurisma. 
Bosco tinha 67 anos e foi 
um dos responsáveis pela 
descoberta de novos valores 
na arbitragem de Campina 
Grande. Ele também foi 
analista de arbitragem da 
CBF.

Curtas

Djokovic tem duas derrotas seguidas 
e só vai brigar por medalha de bronze

A sexta-feira definitiva-
mente não foi o dia do sérvio 
Novak Djokovic nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020. 
Depois de sofrer uma dura 
virada nas semifinais em sim-
ples para o alemão Alexander 
Zverev, ele também caiu na 
semi de duplas mistas ao lado 
da compatriota Nina Stojano-
vic, sendo derrotados pelos 
russos Aslan Karatsev e Elena 
Vesnina por 2 sets a 0, com 
parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.

Com o resultado da parti-
da, os russos, que competem 
nesta edição dos Jogos Olím-
picos sob a bandeira do seu 

Comitê Olímpico, terão uma 
final toda nacional. Anastasia 
Pavlyuchenkova e Andrey Ru-
blev saíram atrás dos austra-
lianos John Peers e Ashleigh 
Barty, mas buscaram a virada 
e venceram por 2 sets a 1 - 
com placar final de 5/7, 6/4 
e 13 a 11 no match tie-break.

Derrotado nas duas par-
tidas que disputou no dia, 
Djokovic tentará se reerguer 
para buscar duas medalhas 
de bronze. Na zona mista logo 
após a queda nas mistas, o 
sérvio não escondeu a frus-
tração, que estava estampada 
não apenas na sua cara, mas 
também na expressão corpo-
ral e até em suas respostas 

mais curtas e sem energia. 
“Terrível, me sinto terrível”, 
afirmou ao ser questionado 
sobre a sensação naquele mo-
mento.

Ao analisar a derrota 
para Zverev, impedido mais 
uma vez de disputar a tão 
sonhada medalha de ouro 
- perdeu outras duas semi-
finais olímpicas, sendo a 
primeira em Pequim-2008 
e a outra em Londres-2012 
-, o sérvio lamentou não ter 
conseguido jogar no mesmo 
nível de antes e também elo-
giou o algoz.

“Ele apenas jogou me-
lhor, sacou extremamente 
bem e poucas vezes tive a 

chance de enfrentar seu se-
gundo serviço. Meu saque 
caiu drasticamente e não 
consegui ganhar um ponto 
grátis sequer. Depois do 3/2 
no segundo set, meu jogo 
ruiu e ele estava bem”, obser-
vou o líder do ranking da ATP.

Djokovic espera agora 
conseguir deixar o abatimen-
to de lado para as duas dis-
putas do bronze que tem pela 
frente. “Vamos ver como será. 
No momento eu me sinto ter-
rível em todos os sentidos, 
mas espero que amanhã (sá-
bado) possa ter um recomeço, 
me recuperar e quem sabe ao 
menos vencer uma medalha 
para o meu país”, finalizou.

Agência Estado

Bloqueio de Bruno para fazer mais um ponto para o Brasil diante dos Estados Unidos em jogo bastante disputado e com vitória brasileira por 3 sets a 1

Foto: Rodolfo Vilela/rededoesporte.gov.br
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Belo lidera pelos critérios técnicos já que as equipes estão empatadas com a mesma pontuação no Grupo A da Série C

Iniciar os jogos da vol-
ta da mesma forma que 
terminou os jogos de ida. 
Este é o desafio do líder Bo-
tafogo, a partir deste sába-
do, quando vai enfrentar o 
segundo colocado do grupo 
3, pela Série C do Campeo-
nato Brasileiro. O Belo, que 
tem 15 pontos, enfrenta 
hoje, às 15 horas, o Ferro-
viário, que tem também a 
mesma soma de pontos. O 
jogo será no Estádio Elzir 
Cabral, em Fortaleza. A ar-
bitragem será de um trio 
da Bahia, comandado por 
Ricarle gustavo gonçalves 
Batista,  e os assistentes 
são Marcos Welb Rocha de 
Amorim e Ledes José Couti-
nho Neto.

A principal novidade 
do Botafogo para este jogo 
é o retorno do meia Clay-
ton e do atacante Welton, 
que já foram liberados pelo 
departamento médico e 
treinaram normalmente 
durante a semana. A volta 
dos jogadores foi comemo-
rada pelo técnico gerson 
gusmão. “Trata-se de dois 

bons atletas e duas grandes 
opções que temos para du-
rante a partida”, afirmou o 
treinador.

Mas por outro lado, o 
zagueiro Fred ainda con-
tinua fazendo fisioterapia 
e não foi relacionado para 
esta partida. A expectati-
va do grupo e da comissão 
técnica é se manter no topo 
da tabela e continuar com 
a mesma performance que 
conseguiu na primeira me-
tade da fase de classificação.

“Agora a competição 
tende a se acirrar e temos 
que manter o mesmo rit-
mo desta primeira parte 
da fase de classificação, 
para terminarmos entre os 
quatros primeiros clubes e 
conseguirmos ir para a se-
gunda fase”, concluiu ger-
son gusmão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo e Ferroviário brigam
pela liderança em Fortaleza

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Clássico paulista é o destaque em rodada do Brasileirão
Três jogos abrem neste 

sábado a 14ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série A 
com destaque para o clássico 
São Paulo x Palmeiras, uma ree-
dição da final do Campeonato 
Paulista deste ano ganho pelo 
Tricolor do Morumbi que joga 

em casa a partir das 19 horas. 
As duas equipes vivem situa-
ções distintas no Brasileirão. 
Enquanto o Palmeiras lidera a 
competição com 31 pontos e 
vem de oito vitórias seguidas, o 
São Paulo abre a zona de rebai-
xamento com apenas 11 pontos 

em 13 jogos disputados e que 
no domingo passado perdeu de 
goleada para o Flamengo por 5 
a 1. No entanto, no meio de se-
mana, o Tricolor conseguiu uma 
vitória, mas pela Copa do Brasil 
ao marcar 2 a 0 sobre o Vasco, 
pelas oitavas de final. No Beira

-Rio, o Internacional, também 
mal posicionado na tabela com 
apenas 14 pontos vai enfrentar 
o Cuiabá, às 21h, que na se-
gunda-feira foi derrotado pelo 
Corinthians. O time do Mato 
Grosso segue flertando a zona 
de rebaixamento. E na terceira 

partida de hoje, o Bragantino, 
que faz  uma boa campanha e 
está na quarta posição com 24 
pontos vai encarar o grêmio,  às 
21h, outro time mal na disputa. 
O time gaúcho é o penúltimo 
colocado com sete pontos em 
11 jogos, numa de suas piores 

campanhas até o momento. Já 
Série B do Brasileiro programa 
para hoje  o clássico entre Bota-
fogo e Vasco, no Estádio Nílton 
Santos. O time cruz-maltino é 
o sétimo colocado e segue em 
busca do g4. Já o alvinegro apa-
rece na 11a colocação.

15
pontos tem o Botafogo na 
liderança do Grupo A do 

Brasileiro da Série C

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Campinense busca a reabilitação hoje
contra o Atlético, no Estádio Amigão

Voltar a vencer depois de 
duas derrotas seguidas. Este 
é o objetivo do Campinense 
hoje contra o Atlético Cea-
rense, às 15 horas, no Estádio 
Amigão, em Campina grande. 
A partida marca o início do 
returno da fase de classifi-
cação da Série D. A Raposa é 
atualmente a quarta colocada 
do grupo 3, mas precisa ven-
cer para se manter no g4.

A expectativa no clube é 
a possibilidade do atacante 
Anselmo, um dos últimos 
contratados, que estava sem 
jogar desde abril - e por isso 
só pôde jogar pouco tempo 
na derrota para o ABC - po-
der jogar mais tempo. Ele 
está otimista quanto ao seu 
rendimento e também sobre 
a necessidade do clube reto-
mar as vitórias.

“A gente sabia que o jogo 
com o ABC seria muito difícil, 
lá em Natal, como foi, mas vejo 
o time do Campinense com 
muita capacidade de se clas-
sificar para a próxima fase. E 
quanto a mim, já sinto uma 
evolução no meu trabalho e a 
tendência é crescer e ajudar 
a equipe a conseguir o seu 
objetivo, que é o acesso para a 
Série B”, disse o atacante.

Treze
Depois de duas vitórias 

sobre o Caucaia, que colocou 
a equipe na luta por uma 
vaga no g4, o Treze enfren-
ta neste sábado o Améri-
ca, em Natal. O adversário é 
o segundo colocado e vem 
também de duas vitórias 
seguidas sobre o Sousa. O 
técnico Wellington Fajardo, 
desde que chegou, tem con-
tribuído para o crescimento 
da equipe, que ainda não 
perdeu, sob a sua orientação. 
A partida de hoje está pro-
gramada para as 15 horas 
na Arena das Dunas. O galo 
tem 11 pontos, está na sexta 

posição e se vencer, poderá 
terminar a rodada na zona 
de classificação.

Sousa
A exemplo do Campi-

nense, o Sousa, que estava lá 
em cima na tabela de classi-
ficação, perdeu duas vezes 
seguidas para o ABC e aí 
despencou na tabela. Hoje, 
o Dinossauro não está mais 
no g4. As derrotas acabaram 
sendo determinantes para 
que o clube demitisse o téc-
nico Warley e contratasse 
para o seu lugar Pedro Man-
ta, um velho conhecido do 
torcedor sousense. 

A estreia do novo trei-
nador será neste sábado, às 
16 horas, no Estádio Rai-
mundão, em Caucaia, contra 
o lanterna Caucaia. Apesar 
de ser favorito, Pedro Manta 
não quer dar sopa para o 
azar e exige que a equipe 
entre focada, para buscar os 
3 pontos e tentar retornar 
ao G4 no final da rodada. A 
equipe teve dois desfalques 
importantes recentemente, 
o zagueiro Marcelo e o meia 
Tarcísio. Ambos deixaram o 
clube para jogar na Série C. O 
Dinossauro tem 11 pontos e 
está na quinta colocação do 
grupo 3.

Depois de duas derrotas para o América de Natal, os jogadores do Sousa buscam a reabilitação contra o Caucaia

Foto: Instagram/Sousa

Começa neste sábado 
o Campeonato Paraibano 
de Futebol Sub-19, a com-
petição mais importante 
do futebol amador do Es-
tado, que classifica para a 
Copa São Paulo de Futebol 
Juniores e Copa do Brasil 
Sub-20, em 2022, além da 
Copa do Nordeste da cate-
goria, deste ano. Em 2021, 
o campeonato terá a parti-
cipação de 20 clubes, divi-
didos em 4 chaves, Litoral, 
Brejo, Agreste e Sertão.

Na chave do Litoral es-
tão Spartax, CSP, Miramar, 
Auto Esporte e Botafogo. 
No grupo do Brejo estão 
Desportiva guarabira, 
Internacional, São Paulo 
Crystal, Confiança e Sport 
Lagoa Seca. Femar, Quei-
madense, Perilima, Sabugy 
e Treze. E no grupo do Ser-
tão estão Esporte de Patos, 
Sousa, Paraíba e Atlético.

Esta primeira rodada 
terá 8 jogos, sendo 4 no 
sábado e 4 no domingo. 
Spartax x CSP, no Estádio 
Júlio gomes, em Jacaraú, e 
Miramar x Auto Esporte, 
no Estádio Lundrigão, em 
Caaporã, ambos pelo gru-
po do Litoral. Pelo grupo 

Paraibano Sub-19 tem
início com vários jogos
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Na abertura da competição, no 
Almeidão, o Botafogo empatou 
sem gols contra o Ferroviário e 
hoje atua na casa do adversário

Primeira rodada do 
Campeonato Paraibano 

Sub-19  de 2021
terá quatro jogos hoje 
e mais quatro amanhã. 
Disputa reúne 20 clubes

do Brejo, jogam Desportiva 
guarabira x Internacional, 
no Sílvio Porto, em guara-
bira, e São Paulo Crystal x 
Sport Lagoa Seca, no Car-
neirão, em Cruz do Espí-
rito Santo. Todos os jogos 
têm início hoje previsto 
para as 15 horas.

