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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

332.716

16.625.572

170.865.698

7.703

465.312

3.552.788
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.292.876

68.599.107

1.903.787.552

Ano CXXVIII Número 104 |  R$ 2,50

China confirma primeiro caso 
de gripe aviária em humanos

Movimentação de cargas no 
Porto de Cabedelo cresce 25%

Em nota, a Comissão de Saúde do país assegurou 
que se trata de uma transmissão “acidental”, e que 
o risco de propagação é “muito baixo”. Página 16

Conforme os números divulgados ontem pela Cia. Docas, 
nos cinco primeiros meses deste ano, o porto movimentou 
mais de meio milhão de toneladas de produtos. Página 17

Colunas

Mesmo em tempos de pandemia, o Dia dos 
Namorados não deixará de ser considerado uma data 

importante para o varejo, ao contrário, 
provavelmente esse período de fragilidade emocional 

poderá influenciar nas compras.  Página 17

Georgina Luna

(A poesia de Violeta Formiga) lembra a de 
outra figura trágica paraibana, a poetisa 

Anayde Beiriz, também desaparecida de forma 
trágica, na flor da idade, com pouco mais de 

20 anos.  Página 10

vitória Lima

Educação Leandro Karnal fala sobre criatividade no 
primeiro dia de seminário sobre o mundo digital. Página 4

Brasil confirma jogos da 
Copa América agora em junho
Casa Civil do Governo Federal anunciou, ontem, que 
o torneio será sediado nos estados de Mato Grosso, 
Rio de Janeiro e Goiás e Distrito Federal. Página 20

Foto: Reprodução

Últimas

Economia

Futebol Com vitória de 1 a 0 sobre o SP Crystal, o Sousa está nas finais 
do Paraibano e já garantiu vaga na Copa do Brasil de 2022. Página 21

Foto: Jefferson Emmanuel/Sousa

Saldo positivo De acordo com o Caged, os pequenos negócios foram 
responsáveis por mais de 1,2 mil vagas  de emprego na Paraíba. Página 18

Foto: Marcus Antonius

CPI Para senadores, já há provas suficientes de que 
Bolsonaro deliberadamente atrasou vacinas. Página 15

Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado

Mundo

México Paratleta 
Silvana Fernandes é 
uma das  paraibanas 
a participar do Pan 
e Parapan de 
Taekwondo. 
Página 22
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Brasil

Estado anuncia voo  
e R$ 35 milhões para 
aeroporto em Patos
Companhia aérea Azul começa a operar no dia 9 de agosto com voos diários entre o Sertão da PB 
e Recife, permitindo a conexão com toda a malha nacional e internacional da empresa. Página 3

Foto: Francisco França/Secom-PB

Investimentos foram anunciados por 
João Azevêdo, ontem, através de uma 
“live”: “O Sertão é uma região muito 
próspera, onde são geradas energias 

eólica e solar, fazendo com que o fluxo 
de pessoas seja cada vez maior”

Esportes

Diversidade
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Uma doença que mata como a covid-19 devia ser declara-
da inimiga pública do Brasil e, como tal, combatida de todas 
as formas, de maneira a proteger e livrar a população deste 
mal o mais rápido possível. O país deveria estar integralmen-
te em guerra contra o coronavírus, mobilizando todas as suas 
forças para debelar a pandemia e encontrar a fórmula capaz 
de colocá-lo de volta aos trilhos do desenvolvimento social e 
econômico.

A prioridade, neste momento, é a vacinação. Se o processo 
de imunização for acelerado, o país irá se aproximar com mais 
rapidez daquele estágio considerado seguro, estando habili-
tado para suspender as medidas restritivas, de caráter geral, 
e os protocolos individuais de segurança sanitária. Caso a va-
cina continue rareando e pessoas continuem saindo às ruas 
sem máscara, evidente que a pandemia não irá retroceder.

Todos os esforços, portanto, devem ser canalizados contra a 
pandemia, cujo fim ou estabilização em um nível tolerável signi-
ficará a libertação do país desta situação que tanto aflige gover-
nos e sociedade. O que se deve evitar a todo custo são ações que 
favoreçam a disseminação do coronavírus, tendo em conta que 
o agravamento do surto implica em mais contaminações e, em 
decorrência disso, mais internações e mais óbitos.