Já no domingo se-
rão os jogos dos grupos 
do Agreste e do Sertão. 
Femar x Queimadense, 
no Estádio Tancredão, 
em Solânea, e Perilima x 
Treze, no Presidente Var-
gas, ambos pelo grupo do 
Agreste. Já pelo grupo do 
Sertão, jogam Esporte de 
Patos x Sousa, no José Ca-
valcanti, em Patos, e Pa-
raíba x Atlético, no Zezão, 
em Itaporanga. Todos os 
jogos da primeira rodada 
serão às 15 horas, a exem-
plo do sábado.
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Equipamento foi construído pela Escola de Medicina de Stanford e pelo Instituto Buck para Pesquisa do Envelhecimento

Cientistas criam “relógio” 
que prevê morte e doenças

“Para saber a idade real de seu 
corpo, é preciso descobrir a idade de 
seu sistema imunológico”. Quem diz 
são os pesquisadores da Escola de 
Medicina da Universidade de Stan-
ford e do Instituto Buck para Pesqui-
sa do Envelhecimento, ambos na Cali-
fórnia, Estados Unidos.

Eles construíram um “relógio” 
(o iAge) que mede o envelhecimento 
inflamatório e é altamente preciso 
em prever a força do sistema imuno-
lógico e quando a pessoa se tornará 
frágil ou desenvolverá doenças po-
tencialmente fatais.

O resultado do estudo foi publi-
cado em 12 de julho na revista cien-
tífica Nature Aging. “Todos os anos, 
o calendário indica que somos um 
ano mais velhos”, disse na publica-
ção David Furman, PhD autor sênior 
do estudo. “Mas nem todos os huma-
nos envelhecem biologicamente no 
mesmo ritmo. Você vê isso na clínica 
– alguns idosos são extremamente 
propensos a doenças, enquanto ou-
tros são a imagem da saúde”, explicou 
o autor, registrado no site Tecmundo.

Segundo Furman, a diferença 
entre uma pessoa saudável e outra 
frágil se deve, em grande parte, às ta-
xas diferentes de declínio do sistema 
imunológico – uma coleção de células, 
substâncias e estratégias com as quais 
a evolução equipou o ser humano para 
lidar com ameaças como lesões ou 
invasões por patógenos microbianos. 
Quando atacado, o corpo monta uma 
resistência rápida, intensa e localizada 
de reparo chamada inflamação aguda. 
Essa “boa inflamação” faz seu trabalho 
e desaparece rápido.

Mas à medida em que se envelhe-
ce, uma “má inflamação” constante e 
de baixo grau em todo o corpo começa 
a se manifestar. É essa inflamação sis-
têmica e crônica que causa danos aos 
órgãos e promove a vulnerabilidade 
a uma série de doenças, como câncer, 
ataques cardíacos, derrames, perdas 
neurológicas e autoimunidade.

“Até o momento, não haviam 
métricas para avaliar com precisão 
o estado inflamatório dos indivíduos 
de uma forma que pudesse prever 
esses problemas clínicos e apontar 

maneiras de abordá-los ou evitá-los”, 
disse Furman. Mas agora, segundo 
ele, o estudo produziu uma medida 
quantitativa de número único que 
parece fazer exatamente isso.

O projeto, intitulado ‘1000 
Immunomes Project’, reuniu amos-
tras de sangue de 1.001 pessoas 
saudáveis com idades entre 8 e 96 
anos, entre 2009 e 2016. As amostras 
foram submetidas a análises que de-
terminam os níveis de proteínas de 
sinalização imunológica chamadas ci-
tocinas, o estado de ativação de vários 
tipos de células em respostas a vários 
estímulos e os níveis gerais de ativi-
dade de milhares de genes em cada 
uma dessas células.

Depois, a equipe empregou in-
teligência artificial para reunir esses 
dados em um relógio inflamatório – o 
iAge. Eles descobriram que cerca de 
50 proteínas de sinalização imuno-
lógica – citocinas – são quem fazem 
as previsões mais fortes a respeito 
da idade inflamatória. Por meio de 
um algoritmo complexo, os dados ge-
ram uma pontuação inflamatória que 

acompanha a resposta imunológica 
de uma pessoa e a probabilidade de 
desenvolver alguma doença relacio-
nada ao envelhecimento.

Furman e seus colegas realiza-
ram uma série de estudos na última 
década até chegar aos resultados 
apresentados na semana passada. 
Entre eles, se destaca a avaliação de 
pessoas excepcionalmente longevas 
da Itália: comparando as idades in-
flamatórias de 29 dessas pessoas, 
os mais velhos apresentaram ida-
des inflamatórias em média 40 anos 
a menos do que sua idade real. “Um 
deles, um homem de 105 anos, ti-
nha 25 anos de idade inflamatória”, 
afirmou Furman.

A equipe observou que os ní-
veis de uma substância no sangue, o 
CXCL9 – uma citocina secretada por 
certas células do sistema imunológi-
co para atrair outras células imuno-
lógicas para o local de uma infecção 
–, contribuíram com mais força do 
que qualquer outro componente do 
relógio para a pontuação da idade 
inflamatória. Os níveis dessa subs-

tância começam a subir rapidamente 
após os 60 anos, em média.

O CXCL9 foi relacionado pelo 
time de cientistas com doenças car-
diovasculares. Uma série de experi-
mentos mostrou que ele também é 
secretado pelas células endoteliais 
– que são os principais componentes 
das paredes dos vasos sanguíneos. 
Para eles, a idade avançada se cor-
relaciona com um aumento signifi-
cativo nos níveis de CXCL9 nessas 
células, diminuindo sua capacidade 
de formar redes microvasculares, se 
dilatarem e contraírem.

Em experimentos com tecidos 
de camundongos e células humanas, 
a redução dos níveis de CXCL9 res-
taurou a função das células endote-
liais jovens – sugerindo que o CXCL9 
contribui diretamente para proble-
mas nessas células. Isso significa que 
o inibir pode ser a chave para reduzir 
o risco de doenças cardiovasculares 
em indivíduos suscetíveis. Furman 
lembrou: “Todos os distúrbios são 
tratados melhor quando são trata-
dos precocemente”.

Aforismo
“A morte não extingue, transforma; não 

aniquila, renova; não divorcia, aproxima.”

(Ruy Barbosa)

1556 — Inácio de Loyola, 
santo católico espanhol
1795 — Basílio da Gama, poeta luso-brasileiro
1886 — Franz Liszt, 
compositor e pianista húngaro
1944 — Antoine de Saint-Exupéry, 
aviador e escritor francês
1958 — Antônio Massa, 
político e latifundiário (PB)
2008 — Athos Bulcão, artista plástico brasileiro
2017 — Goretti Zenaide, 
jornalista e colunista social (PB)
2018 — Hélio Bicudo, jurista e político brasileiro
2020 — José Arnaldo Silva (Arnaldo da Clipsi), 
jornalista e radialista (PB)
2020 — Kamilo Faion, cantor (PB)

Mortes na História

Obituário
Amaro Gusmão
29/7/2021 – Aos 69 anos, em Recife (PE), de 
covid-19. Médico e ex-presidente da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia em 
Pernambuco (SBEM-PE). Nasceu na cidade de 
Guarabira, na Paraíba, e fez faculdade de Medi-
cina em João Pessoa. Deixa esposa, três filhos e 
quatro netos. O enterro ocorreu em João Pessoa. Ele fez carreira 
em Pernambuco, onde trabalhou por 30 anos.

Foto: Divulgação

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

Num passado bem distante, era prática 
comum entre os ameríndios de etnia tupi 
sepultar seus mortos em urnas de barro. Ao 
que tudo indica, o primeiro registro escrito 
de urnas funerárias indígenas em nosso país 
data de 1618 e consta no livro ‘Diálogos das 
grandezas do Brasil’, de Ambrósio Fernandes 
Brandão, que relata ter explorado uma caverna 
na Capitania de Pernambuco onde encontrou 
inúmeros alguidares e, em cada um, havia 
ossadas de defunto em seu interior.

Séculos depois, em fins do século XIX, 
Francisco Adolfo Varnhagen (o Visconde de 
Porto Seguro), informa em sua ‘História Geral 

A urna funerária dos arredores do Pico do Jabre

João Bosco Honorato
29/7/2021 – Aos 67 anos, em Campina Gran-
de (PB), vítima de um aneurisma. Ex-árbitro 
paraibano de futebol. Integrou o quadro de 
arbitragem da Federação Paraibana de Futebol 
(FPF), onde atuou como analista de campo 
pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Foto: Reprodução

Zuíla Rodrigues Montenegro Pires
29/7/2021 – Aos 78 anos, vítima de infarto. 
Ex-prefeita do município de Catingueira (PB). 
Era viúva de Paulo Montenegro Pires, ex-pre-
sidente do Tribunal Regional do Trabalho (13ª 
Região). Ela administrou Catingueira entre 
1993 e 1996 e nos anos seguintes teve ainda a 
presença de um dos netos como vice-prefeito da cidade.

Foto: Divulgação

do Brasil’, sobre o achado de sepulcros indígenas 
na Província de Minas Gerais em urnas de barro 
decoradas com pinturas arabescas e pontinhos 
feitos de barro colorido todo envernizado com 
resina. Esses achados, sem dúvidas, tratam-se do 
que a arqueologia denomina de igaçabas, urnas 
funerárias pertencentes aos grupos indígenas 
falantes de língua tupi. Basicamente, essa 
cerâmica de paredes grossas e acabamento 
tosco caracteriza-se por estar confeccionada 
sob a antiga técnica de acordelamento, pois os 
nativos não conheciam o torno.

A cerâmica era cozida a fogo redutor 
ou incompleto e, geralmente, essas urnas 
apresentam desenhos em padrões geométricos 
nas cores branca, preta, cinza e vermelha, 
com fino acabamento. Os indígenas eram 
muito supersticiosos e nesse procedimento de 
enterramento em urnas de barro, os corpos 
eram arrumados já depois de decompostos, 
em ritual de sepultamento secundário, e 
comumente os ossos eram amarrados em 
feixes com cordas de caroá e, no interior da 
urna, bem tampada, também eram depositados 
utensílios e adornos do morto, além de pratos 
de barro com alimentos para o eterno ágape. 
Teoricamente, tudo para assegurar que o 

defunto não voltaria para assombrar os vivos.
No estado da Paraíba também não faltam 

relatos de achados fortuitos de urnas de barro 
com seus respectivos enxovais fúnebres, 
especialmente em regiões do Sertão e do 
Curimataú. Já li muito a respeito desses achados 
e tive também a oportunidade de desenterrar 
nas cercanias de Campina Grande duas 
pequenas urnas funerárias com bebês indígenas 
sepultados. Entretanto, um dos achados mais 
interessante de urna funerária em nosso 
território deu-se em fins da década de 1960, 
quando o arqueólogo Marcos Albuquerque 
e o geólogo Cláudio de Castro, na realização 
de prospecção e reconhecimento que faziam 
aleatoriamente, conforme a oportunidade, uma 
informação os levou à base do Pico do Jabre, 
onde encontraram uma urna funerária em poder 
do proprietário da fazenda, um certo Doutor 
Dantas, que a havia desenterrado no terreiro do 
velho casarão de sua fazenda.

A urna, cuja fotografia foi divulgada em 
obras sobre pré-história do Nordeste, foi 
resgatada quase incólume pelo proprietário da 
fazenda, já que foi confeccionada em espessas 
paredes de barro, e entregue ao pesquisador 
Marcos Albuquerque, que a classificou como 

pertencente à tradição Tupiguarani, subtradição 
pintada, e a levou para o acervo do Museu 
de Arqueologia da Universidade Federal de 
Pernambuco, onde está guardada até hoje.

Sobre esse achado no Jabre, o próprio Marcos 
Albuquerque me revelou, na informalidade, 
acreditar que a região tem grande potencialidade 
arqueológico e é seu desejo um dia poder voltar 
às redondezas do Jabre para realizar a pesquisa 
com a tecnologia de hoje e os elementos que 
dispõe hoje sobre a cultura Tupiguarani. Porém, 
depois dessa visita casual às redondezas 
do Pico do Jabre, no Sertão de Matureia, o 
arqueólogo nunca mais retornou à região.

Em todo caso, esse peculiaríssimo 
achado no Sertão paraibano demonstra a 
extensão territorial que cobriam os povos de 
etnia tupi, o que é uma problemática, pois, 
arqueologicamente falando, a etnografia 
afirma que os tupi, que inventaram, 
imaginaram, produziram, aperfeiçoaram e 
perpetuaram essa cultura, ocupavam tão 
somente as regiões litorâneas.

(Vanderley de Brito é arqueólogo, 
pesquisador e presidente do Instituto 
Histórico de Campina Grande – IHCG)

Foto: Reprodução

Fran Demétrio
28/7/2021 – Em Salvador (BA). Professora 
docente da Universidade Federal do Recôncavo 
da Bahia (UFRB) desde 2011, lotada no Cen-
tro de Ciências da Saúde (CCS). Atuava como 
professora adjunta no Curso de Bacharelado 
Interdisciplinar em Saúde (BIS) e como profes-
sora permanente no Mestrado Profissional em Saúde da Família 
da Fiocruz. Foi a primeira mulher trans professora da instituição. 

Foto: Divulgação

Juan de Dios Ventura Soriano
(Johnny Ventura)
28/7/2021 – Aos 81 anos, na cidade de 
Santiago, no Chile, de ataque cardíaco. Mú-
sico apontado como mestre do merengue. 
Nasceu na República Dominicana. Conhecido 
pelo apelido de “El Caballo Negro”.

Foto: Divulgação

Com atuação de destaque no Núcleo de Gênero, Diversidade 
Sexual e Educação da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e 
Assuntos Estudantis (Propaae) e no Programa de Educação pelo 
Trabalho (PET) – Bacharelado Interdisciplinar em Saúde. Era pós-
doutora em Filosofia pela Universidade de Brasília (UnB), com 
doutorado em Saúde Coletiva pela Universidade Federal da Bahia.

Felipe Silveira
29/7/2021 – Aos 36 anos, em Belo Horizonte 
(MG), de câncer no estômago. Torcedor símbo-
lo do Atlético (MG). Nos últimos dias, ele havia 
recebido a visita e presentes de diversas pes-
soas ligadas ao clube mineiro, como o técnico 
Cuca e os jogadores Hulk e Rever.

Foto: Instagram



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA 

EXTRATO DE APOSTILAMENTO
OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos básicos, para atender ao Programa Farmá-

cia Básica e as Unidades de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00016/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Arara e: CT Nº 00037/2021 
- Carvalho Farma Comercio de Produtos Farmacêuticos Ltda - Apostila 02 - acréscimo médio de 
24,5%. ASSINATURA: 30.07.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foram consideradas foram consideradas INABILITADAS as empresas ABIK 
ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 34.746.608/0001-81, a empresa 
SM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 07.177.669/0001-00, e a 
empresa 4M CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 37.421.729/0001-41. 
Foram consideradas HABILITADAS as empresas CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, 
cadastrada no CNPJ nº 09.335.002/0001-06 e DEL ENGENHARIA EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
17.415.942/0001-33. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos 
do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se vista do processo aos interessa-
dos para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. Comunica-se que, em não havendo 
interposição de recurso, a comissão de licitação convoca os licitantes habilitados para abertura dos 
envelopes de propostas de preços que será realizada no dia 10 de agosto de 2021, às 08:30 horas

Aguiar-PB, 29 de Julho de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO 
A ATENDER A DEMANDA DAS UBS I e II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICI-
PAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM SUAS AÇÕES PÚBLICAS; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DENTAL HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS 
HOSPITALARES EIRELI - R$ 9.391,95; DENTAL UNIVERSO EIRELI - R$ 4.908,06; FARMAGUE-
DES COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA - R$ 10.618,13; ODONTOMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA – M - R$ 14.138,02; PAULO JOSE 
MAIA ESMERALDO SOBREIRA DENTAL CAJAZEIRAS - R$ 14.033,60.

Assunção - PB, 29 de Julho de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 

PREGÃO ELETRÔNICO 0012/2021
Espécie: Ata nº 012 - Pregão Eletrônico nº 0012/2021. Que objetiva o registro de preços para: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPERCIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Resolve registrar os Preços nos seguintes 
termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MU-
NICIPAL DE ASSUNÇÃO - CNPJ nº  01.612.635/0001-02/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CNPJ: 
11.383.748/0001-37 e as empresas  FARMAGUEDES COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS 
MÉD. HOSP. LTDA. CNPJ 08.160.290/0001-42 Item(s): 12 - 13-14-31-32-33-35-36-37-42-56-72. 
Valor: R$ 28.270,80 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. 
CNPJ  40.256.200/0001-24 Item(s): 65 - 66. Valor: R$ 4.350,00 MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. CNPJ  06.132.785/0001-32 Item(s): 11 -17-19-28-39-73-
74-81. Valor: R$ 8.149,00 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI. 
CNPJ  27.029.083/0001-06 Item(s): 9 -18-30-34-40-43-44-45-55-58-59- 61 -62-63-67-68-71-78-
82-83-84-87-89. Valor: R$ 45.636,90 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA – M. CNPJ  09.478.023/0001-80 Item(s): 2-4-5-7-8-10-15- 23-24-26-27-29-
38-41-47-48-49-50-52-53-54-57-60-64-75-76-79-80-85-91-92-93. Valor: R$ 67.679,70 - ULISSES E 
CORDEIRO DE SANTANA. CNPJ  26.754.510/0001-48 Item(s): 3-6-20-21-22-46-51-69- 70. Valor: R$ 
9.019,70 Total: R$ 163.106,10 Data da Assinatura: 19/07/2021. Validade: 12 meses. Ata disponível 
na íntegra no endereço Eletrônico http://assuncao.pb.gov.br/licitacoes.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) 

ESPERCIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE USO 
COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, 
DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: De acordo com LOA e QDD do exercício financeiro 
2021.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Assunção e: CT Nº 00071/2021 - 19.07.21 - MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDI-
CAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - R$ 8.149,00; CT Nº 00072/2021 - 19.07.21 - FARMAGUEDES 
COMÉRCIO. PROD. FARMACEUTICOS MÉD. HOSP. LTDA - R$ 28.270,80; CT Nº 00073/2021 - 
19.07.21 - ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - M - R$ 
67.679,70; CT Nº 00074/2021 - 19.07.21 - ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA - R$ 9.019,70; 
CT Nº 00075/2021 - 19.07.21 - ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE 
EIRELI - R$ 45.636,90; CT Nº 00076/2021 - 19.07.21 - MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS - R$ 4.350,00.

Estado da Paraíba
PREFEITURA DE BOA VENTURA

SEGUNDO TERMO ADITIVO 
CONTRATO 

Nº 01.0121/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ 35.419.936/0001-36.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto alteração da clausula segunda, o qual 

inclui o valor de R$ 518.902,34 (Quinhentos e dezoito mil novecentos e dois reais e trinta e quatro 
centavos), correspondente a 11,38% (onze vírgulas trinta e oito por cento do valor do contrato), 
perfazendo o valor total de R$ 579.250.68 (Quinhentos e setenta nove mil duzentos e cinquenta 
reais e sessenta e oito centavos), um fulcro na alínea “a”, do inciso I, 1º do art. 65º da Lei 8.666/93

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: um fulcro na alínea “a”, do inciso I, 1º do art. 65º da Lei 8.666/93
DATA ASSINATURA:  14 de Julho 2021

TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional 

PREFEITURA DE BOA VENTURA
SEXTOTERMO ADITIVO

CONTRATO
 Nº. 01.059/2017

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA -ME, CNPJ sob o nº. 10.954.450/0001-77.
OBJETO. Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.059/2017, de 17 de Abril 

de 2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL nº 026/2017, para prorrogar por igual período o prazo 
constante na Clausula Quarta, iniciando dia 15 de julho de 2021 e terminando31 de Março de 2022. 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, §2º, da Lei n.º. 8.666/93 atualizada PREGÃO 
PRESENCIAL n º 026/2017.

DATA ASSINATURA: 15 de Julho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA 

Prefeita Constitucional de BOA VENTURA-PB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP 

N° 0028/2021 – PMBV
O Município de Boa Ventura/PB, através da sua Pregoeira Oficial, torna público que fará realizar 

licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, às 10h00min (horário local) 
do dia 12 de agosto de 2021, objetivando oREGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FÍSICA OU JURÍDICAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS, 
JANELAS, PORTÕES E OUTRAS ESTRUTURAS EM FERRO ENTRE OUTRAS, DESTINADOS A 
TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB. A sessão pública será realizada 
na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília Leite, 
nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão ser adquirido exclusivamente 
e gratuitamente pelo site www.boaventura.pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 30 de Julho de 2021.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRA-
MAÇÃO, E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS 
DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00030/2021. DOTAÇÃO: 02.01 GABINETE DA PREFEITA 04.122.2002.2003 MANU-
TENÇÃO DAS ATIVADES DO GABINETE DA PREFEITA 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 
23.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.02 SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2009.2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 98.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 02.03 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.2006.2017 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 001.000000 RECURSOS 
ORDINARIOS 142.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001,2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 111.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS 
DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 218.33.90.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA 
JURIDICA 12.361.1001.2144 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– QSE 120.000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO 300.33.90.39.00 OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.05 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 
27.812.2009.2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 
001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 371.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA 02.06 SECRETARIA DE CULTURA 13.392.2010.2062 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 
438.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.08 SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO URBANO INSFRAESTRUTURA E TRANSPORTE 15.451.1011.2086 
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 
766.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA 15.451.2012.2082 
MANUTENÇÃOP DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 
739.33.90.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 02.10 SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 001.000000 RECURSOS ORDINARIOS 
921.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.91 FUNDO MU-
NICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.2011.2089 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELÉM – FMAS 001.000000 RECURSOS ORDINA-
RIOS 792.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.71 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2065 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA 
A SAUDE – APS 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 481.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 
PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DDE SAUDE DE 
BELEM 211.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 
571.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.301.1008.2141 
MANUTENÇÃO DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA – ESF 2014.000000 TRANSFERENCIA 
FUNDO A FUNDO DOS RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 
595.33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA 10.302.1007.2213 
MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 211.000000 
RECEITA DE IMPOSTOS E TTRANSFERENCIA DE IMPOSTOS – SAUDE 665.33.90.39.00 OU-
TROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 214.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL 666.33.90.39.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00124/2021 
- 29.07.21 - GRAFICA FREI DAMIAO LTDA - R$ 34.258,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00030/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00030/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGRA-
MAÇÃO, E CONFECÇÃO/EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DIVERSOS, DESTINADOS AS 
DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: GRAFICA FREI DAMIAO LTDA - R$ 34.258,00.

Belém - PB, 29 de Julho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

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

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de kits escolares para 
alunos da rede municipal de ensino em conjunto com a Secretaria de Educação deste município 
para combate do coronavirus. 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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 98782–7336. E-mail: licitabaia@gmail.com. 

Baia da Traição - PB, 30 de Julho de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00016/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00016/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para veiculação de informativos relacionados à educação e 
orientação sobre o trânsito em horário radiofônico semanal; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - R$ 13.000,00.

Campina Grande - PB, 27 de Julho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente  

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para veiculação de informativos relacionados à educação e 

orientação sobre o trânsito em horário radiofônico semanal. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 
– Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria nos 
sistema de trânsito 33.90.39.99– 1001 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: 
até 28/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos 
de Campina Grande e: CT Nº 00085/2021 - 28.07.21 - RAINHA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
LTDA - R$ 13.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE 

AVISO DECONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 2508/2021
O Fundo Municipal de Assistência Social domunicípio de Campina grande  convoca a empresa 

MARIA CAROLINA CALADO PINHOCNPJ: CNPJ: 35.173.009/0001-89, situada Rua: Doutor Vascon-
celos, 988 - Bloco A Loja 18 - Alto Branco, Campina Grande-PB, para no prazo de 02 dias ,comparecer 
a sede da Secretaria Municipal de Assistência Social paraassinar o Termo de Contrato referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25008/2021 que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIALsob pena de decair o direito da contratação  Sanções prevista no art, 81 
da Lei 8.666/93, e suas alterações

Ainda em observância ao art. 48 § 1º e 2º do Decreto 10024/2019, que o contratado deverá 
comprovar, no ato da assinatura do contrato que mantém todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.

Campina Grande - PB, 28 de julho de 2021
VALKER NEVES SALES

Secretário  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

RODOVIA DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000, 
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: Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Insumos Médico-Hospitalares de 
forma parcelada destinados aos pacientes e Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde de 
CONDE/PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 13 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 5.450/05; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfms-
conde@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 29 de julho de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Setorial de Licitação, Chamada Pública obje-

tivando: Credenciamento de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de entidades 
credenciadas na Rede de Atenção em Serviços de Oftalmologia, a fim de atender as necessidades 
da população de Conde, nos valores da Tabela de procedimentos do SUS, conforme anexo I, 
visando à prestação de serviços junto às unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de 
Saúde para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Os interessados deverão 
apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura do dia 03/08/2021 até 
as 09:00 horas do dia 13 de agosto de 2021, na sala da referida comissão, sediada na RODOVIA 
DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000. 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) 999375789. E-
-mail: cslfmsconde@gmail.com. 

Conde - PB, 29 de julho de 2021
RILDO BRASIL MACIEL

Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RO-

DOVIA DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000, por 
meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de mensageiro 
motorizado (motoboy) para atendimento sob demanda, das necessidades da Rede de Saúde do 
Município de Conde. Abertura da sessão pública: 15:00 horas do dia 12 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 subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-
-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 29 de julho de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RO-

DOVIA DOS TABAJARAS, PB 018 KM 2,7, S/N - CENTRO - CONDE. - PB. CEP: 58320–000, 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: 
Sistema de Registro de Preços para eventual aquisição de Medicamentos de Controle Especial de 
forma parcelada destinados aos pacientes da Rede Municipal de Saúde DE CONDE/PB. Abertura 
da sessão pública: 10:00 horas do dia 12 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 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 999375789. E-mail: cslfmsconde@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Conde - PB, 29 de julho de 2021
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA CARVALHO

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE

EXTRATO DE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
 Nº 00210/2019

OBJETO: Contratação de prestação dos serviços de transporte de Documentos e outros, no 
município de Conde, por meio de mensageiro motorizado (motoboy), incluindo o fornecimento do 
veículo (moto), sob demanda, para atendimento às 09 (nove) Unidades Básicas de Saúde da Família, 
Centro de Reabilitação Física e auditiva – Antônio de Souza Maranhão (CER II) e necessidades 
administrativas da Secretaria de Saúde de Conde/PB. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00016/2019 – Art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e CLÁUSULA 
SÉTIMA - DOS PRAZOS do Contrato 00210/2019. DOTAÇÃO: conforme CLÁUSULA QUARTA 
do 3º Termo Aditivo. VIGÊNCIA: 10/07/2021 até 10/01/2022. PARTES CONTRATANTES: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONDE e UNIMOTO BRASIL – COOPERATIVA DE TRANSPORTE 
MOTOCICLISTICO DE ENCOMENDAS EXPRESS E MULTIMODAL DO BRASIL - R$ 30.000,00 
(trinta mil reais), ALTERANDO o valor contratual para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 
DATA ASSINATURAS: 09/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

Chamada Pública 
Nº. 001/2021

A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que estará realizando às 09h30min no dia 19 de Agosto 
de 2021, nos termos do edital de Chamada Pública nº 001/2021, para Aquisição de gêneros 
alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares 
Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares 
para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Cópia do Edital 
e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caturité, Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo 
Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075

Caturité, 30 de Julho de 2021.
HELDER FRANCISCO NUNES

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº. 004/2021 - SRP

A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-
BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº. 004/2021, pelo sistema de registro de preços, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto 
é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA . Data de abertura: 12/08/2021 às 
09h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 30 de julho de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

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 de equipamento/material permanente 
(Roçadeira) para utilização nas atividades operacionais visando atender as necessidades da Se-
cretaria Municipal de Educação. 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

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00130/2021

A Prefeitura Municipal de Cabedelo/PB 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 13 de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
maior lance para a Contratação de Instituição Financeira autorizada pelo Banco Central do Brasil, 
para operar os serviços de administração e processamento de créditos provenientes da folha de 
pagamento dos servidores municipais ativos, inativos, pensionistas e aposentados da Administração 
Direta, Indireta e Fundos do Poder Executivo Municipal. 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; 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, 30 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00122/2021
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 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 Material Eletroeletronico, Atendendo as 
Necessidades da Secretaria de Finanças. 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, conside-
radas 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, 30 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00072/2021
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 20 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 DE CONSTRUÇÃO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 27 de Julho de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - RETIFICADO
1º TERMO ADITIVO

CONTRATO N°. 91301/2021
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 000013/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ N° 08.882.862/0001-05.
CONTRATADA:POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA, CNPJ Nº 35.419.936/0001-36
OBJETO: Reajuste para manutenção do equilíbrio financeiro do Contrato, nos limites permitidos 

por lei, em função do Reajuste de preço de Combustíveis e Derivados.
DO VALOR:Diferença do Reajuste com relação ao contrato original: R$ 43.529,77 (quarenta 

e três mil e quinhentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos),que equivale a aproxima-
damente 7,267%.

FUNDAMENTO: Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº. 8.666/93.
Conceição/PB, 13 de julho de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO 

AVISO DE CONVOCAÇÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 00033/2021

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Conceição/PB informa que, com referência ao Pregão 
Eletrônico n° 00033/2021 - Aquisição de gêneros alimentícios destinados à todas as Secretarias, 
Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição - PB, está convocando as classificadas 
dos itens 01 e 45, as empresas COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA (45) e 
EDNALDO LOPES LEITE (01), para apresentarem amostras até o dia 04/08/2021, ou seja, 48 
horas para apresentação das amostras conforme o item 13.0 do edital, desta forma para efeito 
de adjudicação e homologação será considerado apresentado e aprovado pelo nutricionista do 
Município, devido as empresas classificadas não terem apresentado suas amostras nestes itens. 
Maiores informações através do e-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. 

Conceição – PB, 30 de julho de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira.  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00034/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização na Merenda Escolar da Rede Mu-

nicipal de Ensino do Município de Conceição – PB.
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria, e observadas as disposições da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, de 08 de Agosto de 2000, e 
subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR 
o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00034/2021, que objetiva: Aquisição de 
gêneros alimentícios para utilização na Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município 
de Conceição - PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: COROA 
COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – CNPJ Nº. 21.391.428/0001-82 - vencedor 
dos itens nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 – valor global R$ 613.404,50 (seiscentos e treze mil quatrocentos 
e quatro reais e cinquenta centavos); EDNALDO LOPES LEITE – MERCADINHO SÃO LUCAS – 
CNPJ Nº. 10.509.186/0001-62 - vencedor dos itens nº 21 e 26 – valor global R$ 7.667,40 (sete mil 
seiscentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos).

Conceição - PB, 30 de julho de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial 

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO

 Nº 2021.033/2021
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2021  

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 08:31 horas do dia 13 de agosto de 
2021 licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por item, para Aquisição 
Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados a Formação de Kit Merenda Escolar e demais Pro-
gramas da Administração Pública do Município de Cacimbas – PB, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e anexo. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com. Edital: http://www.cacimbas.
pb.gov.br/, ou www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspublicas.com.br 

Cacimbas - PB, 30 de julho de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Pregoeiro Oficial/PMC

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 31 de julho de 2021
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00028/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00028/2021, para o dia 03 

de Agosto de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:00 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 30 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00029/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00029/2021, para o dia 03 

de Agosto de 2021 às 09:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias 
úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 30 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 
 TOMADA DE PREÇOS 

Nº 0003/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para executar Reforma geral/recuperação 

das 16 escolas ativas da Rede Municipal de Educação de Dona Inês e das suas áreas de recreação. 
A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através da Comissão Permanente de Licitação, COMUNICA 
aos participantes da Tomada de Preços nº 0003/2021 que a Empresa: L & L CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI interpôs recurso administrativo contra o resultado do julgamento de Habilitação, 
ficando aberto o prazo para impugnação ao recurso apresentado, nos termos do art. 109, § 3º da 
Lei 8.666/93. Estando o mencionado processo com vista franqueada aos interessados, bem como, 
fica cancelado a abertura das propostas aprazada para o dia 03.08.2021, ás 08:00 horas. Após o 
julgamento do recurso, será marcada nova data para abertura das propostas. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 
02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:00 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33771110. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 30 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

AVISO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
N°0001/2021

A Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 
Permanente de Licitação, sediada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro – Dona Inês/PB, Cha-
mada Pública para Aquisição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural destinados à merenda escolar dos alunos da rede municipal, considerando o disposto 
no art. 21, da Lei 11.947/2009, Resoluções CD/FNDE 06/2020. Os grupos informais e/ou formais 
interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 23 de agosto 
de 2021, às 08:00 horas. Informações: no horário das 07:30 às11:30 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone. (083) 3377-1110.

Dona Inês/PB, 28 de julho de 2021.
MARIA GORETE DA SILVA

Presidente

ADENDO 
ESTADO DA PARAIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO 
COMISSÃO PERMNENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.136/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021  
ONDE -SE -LE, às 08:30 horas do dia 10/08/2021,
LEIA-SE-CORRETAMENTE 08:30 horas do dia 11/08/2021,
. Informações: no horário das 08:30 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

E-mail: prefeituradedesterrocpl@gmail.com.. Edital: www.tce.pb.gov.br. www.portaldecompraspu-
blicas.com.br 

Desterro - PB,30 de julho de 2021
GISLAYNE CRISLEY HENRIQUES SOARES

Pregoeira Oficial/PMD

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que a Sessão de recebimento dos envelopes de Habilitação e Propostas de Preços 
relativos a Tomada de Preços 00002/2021, do tipo menor preço global, que objetiva a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB, inicialmente marcada para o dia 02 de agosto de 2021, conforme 
publicação veiculada no Diário Oficial da União, Jornal “A União” e Diário da FAMUP, edição de 14 
de julho, fica adiada para o dia 12/08/2021, às 10h00, no Auditório do Centro Administrativo, loca-
lizado na Rua Antenor Navarro, nº 837, Centro Administrativo, Esperança - PB.Recursos Federais/
Próprios (MDR/CAIXA - CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal 8.666/1993 alterada.Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3361-3801.Edital: www.esperanca.pb.gov.br

Esperança - PB, 27 de julho de 2021.
Nobson Pedro de Almeida

PREFEITO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Torna público que dará continuidade com abertura dos envelopes de proposta e em seguida  
fase  de lances através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 04 de agosto de 2021. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 30 de julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE
Pregoeiro OficialESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que dará continuidade com abertura dos envelopes de proposta e em seguida  

fase  de lances através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gov. Flavio Ribeiro, 
19 - Centro - Gurinhém - PB, às 10:00 horas do dia 04 de agosto de 2021. Informações: no horário 
das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Gurinhém - PB, 30 de julho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: JOSÉ ARRUDA DE SOUSA, cadastrada no CNPJ nº 40.877.726/0001-21.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: STHERLANNY MAKLINY LIRA LEITE, cadastrada no CNPJ nº 29.727.545/0001-86
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: JORDANNE NAYANA PEREIRA GALDINO, cadastrada no CNPJ nº 

29.471.401/0001-01
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: FILIPE NUNES PEREIRA, cadastrada no CNPJ nº 40.931.053/0001-40
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: ULTRAMED DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA EIRELI, cadastrada 

no CNPJ nº 34.016.159/0001-16
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinqüenta reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: JAMESON JUNIOR JACOBINO DA SILVA cadastrada no CNPJ nº 

40.769.141/0001-98
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: RAMALHO & CAMPOS CLINICA ODONTOLOGICA E SERVIÇOS MEDICOS 

LTDA, cadastrada no CNPJ nº 35.350.419/0001-58
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: AMANDA CARLA VENCESLAU VIEIRA BEZERRA, cadastrada no CNPJ nº 

40.902.791/0001-60
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 2.700,00  (dois mil e setecentos reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços, de acordo com o processo de Licitação 
Tomada de Preços  nº  00007/2021.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
CONTRATADA: PROCONSTROI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ 

nº 32.620.137/0001-35
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SAÚDE E OUTROS.
VALOR MENSAL: R$ 3.000,00 (três mil reais)
VIGÊNCIA: 31.12.2021.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00009/2021
  A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00009/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de serviços espe-
cializados na saúde e outros, cuja abertura será no dia 16.08.2021 às 08:30 horas, na sala de 
licitações deste órgão, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho 
Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. O edital encontra-se no portal do município no endereço, contatos 
pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara - PB, 30 de Julho de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 13 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de pneus, 
de 1ª linha, não remoldado e não recautuchado, Câmara de ar e protetor, destinados a frota de 
veículos, a Prefeitura Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde de Igaracy – PB. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 30 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00007/2021, que objetiva: Cons-
trução de Praça de eventos com palco, camarim, wc e quiosque, apoio a projetos de infraestrutura 
turística, localizada na rua Pedro Lopes Brasileiro, Centro na Cidade de Igaracy – PB, atendendo 
ao Contrato de Repasse SICONV nº 8894121/2019, Operação nº 1068771–13, celebrado entre o 
Ministério do Turismo, através da Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Igaracy – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CESARINO 
CONSTRUCOES EIRELI - R$ 757.401,91.

Igaracy - PB, 30 de Julho de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS

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

DO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA 
– ME - Valor: R$ 251.377,35. 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, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro 
- Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 28 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 07:15 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: Contratação de empresa para forneci-
mento parcelado e diário de Material de Construção destinado a atender as diversas Secretarias do 
município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 058/04; Decreto Municipal nº 049/21; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@
gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 30 de Julho de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº. 06.644/2021 

INEXIGIBILIDADE Nº 10.009/2021 
CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº. 10.009/2021

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES EM ANESTESIOLOGIA E 
TERAPIA INTENSIVA – UTI/COVID, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

Com base nas informações constantes no Processo nº.06.644/2021, referente à Inexigibilidade nº 
10.009/2021-Chamamento Público nº.10.009/2021, com base no Relatório Conclusivo emitido pela 
Comissão Setorial de Licitação e Assessoria Jurídica e ratificado pelo Parecer Técnico da Diretoria 
da Gestão do Trabalho e Educação na Saúde da SMS, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, 
Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores,RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor da 
empresa: LAB CLÍNICA MEDICA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,inscrita no CNPJ sob o 
nº.32.409.966/0001-73, perfazendo o valor total de R$ 2.592.000,00 (Dois milhões, quinhentos e 
noventa e dois mil reais), sendo que o valor estimado de R$ 453.600,00(Quatrocentos e cinquenta 
e três mil e seiscentos reais) se refere aos serviços em referência de médicos especializados em 
Terapia Intensiva, em regime de plantão, prestado pela referida empresa e fundamentada nos 
Arts.37, 196 e 197 da Constituição Federal, no Art. 24 da Lei nº 8.080/90 e no Art. 25, caput, da 
Lei 8.666/93, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 30 de Julho de 2021.
FÁBIO ANTONIO DA ROCHA SOUZA

Secretário de Saúde do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

 DO CONTRATO Nº. 09.106/2019
CONCORRÊNCIA PÚBLICA

 Nº 33.044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa 
CONTRATADA: FA Construções e Comércio Ltda., CNPJ 10.872.280/0001-81 
OBJETO: Serviços de Manutenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Insta-

lações, Estruturas e Ambientes em 09 Escolas de João Pessoa: EMEF Olívio Ribeiro Campos (lote 
06) localizada no Bairro dos Bancários em João Pessoa – PB.

 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 
no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 09.106/2019 a partir 
de 26/07/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 26 de julho de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 33.020/2019/SEPLAN              

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.020/2020 – Construção da Praça dos Seixas – II, Ponta do 
Seixas em João Pessoa-PB. 

CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: NV Construções Eireli.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual 

por mais 02(DOIS) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Daniel Vilar Estrela Moreira/ NV
Data da Assinatura: 30/07/2021

João Pessoa, 30 de julho de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
(NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP
 Nº 04.034/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE TABLET E SOFTWA-
RE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040249.
O pregoeiro responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 03/08/2021 às 14:00h fica adiada para o dia 12/08/2021 às 
14:00h, tendo em vista alterações no Edital e seus anexos, em face aos pedidos de esclarecimentos 
e impugnações.

O Novo Edital ficará disponível a partir do dia 02/08/2021, nos locais abaixo informados:
https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. 

João Pessoa, 30 de julho de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
 TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RE-

FORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE 
LAGOA SECA – PB. A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Comissão Permanente de 
Licitação, devidamente autorizada pela Portaria a nº 020, datada de 04 de Janeiro de 2021, comunica 
aos interessados que fica determinado que a reunião para a abertura dos envelopes contendo a 
Proposta Comercial, dar-se-á no dia 04 de Agosto de 2021, impreterivelmente às 08h30min, no 
mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital. Informamos que a presença dos representantes 
legais é de fundamental importância para a continuidade dos fatos, tendo em vista que não houve 
nenhum recurso impetrado. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 29 de Julho de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CON-

CLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NA COMUNIDADE DO 
ALVINHO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. A Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através 
da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada pela Portaria a nº 020, datada 
de 04 de Janeiro de 2021, comunica aos interessados que fica determinado que a reunião para 
a abertura dos envelopes contendo a Proposta Comercial, dar-se-á no dia 04 de Agosto de 2021, 
impreterivelmente às 09h30min, no mesmo local indicado no Preâmbulo do Edital. Informamos 
que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a continuidade dos 
fatos, tendo em vista que não houve nenhum recurso impetrado. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro 
- Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 29 de Julho de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 

DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Dis-
pensa de Licitação nº DV00065/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Lagoa Seca: 
01.006 SECRETARIA DE AGRIC. E ABASTECIMENTO – 20 606 2002 2021 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – 01.004 Secretaria de 
Educação – 12 361 1003 2011 Programa de Transporte Escolar – 12 361 1003 2013 Manutenção 
das atividades com Rec. FNDE – OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
19/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00271/2021 
- 19.07.21 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - R$ 12.990,47.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00065/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00065/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEGURO VEICULAR 
DE DIVERSOS VEICULOS DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GE-
RAIS - R$ 12.990,47.

Lagoa Seca - PB, 19 de Julho de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE CONVOCAÇÃO PRESENCIAL

Pregão Presencial n. 025/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE, no uso de suas atribuições, CONVOCA as 

empresas: ADEMAR ARAÚJO DA COSTA CNPJ: 28.974.703/0001-30; CONSTRUMAST LOCA-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME CNPJ: 11.617.634/0001-04; CRISTINA LIMA DE SOUZA CNPJ: 
42.190.780/0001-20; DIVANILSON CLARINDO MARTINS; CNPJ: 42.242.050/0001-25; EDCLEID 
COSTA DO NASCIMENTO LTDA CNPJ: 41.254.146/0001-40; FORMATO CONSTRUCOES E 
PRESTADORA DE SERVICOS LTDA

CNPJ: 41.254.146/0001-40; PROSERN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI CNPJ: 
04.500.540/0001-65; SPE ENGENHARIA E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI CNPJ: 
07.580.900/0001-02: vencedoras do Pregão Presencial n.º 025/2021 para assinatura da ata de 
registro de preços no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir da publicação deste termo no 
DOE. O não comparecimento no prazo estipulado acarretará decadência do Direito de Contratar 
com a Prefeitura de Mamanguape. Maiores informações na COPELI situado a Rua Antenor Navarro, 
S/N, Centro – Mamanguape – PB –no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape -PB, 30 de Julho de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, objetivando aquisição de água mineral para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, em sessão pública para abertura dos envelopes de pro-
posta e habilitação que realizar-se-á as 09:00hs do dia 13/08/2021. Maiores informações e aquisição 
do edital através do link: http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/, ou no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 29 de julho de 2021
ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA BORGES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00011/2021, em 22.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL 

E LUBRIFICANTES B2 EIRELI - ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de Olho 

D’água, destinados abastecimento de veículos oficiais e locados mediante as necessidades de 
todas as Secretarias.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 30 de Julho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00099/2020, em 17.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa RONALDO PAIVA NUNES- ME - 

CNPJ Nº 35.588.417/0001-00.
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de instrumentos musicais para o município de pedra 

branca-PB, atendendo ao convenio FUNARTE nº 027/2019 -plataforma +brasil Nº887165/2019.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB, 28 de dezembro de 2020
Allan Feliphe Bastos de Sousa

Prefeito

 Prefeitura municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO

       Pregão Presencial nº 00030/2021
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: JOSÉ CAMPOS DE LACERDA JUNIOR ME – CNPJ nº 28.474.715/0001-03
Objeto: Aquisição de 1 (um veículo).
Valor global: R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).
Virgencia: 31/12/2021

Pedra Branca-PB, 30 de Julho de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca 
Aviso de Adjudicação e Homologação

Pregão Presencial nº 00030/2021
Objeto: Aquisição de 1 (um veículo).
Vencedoras: JOSÉ CAMPOS DE LACERDA JUNIOR ME – CNPJ nº 28.474.715/0001-03, 

com o valor global de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Resolve, após análise 
do processo e estando o mesmo de acordo com a Lei nº 8.666/93 e lei 10.520/02, ADJUDICAR e 
HOMOLOGAR. Estando convocadas para assinar contrato. REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

Pedra Branca-PB, 29 de Julho de 2021
Josemario Bastos de Souza-Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
EXTRATO DE CONTRATO

Pregão Presencial 
nº 00031/2021

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Contratada: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME - CNPJ Nº 07.553.129/0001-76
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de locação de softwares 

de sistemas
Valor mensal : R$ 5.344,00 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais) e o valor global de 

R$ 64.128,00 (sessenta e quatro mil cento e vinte e oito reais).
Virgencia: 31/12/2021

Pedra Branca-PB, 30 de Julho de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 31 de julho de 202126
Publicidade



Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LEILÃO 

Nº 00001/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, torna público 

a realização de licitação na modalidade LEILÃO Nº 00001/2021, no dia 17.08.2021, às 08:30 horas, 
para alienação do bem público: LOTE:01 - VW/KOMBI LAST EDITION, ano/modelo 2013/2014 
placa QEE6639/PB cor azul, movido a alcol/gasolina, preço mínimo R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais); LOTE 02 - SUCATA FIAT Fiorine / Tecform/ Ambulancia, ano/modelo 2015, cor branca, 
movido a alcol/gasolina, (sucatas sem direito a documentação)  preço mínimo R$ 6.000,00 (seis mil 
reais); LOTE 03 - SUCATA VW/UP, ano/modelo /2016  cor prata, movido a alcol/gasolina, (sucatas 
sem direito a documentação)   preço mínimo R$ 5.000,00 (cinco mil reais); LOTE 04 - SUCATAS: 
DIVERSOS PNEUS DE DIVERSAS MARCAS E MODELOS (sucatas sem direito a documentação)  
preço mínimo R$ 500,00 (quinhentos reais); LOTE 05 - SUCATAS: DIVERSOS MATERIAIS FER-
ROSOS, (sucatas sem direito a documentação)  preço mínimo R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos 
reais); LOTE 06 - SUCATAS: CADEIRAS, MESAS, MATERIAIS DE INFORMÁTICA, GRADES 
DIVERSAS, MATERIAIS HOSPITALARES (sucatas sem direito a documentação)  preço mínimo 
R$ 500,00 (quinhentos reais); Informações no endereço eletrônico www.pedrabranca.pb.gov.br.

Pedra Branca-PB, 30 de julho de 2021.
Severino Luiz de Caldas 

Leiloeiro

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Eletrônico nº 00039/2021
 A Prefeitura de Piancó-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, para 

conhecimento dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 00039/2021, tipo 
menor preço por item, a partir das 08:01horas (horário de Brasília-DF) do dia  13/08/2021, através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, destinado  a Contratação de empresa para prestar 
serviços de locação de um veículo destinado a Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito do 
município de Piancó-PB, de acordo com as  especificações estabelecidas no edital e seus anexos. 
O Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço citado acima e nos sites http://pianco.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes e https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Piancó-PB, 30 de julho de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00002/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da Tomada de Preços nº 

00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS – CT 1064771–77/2019. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 30 de Julho de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE SUSPENSÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

A Comissão Permanente de Licitação comunica a suspensão da Tomada de Preços nº 
00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ SOBRE PARALELEPÍPEDOS – CT 1064771–77/2019. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 30 de Julho de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

 Presidenta da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00006/2021
A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:00 hs do dia 10 de Agosto 

de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, 
que objetiva: Aquisição de Patrulha Mecanizada. Justificativa: Razões de interesse público. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB. Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: 
cplpmprata@gmail.com. 

Prata - PB, 30 de Julho de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2021
REPUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLI-
CO e comunica aos interessados que por motivos de adequação as funções administrativas para 
melhor adequação do edital da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 025/2021, do 
tipo “Menor Preço”, cujo objeto é Locação de Equipamentos para realização de Exames de Raio 
X com emissão de laudos radiológicos marcada com Data de abertura: 05/08/2021 às 09h00min 
(Horário Local) fica republicada para a Data de abertura: 12/08/2021 às 09h00min (Horário Local). 
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.
br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro 
– Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3380-1007.

Puxinanã, 30 de julho de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS

 Nº 00016/2021
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 17 de agosto de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL – CAPS, CENTRO, 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, 30 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

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

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Abertura da sessão pública: 
10:30 horas do dia 13 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 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) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. 
Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Queimadas - PB, 30 de julho de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - 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 
especializada do ramo pertinente, para execução de serviços de pavimentação de diversas ruas 
na cidade de Rio Tinto–PB, sendo 1(uma) rua no Centro e 2(duas) ruas no bairro da Vila Regina 
conforme contrato de repasse n° 106.7829–45, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Recur-
sos: 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. E-mail: 
licitacaopmrt@gmail.com. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 29 de julho de 2021
MÁRIO SÉRGIO DE LUCENA PEREIRA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de KIT de Coleta Biométrica, conforme especificação, detalhamento, 

quantitativos e demais exigências estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as neces-
sidades do Município de Riacho de Santo Antonio. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 
02.040–SEC. DE PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS 02040.04.122.1003.1027 – 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE 02040.04.123.1003.2003 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00044/2021 - 30.07.21 - AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS - R$ 10.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00007/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00007/2021, 
que objetiva: Aquisição de KIT de Coleta Biométrica, conforme especificação, detalhamento, quan-
titativos e demais exigências estabelecidas no Termo de Referencia, para atender as necessidades 
do Município de Riacho de Santo Antonio; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: AKIYAMA S.A. – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
E SISTEMAS - R$ 10.200,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 30 de Julho de 2021
MARCELO BARBOSA FERREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação de ruas na cidade de Solânea/PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e res-
pectivo valor total da contratação: SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME - Valor: R$ 126.404,92. 
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, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 29 de Julho de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00054/2021, que objetiva: CONTRAÇÃO 
DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO DE TRANSPORTE DE 
PACIENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE SOLÂNEA; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA 
02871111480 - R$ 12.000,00; MARCELO FELIPE SILVA 02808519443 - R$ 12.000,00; MARCO 
ANTONIO DA SILVA REIS 14455908404 - R$ 12.000,00; SEVERINO DO RAMO ALVES DOS SAN-
TOS 02267448416 - R$ 12.000,00; SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS 03068632439 - R$ 
12.000,00; WENDSON PEREIRA DOS SANTOS 10212730401 - R$ 12.000,00.

Solânea - PB, 30 de Julho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO 

DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL 
DE SOLÂNEA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00054/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea:06:00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2008.2039/10.302
.2009.2044/10.302.2010.2046/10.301.2008.2080/10.302.2010.2046– ELEMENTO DE DESPESA 
– 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 
30/07/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00266/2021 
- 30.07.21 - JOSE AILTON MIRANDA DA SILVA 02871111480 - R$ 12.000,00; CT Nº 00267/2021 - 
30.07.21 - MARCELO FELIPE SILVA 02808519443 - R$ 12.000,00; CT Nº 00268/2021 - 30.07.21 
- MARCO ANTONIO DA SILVA REIS 14455908404 - R$ 12.000,00; CT Nº 00269/2021 - 30.07.21 
- SEVERINO DO RAMO ALVES DOS SANTOS 02267448416 - R$ 12.000,00; CT Nº 00270/2021 
- 30.07.21 - SILVIO MARCOS MARINHO DOS SANTOS 03068632439 - R$ 12.000,00; CT Nº 
00271/2021 - 30.07.21 - WENDSON PEREIRA DOS SANTOS 10212730401 - R$ 12.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00056/2021, que objetiva: Aquisição de 
portões em tubo de ferro galvanizado para o Mercado Público Municipal de Solânea/PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSINALDO FERREIRA DA SILVA 
87334518420 - R$ 28.800,00.

Solânea - PB, 30 de Julho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de portões em tubo de ferro galvanizado para o Mercado Público Municipal 

de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00056/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Solânea: 04:00 – SECRETARIA DE DESENVLVIMENTO RURAL E AGRI-
CULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2011. ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30.99– MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00272/2021 - 30.07.21 - JOSINALDO FERREIRA DA 
SILVA 87334518420 - R$ 28.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a conclusão da constru-
ção de uma Escola com 04 (quatro) salas de aula, no Município de SolâneaPB, conforme Convênio 
nº 724/2017 – Secretaria de Estado da Educação –PMS. LICITANTES HABILITADOS: SENA CONS-
TRUÇÕES EIRELI - ME; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME. Licitantes INABILITADOS: 
S & L - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP, desatendeu ao item 8.4.2 do edital; 
T4 ENGENHARIA E SERVICOS LTDA,  desatendeu ao item 8.2.3 do edital. 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 10/08/2021, às 16:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 30 de Julho de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do 

município de São Bentinho/PB e do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00009/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00131/2021 - 29.07.21 - JOAO VYCTOR 
FERNANDES DE FREITAS - R$ 179.300,50; CT Nº 00132/2021 - 29.07.21 - HEALTH NUTRICAO 
HOSPITALAR EIRELI - EPP - R$ 4.524,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
gêneros alimentícios, destinados as diversas secretarias do município de São Bentinho/PB e do 
Fundo Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 179.300,50; HEALTH NUTRICAO 
HOSPITALAR EIRELI - EPP - R$ 4.524,00.

São Bentinho - PB, 27 de Julho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO-PB
AVISO DE RETIFICAÇÃO

CONCORRÊNCIA 001/2021
ERRATA: No Edital do Referido Certame, Item 6.4.9. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE 

TECNICO-OPERACIONAL, cuja aviso foi publicado na pág. 232 do DOU, pág. 28 do Jornal A 
União e pág. 25 do DOE, edição do dia 22/07/2021. Onde Se Lê: 138,17 m², 167,46 m², 654,99 m², 
2.264,32 m², 709,04 m² e 248,38 m². Leia-Se: 138,17 m³, 167,46 m³, 654,99 m³, 2.264,32 m³, 709,04 
m³ e 248,38 m³ respectivamente. As demais informações permanecem inalteradas. Não havendo 
nenhuma mudança nos requisitos para formulação de propostas (conforme § 4º do Art. 21 da Lei 
8.666/93), o certame fica mantido para às 09:30hs do dia 24/08/2021.

São Bentinho/PB, 30 de julho de 2021.
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da CPL 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado a manutenção das diversas Secretarias do 
município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 1,393,90; JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - 
R$ 14.848,80; S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 4.344,00; WESLEY EMANUEL SOARES 
NOGUEIRA - R$ 29.605,00.

São Bentinho - PB, 30 de julho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de 
limpeza, higiene e descartáveis destinado a manutenção das diversas Secretarias do município e 
ao Fundo Municipal de Saúde de São Bentinho – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - CNPJ 
08.158.664/0001-95. JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - CNPJ 40.865.870/0001-48. 
S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ 26.889.181/0001-42. WESLEY EMANUEL SOARES 
NOGUEIRA - CNPJ 19.164.442/0001-00. 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, 30 de Julho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI 

AVISO DO RESULTADO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Tomada de preço n.º 0005/2021

O Município de São José do Sabugí-PB, através da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação da licitação acima re-
ferenciada que tem por objeto: Execução de Obras de Construção de 01 (Uma) Praça Localiza na 
da na Sede do Município Centro da Cidade), Conforme Planilha Orçamentária e Projeto Básico em 
Anexo, A Comissão Permanente de Licitação decide: INABILITAR, as seguintes empresas: 1) AME-
TISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 29.828.673/0001-16, 2) COMPACTO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 09.545.520/0001-54, 3) TORRES E ANDRADE CONST. 
PRÉ–MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 21.933.413/0001-07, 4) JMSV CONSTRUÇÕES 
EIRELI – CNPJ 30.999.688/0001-26, 5) D K CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 23.916.946/0001-06, 
6) PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – CNPJ 20.949.329/0001-00, 7) 
SOMOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 35.042.630/0001-03, 8) F A CONSTRUÇÕES E COMER-
CIO LTDA - EPP – CNPJ 10.872.280/0001-81, 9) CONSTRUTORA BETAGAMA EIRELI – CNPJ 
29.482.689/0001-10, 10) HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 09.330.327/0001-04, 
11) RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 19.910.105/0001-06, por não ter aten-
dido as exigências básica do Edital.  fica HABILITAR a seguinte empresa: 12) VIGA ENGENHARIA 
LTDA – CNPJ 14.575.353/0001-24,. O relatório completo contendo os itens de inabilitação das 
empresas encontram-se franqueados aos interessados no sitio da Prefeitura Municipal de São José 
do Sabugí no endereço eletrônico: www.saojosedosabugi.pb.gov.br, casos de dúvida com relação 
à originalidade dos documentos que não podem ser atestados online, podem ser agendadas via 
ofício, no endereço de email: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br, diligências junto a comissão, 
de um representante de cada empresa por dia, Abre-se o prazo recursal em conformidade com 
o Art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93; Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São 
José do Sabugí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34671028. 
E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 29 de Julho de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV10002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV10002/2021, que 
objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE 
MEDIÇÃO DE SERVIÇOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - R$ 25.200,00.

São João do Tigre - PB, 08 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHA-

RIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO 
DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV10002/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 SECRETARIA DE INFRA–
ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA 
– 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João 
do Tigre e: CT Nº 12001/2021 - 08.06.21 - HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA - R$ 25.200,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 
00044/2021, para o dia 12 de Agosto de 2021 às 08:30 horas; e do Início da fase de lances: 08:35 
horas do dia 12 de Agosto de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Sumé - PB, 30 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial  
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA 
SOBRE AFLUENTE DO RIO DAS ABERTAS, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. LICITANTE DE-
CLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: FBS SERVICOS DE ENGENHARIA 
EIRELI - Valor: R$ 371.104,47. 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 Primeiro de Abril, 390 - Centro - 
Sumé - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: 
cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 29 de Julho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL AMIGÁVEL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 00019/2021 
CONTRATO Nº:00133/2021

PARTES:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB E COMERCIAL 
SANT`ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – CNPJ Nº 08.134.975/0001-14.

OBJETO:Aquisição de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação do 
município de São José de Piranhas-PB. Fica neste ato informada arescisão amigável, que rescinde 
o ContratoNº00133/2021, da empresa COMERCIAL SANT`ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA – CNPJ 
Nº 08.134.975/0001-14,com base no inciso II, Art. 79, Lei 8.666/93. O processo está à disposição 
dos interessados nos dias úteis, 07:00 às 13:00h, CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José 
de Piranhas - PB. E-mail cplsaojosedepiranhas@gamil.com 

São José de Piranhas - PB, 30 de Julho de 2021.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021 
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório 

Pregão Eletrônico nº 00033/2021, cujoobjeto é: Aquisição de equipamentos de informática afim de 
auxiliar, o ensino híbrido, destinados aos alunos e professores das escolas do Município de São José 
de Piranhas – PB com abertura das propostas prevista para o dia04de Agosto de 2021, às 13h00, 
decide SUSPENDER o certame, a nova data da sessão será publicada após análise do Termo de 
Referência do edital. Informações: e-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 30 de Julho de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 
N° 001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e referente 
à TOMADA DE PREÇO n° 001/2021, que objetiva: Contratação de empresa de especializada, cujo 
critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução 
de obra de realização de serviços deIMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS 
NO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edi-
tal. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SBC 
CONSTRUÇÃO SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI,CNPJ 22.732.871/0001-32, com o valor de R$ 
263.718,62(duzentos e sessenta e três mil setecentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos). 
Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até três dias úteis assinar 
o termo do contrato do referido processo sob pena de se convocar o segundo classificado. O pro-
cesso esta a disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na 
sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente Leite Araújo, 
s/n, Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 30 de julho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO 
N° 002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e referente 
à TOMADA DE PREÇO n° 002/2021, que objetiva: Contratação de empresa de especializada, cujo 
critério de seleção da proposta mais vantajosa será a de menor preço global, para a execução de 
obra de realização de serviços dePAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
DO MUNICIPIO DE SERRA GRANDE - PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste 
edital. HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A3T 
CONSTRUÇAO E INCORPORAÇÃO LTDA, CNPJ n 09.047.935/0001-06, com o valor de R$ R$ 
659.990,27(seiscentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa reais e vinte e sete centavos). 
Nos termos do art. 64 da lei 8.666/93, convocamos o vencedor para em até três dias úteis assinar 
o termo do contrato do referido processo sob pena de se convocar o segundo classificado. O pro-
cesso esta a disposição dos interessados em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na 
sala de reuniões da CPL, da Prefeitura Municipal de Serra Grande, na Rua Vicente Leite Araújo, 
s/n, Centro, Serra Grande-PB.

Serra Grande-PB, 30 de julho de 2021
VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

COMUNICADO
TOMADA DE PREÇO

 Nº 00007/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM 

PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO 
MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente deLicitação, torna 
público que as empresas B&B LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – EPP, CNPJ: 17.191.579/0001-
10 e ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME, CNPJ nº 22.455.563/0001-07, protocolaram recurso ao 
resultado da habilitação dalicitação em epígrafe. Fica as demais licitantes, PJF ALMEIDA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 13.777.403/0001-93 e RESOLVE CONST. E SERV. 
ELÉTRICOS EIRELI-ME, CNPJ n° 14.162.031/0001-53, intimadas para,querendo, apresentarem 
contrarrazões no prazo de cinco dias, a partir da datadesta publicação.

Santa Rita - PB, 30 de Julho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00017/2021
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D’ÁGUA, INCLUINDO 
O CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS BOMBAS SUBMERSAS, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DOS SERVIÇOS AFINS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA 
E ABASTECIMENTO, NO TOCANTE A PRODUÇÃO DO ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00017/2021, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVEN-
TIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D’ÁGUA, INCLUINDO O 
CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS BOMBAS SUBMERSAS, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DOS SERVIÇOS AFINS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA 
E ABASTECIMENTO, NO TOCANTE A PRODUÇÃO DO ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a:

 - MARIA DE LOURDES FERREIRA ME
CNPJ: 11.969.296/0001-70
Valor R$: 355.000,00

Santa Rita - PB, 30 de julho de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

TERMO DE ADJUDICAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 028/2021 

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS 
PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB.  

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, 
R E S O L V E:
ADJUDICARo resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº028/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA 
O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: 

- CEPALAB LABORATORIOS LTDA
CNPJ: 02.248.312/0001-44
Valor R$: 209.400,00 

Santa Rita - PB, 30 de julho de 2021.
LUCIANO CORREIA CARNEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expedientes e Didáticos diversos, para atender 

aos Programas Federais e demais setores [Secretarias e Departamentos] que compõem a Adminis-
tração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
do Município de Sertãozinho: Material de Consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.0
0.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.0
0.00.00.00.1001 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05.10.122.1003.2.011.3.
3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301. 201
8.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.07.04
.122.1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.1003 2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 
02.10.08.244.2012.2.045.33.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012 2.043.3.3.90.30.00.00.00.
00.1311 02.10.08.244 2012. 2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.243.20122.046.3.3.90.30
.00.00.00.00.1311 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: 
CT Nº 00078/2021 - 29.07.21 - ORLANDO BARACHO DE SOUZA - R$ 96.171,80.
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 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de equipamentos Odontológicos: Cadeira Odontológica e Bomba a Vácuo 

Odontológica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde , deste município. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: 
Dotações vigentes apenas para o exercício 2021. Equipamento e material permanente: 02.05.10.
122.1003.2.011.4.4.90.52.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.063.4.4.90.52.00.00.00.00.1211 
02.05.10.301.2018.2.063.4.4.90.52.00.00.00.00.1213 02.05.10.301.2018.2.063.4.4.90.52.00.00.00
.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.4.4.90.52.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062.4.4.90.52.
00.00.00.00.1214. VIGÊNCIA: até 29/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Sertãozinho e: CT Nº 00079/2021 - 29.07.21 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS 
- R$ 33.000,00; CT Nº 00080/2021 - 29.07.21 - QUICKBUM E COMMERCE EIRELI - R$ 7.500,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO 
DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 29.160,00; NORCOL NORDESTE 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 17.490,00.

Tacima - PB, 30 de Julho de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 17/2021
Registro CGE Nº 21-01034-7

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica ao(S)s participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 17/2021 (Obras de Restauração da 
Rodovia PB-0323, Trecho: Brejo dos Santos/Bom Sucesso/divisa PB-RN), que transcorreu o prazo 
sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as 
Empresas: CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AL ALMEIDA 
ENGENHARIA LTDA, CVM CONSTRUTORA  LTDA,  COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA e J & F CONSTRUÇÕES E COMÈRCIO LTDA e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) 
de Preços para o dia 03/08/2021  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 30 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 03/2021    
 Registro CGE Nº 21-00999-0

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 03/2021 (Obras de Implantação e Pavimen-
tação da PB-036, Trecho: Alhandra/Entr. PB-008(Praia do Abiaí), que após análise detalhada nas 
documentações das Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em 
epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte 
ordem:1º lugar: GL EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 13.098.672,64(*)., 2º lugar: CONSTRUTORA 
GURGEL SOARES LTDA – R$ 13.431.366,44  e 3º lugar - POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA – 
R$ 13.588.285,98(*)

(*) Valor corrigido pela CPL, respaldada no subitem 5.4.1 “b” e “c” do edital
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 

do DER/PB 
João Pessoa, 30 de julho de 2021.

Engº Sebastião Cirino da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 15/2021    
 Registro CGE Nº 21-00739-1

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 15/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
das Rodovias PB-099, Trecho Lagoa Seca/Pai Domingos/Puxinanã e PB-113, Trecho Jenipapo/
Entr. PB -099), que após análise detalhada nas documentações das Propostas de Preços, respal-
dada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 
considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:1º lugar: A.L. TEIXEIRA PINHEIRO LTDA 
- R$ 9.655.247,36 e  2º lugar: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA – R$ 11.236.445,26

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 30 de julho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021
PROCESSO Nº 19.000.001441.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE COTURNO, SA-
PATO SOCIAL E CINTO DE GUARNIÇÃO, destinado à Polícia Militar do Estado da Paraíba - PMPB 
e Corpo de Bombeiro Militar da Paraíba - CBMPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 16/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01407-4
João Pessoa, 30 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2020
PROCESSO Nº 19.000.001236.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BAIAS MOVEIS PARA EQUINOS, destinado à 
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP/ 
FUNDAGRO, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 13/08/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre 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 21-01393-6
João Pessoa, 30 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2612106 CPF: 138339254XX, CONTRATO: 2138594 CPF: 001821244XX, 
CONTRATO: 2134830 CPF: 104945924XX, CONTRATO: 6107724 CPF: 028108444XX, 
CONTRATO: 2147752 CPF: 111369314XX, CONTRATO: 2605577 CPF: 727313204XX, 
CONTRATO: 2109678 CPF: 873026244XX, CONTRATO: 2230920 CPF: 712427054XX, 
CONTRATO: 2236673 CPF: 073454574XX, CONTRATO: 2198156 CPF: 110554984XX, 
CONTRATO: 2121643 CPF: 059856514XX, CONTRATO: 2607477 CPF: 171627984XX, 
CONTRATO: 2608607 CPF: 646420974XX, CONTRATO: 2193931 CPF: 077983164XX, 
CONTRATO: 2201113 CPF: 115326064XX, CONTRATO: 2236264 CPF: 097436354XX, CON-
TRATO: 4101305 CPF: 057474564XX, CONTRATO: 4201042 CPF: 058353324XX, CONTRA-
TO: 2611303 CPF: 099530694XX, CONTRATO: 2234204 CPF: 126628264XX, CONTRATO: 
6107587 CPF: 058397474XX, CONTRATO: 2199116 CPF: 704431534XX, CONTRATO: 
6200186 CPF: 027123624XX, CONTRATO: 2177089 CPF: 087302364XX, CONTRATO: 
2205238 CPF: 074224174XX, CONTRATO: 2612368 CPF: 073777604XX, CONTRATO: 
2184394 CPF: 091271154XX, CONTRATO: 2701835 CPF: 174553994XX, CONTRATO: 
2610773 CPF: 450922494XX, CONTRATO: 2603536 CPF: 114629964XX, CONTRATO: 
2231863 CPF: 148186594XX, CONTRATO: 4200197 CPF: 338695704XX, CONTRATO: 
2102603 CPF: 760168624XX, CONTRATO: 21102902 CPF: 141002134XX, CONTRATO: 
21104294 CPF: 152630204XX, CONTRATO: 2130821 CPF: 930117414XX, CONTRATO: 
2194118 CPF: 103409374XX, CONTRATO: 2232512 CPF: 144588564XX, CONTRATO: 
2231857 CPF: 147765764XX, CONTRATO: 2610864 CPF: 797253764XX, CONTRATO: 
4200384 CPF: 475354904XX, CONTRATO: 2101231 CPF: 051743274XX, CONTRATO: 
2701452 CPF: 107808114XX, CONTRATO: 2176682 CPF: 056884334XX, CONTRATO: 
2701763 CPF: 703591794XX, CONTRATO: 2139376 CPF: 014093494XX, CONTRATO: 
6107654 CPF: 019403194XX, CONTRATO: 21100847 CPF: 129909384XX, CONTRATO: 
2602266 CPF: 137014544XX, CONTRATO: 2140448 CPF: 105297014XX, CONTRATO: 
2237031 CPF: 007900984XX, CONTRATO: 2701517 CPF: 102362784XX, CONTRATO: 
2109665 CPF: 379746964XX, CONTRATO: 2150039 CPF: 058544664XX, CONTRATO: 
2216916 CPF: 108864774XX, CONTRATO: 2609063 CPF: 478473364XX, CONTRATO: 
2604761 CPF: 167013754XX, CONTRATO: 6105527 CPF: 026613634XX, CONTRATO: 
0241998 CPF: 482372644XX, CONTRATO: 2117694 CPF: 113474134XX, CONTRATO: 2223594 
CPF: 056859064XX, CONTRATO: 2226486 CPF: 129518344XX, CONTRATO: 2209630 
CPF: 103542024XX, CONTRATO: 2604854 CPF: 067081834XX, CONTRATO: 2234258 
CPF: 172871054XX, CONTRATO: 2147382 CPF: 112218784XX, CONTRATO: 2612329 
CPF: 047934732XX, CONTRATO: 2606827 CPF: 170676714XX, CONTRATO: 2140345 
CPF: 569176274XX, CONTRATO: 21104304 CPF: 152522934XX, CONTRATO: 2206907 
CPF: 104974534XX, CONTRATO: 2234162 CPF: 056616314XX, CONTRATO: 2199118 
CPF: 704431484XX, CONTRATO: 2603120 CPF: 064433664XX, CONTRATO: 0222695 
CPF: 330385034XX, CONTRATO: 2610446 CPF: 698195483XX, CONTRATO: 2603522 
CPF: 050067434XX, CONTRATO: 2230322 CPF: 053979831XX, CONTRATO: 2607476 
CPF: 171576784XX, CONTRATO: 2606839 CPF: 072766304XX, CONTRATO: 2700651 
CPF: 163674734XX, CONTRATO: 6202656 CPF: 097190894XX, CONTRATO: 2118932 
CPF: 092263274XX, CONTRATO: 2600560 CPF: 012023744XX, CONTRATO: 2135862 
CPF: 982321004XX, CONTRATO: 2172970 CPF: 090252174XX, CONTRATO: 2208689 
CPF: 115704964XX, CONTRATO: 4200267 CPF: 245725001XX, CONTRATO: 2209433 
CPF: 107200254XX, CONTRATO: 2606843 CPF: 299699994XX, CONTRATO: 2604217 
CPF: 288219634XX, CONTRATO: 2127687 CPF: 115865934XX, CONTRATO: 21102309 
CPF: 056245274XX, CONTRATO: 2607458 CPF: 171453004XX, CONTRATO: 2235740 
CPF: 104687934XX, CONTRATO: 2229462 CPF: 139735284XX, CONTRATO: 2200018 
CPF: 756258227XX, CONTRATO: 2216867 CPF: 700509824XX, CONTRATO: 4200465 
CPF: 046360674XX, CONTRATO: 2227672 CPF: 103730444XX, CONTRATO: 2610458 
CPF: 008371964XX, CONTRATO: 2234981 CPF: 841482171XX, CONTRATO: 6105928 
CPF: 374207394XX, CONTRATO: 2157384 CPF: 130637414XX, CONTRATO: 0229001 
CPF: 441267354XX, CONTRATO: 2179550 CPF: 047933574XX, CONTRATO: 2147473 
CPF: 109407634XX, CONTRATO: 2115128 CPF: 106877294XX, CONTRATO: 2168727 
CPF: 226589148XX, CONTRATO: 2156028 CPF: 108662224XX, CONTRATO: 2608820 
CPF: 703688014XX, CONTRATO: 2607736 CPF: 110093694XX, CONTRATO: 2603533 
CPF: 161987984XX, CONTRATO: 2205409 CPF: 115416784XX, CONTRATO: 2234183 
CPF: 078908504XX, CONTRATO: 2210241 CPF: 109471714XX, CONTRATO: 2603142 
CPF: 149217014XX, CONTRATO: 2210190 CPF: 125583444XX, CONTRATO: 2234999 
CPF: 442008544XX, CONTRATO: 2211035 CPF: 119145124XX, CONTRATO: 2608030 CPF: 
160714214XX, CONTRATO: 4101505 CPF: 727834274XX, CONTRATO: 2601851 CPF: 
083006554XX, CONTRATO: 2235025 CPF: 163603594XX, CONTRATO: 2199953 CPF: 
051515714XX, CONTRATO: 2610028 CPF: 117974734XX, CONTRATO: 2142829 CPF: 
103259354XX, CONTRATO: 2207733 CPF: 029036554XX, CONTRATO: 2500251 CPF: 
049213114XX, CONTRATO: 2236023 CPF: 692028264XX, CONTRATO: 2233428 CPF: 
711466214XX, CONTRATO: 2609098 CPF: 173239654XX, CONTRATO: 6202932 CPF: 
713584204XX, CONTRATO: 2500252 CPF: 052295084XX, CONTRATO: 2182883 CPF: 
467333614XX, CONTRATO: 4200046 CPF: 299314104XX, CONTRATO: 2155298 CPF: 
963669825XX, CONTRATO: 2189050 CPF: 690660194XX, CONTRATO: 2153215 CPF: 
009930374XX, CONTRATO: 2182469 CPF: 110242774XX, CONTRATO: 2165117 CPF: 120711647XX, 
CONTRATO: 2224347 CPF: 064539814XX, CONTRATO: 2186055 CPF: 705423864XX, 
CONTRATO: 2222840 CPF: 107394134XX, CONTRATO: 2235026 CPF: 133455994XX, 
CONTRATO: 21102402 CPF: 103012619XX, CONTRATO: 2142834 CPF: 093072264XX, 
CONTRATO: 2604780 CPF: 149546964XX, CONTRATO: 2206987 CPF: 116966034XX, 
CONTRATO: 2208727 CPF: 115770394XX, CONTRATO: 2199910 CPF: 134022734XX, 
CONTRATO: 2188482 CPF: 105850204XX, CONTRATO: 21103086 CPF: 147309234XX, 
CONTRATO: 2701718 CPF: 068508284XX, CONTRATO: 2170044 CPF: 706034904XX, 
CONTRATO: 2174369 CPF: 526535284XX, CONTRATO: 2222280 CPF: 110248374XX, CON-
TRATO: 2603727 CPF: 148672754XX, CONTRATO: 2193257 CPF: 011076084XX, CONTRA-
TO: 2604798 CPF: 166540374XX, CONTRATO: 2700751 CPF: 717755624XX, CONTRATO: 
2166221 CPF: 009563924XX, CONTRATO: 2235207 CPF: 172760884XX, CONTRATO: 6106214 
CPF: 086921494XX, CONTRATO: 2220940 CPF: 110252364XX, CONTRATO: 2604799 CPF: 
166911354XX, CONTRATO: 5102685 CPF: 050534404XX

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

A DEFENSORIA DO ESTADO DA PARAÌBA por intermédio do seu pregoeiro, torna público o 
ADIAMENTO da licitação em epígrafe, devido à falha técnica no sistema, cujo Objeto:  Aquisição 
de veículos tipo SUV, destinados a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, para execução do 
Projeto “Criança e adolescente: O futuro do Brasil”, através da Emenda Impositiva nº 40250002 e 
Nota de Empenho nº 2020NE801318. Recebimento Das Propostas: 02/08/2021 a partir das 10:00 
horas. Inicio da Sessão Púbica de disputa de Preços: dia 12/08/2021 a partir das 13:30 horas, após 
avaliação das propostas pelo Pregoeiro. 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 posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 
09:00 Às 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@
defensoria.pb.gov.br. Site:http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.
php ou  https://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 30 de Julho de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Jangada Clube, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 086.68816/0001-08, localizado na 

Av. Cabo Branco, n.° 2142, Cabo Banco, João Pessoa-PB, com fulcro nos artigos 57 e 59 de seu 
estatuto, por meio do presente edital, convoca todos os seus sócios que estejam em dia com suas 
obrigações perante este Clube, para comparecerem no dia 11 de agosto de 2021, às 17:00 horas, 
à Assembleia Geral Extraordinária, na qualserão discutidas questões estatutárias do Clube, bem 
como serão analisados e votados outros assuntos de interesse do Clube.

Gerardo Lins Rabello Sobrinho
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, 
ELEIÇÃO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL DO SINDICATO 

DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DA PARAÍBA
A Comissão pró-fundação do SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS DO ESTADO DA PARAÍBA, 

que tem como presidente o senhor Wagner José Monteiro Falcão, inscrito no CPF nº. 857.534.834-53, 
RG nº. 4420117 SDS/PE; na função de secretário o senhor Ronaldo Pedro de Lima Silva, inscrito 
no CPF nº. 041.518.734-65, RG nº 2639023 SSP/PB; os demais membros da comissão são: Geni-
valdo Soares da Silva Junior, CPF nº. 856.716.814-72, RG nº. 4.510.378 SDS/PE; Juscelino Leite 
de Souza, CPF nº. 010.747.134-51, RG nº. 2243686 SSP/PB; José de Paula Cavalcante Júnior, 
CPF n°. 010.456.414-80, RG nº. 2.388.678 SSP/PB; CONVOVOCA a todos os policiais penais da 
Paraíba para participarem da Assembleia Geral de Fundação, nos termos deste Edital, que será 
realizada no dia 10 de setembro de 2021, e instalada às 10h00min, em primeira convocação, e às 
10h15min, em segunda e última convocação, para discutir e deliberar pela aprovação ou não da 
seguinte pauta: a) fundação do Sindicato dos Policiais Penais do Estado da Paraíbaque terá como 
base unicamente os policiais penais lotados em alguns municípios do Estado da Paraíba (a serem 
definidas em Estatuto e Ata de Constituição); b) aprovação do Estatuto Social; c) eleição e posse 
da diretoria executiva e do conselho fiscal; e, d) definição do local da sede do sindicato. A reunião/
assembleia será realizada na Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, que se 
encontra na Av. Floriano Peixoto, nº 715m, 1º andar - Centro, Campina Grande - PB, CEP 58400-165.

Campina Grande-PB, 26 de julho de 2021.
Wagner José Monteiro Falcão

PRESIDENTE DA COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO
CPF: 857.534.834-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA DE FUNDAÇÃO
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENCIONISTAS 

(MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL)DE SOUSA E REGIÃO– ASPAAP
Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Associação dos Servidores 

Públicos Ativos, Aposentados e Pensionista (Municipal, Estadual e Federal) de Sousa e Região a 
comparecerem no dia 20 de agosto de 2021ás 08h30min horas, á Rua Manoel Gadelha filho, nº 
18, centro de Sousa PB, para participarem da mesma, na qualidade de sócio fundador, ocasião em 
que será discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros da diretoria, conselho 
Fiscal e as coordenações Municipais para um mandato de 4 (quatro) anos.

Sousa PB, 30 de julho de 2021.
COMISSÃO ORGANIZADORA

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAÍBA – COOPENORTE/PB
CNPJ: 07.805.882/0001-01 NIRE 25400007623

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Israel Bezerra de Lima Filho Presidente da COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA ZONA DA 
MATA NORTE DA PARAÍBA – COOPENORTE/PB, inscrita no CNPJ: 07.805.882/0001-01 no uso 
das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, 
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 10 de agosto de 2021 na 
sua sede social, no Sitio Cafula, S/Nº, Zona Rural, Pedro Régis, Estado da Paraíba, às 8:00 horas, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados,  em primeira convocação; às 9:00 horas, com 
a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; e em terceira e última 
convocação as 10:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos: 

ORDEM DO DIA:
1. Eleição para os membros do Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal
2. Outros assuntos de interesse social.

Pedro Régis – PB, 30 de agosto de 2021.
 Israel Bezerra de Lima Filho 

Presidente 

ESTADO DA PARAIBA
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

 QUEIMADAS– PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
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 12 de agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAIS DE VIAS, 
CONSISTINDO EM PINTURA (DEMARCAÇÃO VIÁRIA) DE LINHAS/FAIXAS, SETAS, SÍMBOLOS, 
E DIZERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO 
E TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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) 3392-2276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/.

Queimadas - PB, 30 de julho de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficia

A FK CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI CNPJ:19.496.800/0001-73torna público que 
requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicençaPRÉVIA E DE ISNTALAÇÃO, para 
construção de um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:RUA ENGENHEIRO DIOMAR 
VIEIRA DE MELO S:57 , Q: 029 E L:0321 CEP 58068-358 Bairro:.GRAMAME.

A Gráfica ImpérioEireli, CNPJ nº 34.046.496/0001-56, localizada a Rua Des. Bolivar Correia Pedrosa, 
403, Dist. Ind. de Mangabeira torna publico que está requerendo à SEMAM – Sec. de Meio Ambiente 
de João Pessoa a Licença de Operação. 

A FK CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI CNPJ:19.496.800/0001-73torna público que 
requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicençaPRÉVIA E DE ISNTALAÇÃO, para 
construção de um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:RUA ENGENHEIRO DIOMAR 
VIEIRA DE MELO S:57 , Q: 029 E L:0321 CEP 58068-358 Bairro:.GRAMAME.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 31 de julho de 202128
Publicidade
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