Diante desta crise sanitária inédita, o que o Brasil tem a 
ganhar, por exemplo, caso seja confirmado como sede da Copa 
América? Com certeza a elevação do número de infectados, 
com novas ameaças de colapso dos sistemas públicos e pri-
vados de saúde, além do aumento das estatísticas relaciona-
das às mortes por covid-19. Sem dúvida, a edição brasileira do 
campeonato sul-americano de futebol seria um gol de placa 
da insensatez.

Já que o Governo Federal e a Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) concordam com essa incongruência, espera-se 
que a maioria dos governadores, prefeitos, vereadores, se-
nadores e deputados se insurja contra a realização da Copa 
América no Brasil. A alegria de um gol vale mais que a triste-
za de uma perda definitiva? E que espécie de contentamento, 
advindo do esporte, pode confortar as mais de 460 mil famí-
lias brasileiras de luto? 

Gol de placa Guerra das máquinas
O que parecia ser ficção científica, come-

ça a ganhar forma. Mas não uma forma ami-
gável, como o robô Sonny (da obra “Eu, robô” 
de Assimov), e sim na forma de pesados tan-
ques de combate, sem rostos e inclementes. 
Recentemente, o chefe do Estado-Maior do 
exército Russo, Vasily Tonkoshurov, infor-
mou que está montando o primeiro pelotão 
de ataque robótico.

Esses robôs servirão para operações 
onde os conflitos seriam mais letais e o nú-
mero de baixas humanas seria grande. As-
sim, as máquinas autônomas diminuirão a 
perda de vidas de soldados. Mas até onde 
isso poderá nos levar? Sem medo das baixas, 
os governantes poderiam ficar mais livres 
para gerarem conflitos que outrora eles he-
sitariam.

O uso de robôs e drones 
não é novidade. Desde o iní-
cio dos anos 2000, as Forças 
Armadas Estadunidenses 
utilizam drones de comba-
te. Porém, várias questões 
éticas foram levantadas: o 
piloto que está a centenas 
de quilômetros tem a capa-
cidade de interpretar certas 
situações e tomar a decisão mais correta?

O livro do francês Gregorie Chamayou, 
“A Teoria do Drone” (Cosac&Naif), traz uma 
profunda discussão sobre a desumanização 
dos combates. Partindo de Hegel, onde as ar-
mas são essenciais para o combate, o drone 

ficaria sem lugar, trazendo um combatente 
inumano. Sendo assim, um combatente hu-
mano, nutriria pelo seu oponente uma com-
paixão, como relatado em diversas experi-
ências em vários conflitos. E essa ligação, em 
algum momento, poderia evitar o puxar de 
gatilho. 

Em um filme de fantasia, o estrago 
das máquinas em combate fica bem claro. 
O filme é Hellboy e o exército dourado, de 
direção Guilhermo Del Toro. O filme come-
ça contando a história do Rei Balor, rei das 
criaturas mágicas em guerra contras os hu-
manos, onde convencido pelo seu filho Nu-
ada, encomenda aos ferreiros do reino um 
exército indestrutível, que não conheceriam 
a dor, a fome e nem compaixão. As máquinas 

marcham sobre os humanos 
sem piedade ou compai-
xão. Arrependido diante da 
matança, o rei manda selar 
o exército para que nunca 
mais seja despertado. 

Antes das máquinas 
irem para o campo de bata-
lha, devemos discutir todas 
as interferências que elas 
podem causar na sociedade. 

Assim como as redes sociais tem seus im-
pactos, as máquinas podem ser muito mais 
letais. Como afirma um dos personagens 
de Assimov: “Vocês são provisórios. Eu, por 
outro lado, sou um produto acabado.” Rogai 
por nós, John Connor!

Onde escondi Drummond? 
É um hábito do menor esforço sair 

deixando em cada livro da estante o papel 
ou documento que, na pressa, nunca atino 
onde guardar. Às vezes, se é poema ou ci-
tação preciosa de autor com lugar cativo na 
estante, sei de olhos fechados onde localizar 
o livro e, lá, deixo o achado. 

Anteontem, por exemplo, recebi de 
William Costa a honrosa missão de escrever 
um nariz-de-cera para a inserção de Órris 
Soares em antologia da série que vem sendo 
publicada pela Editora A União. Sempre que 
recebo uma encomenda dessa monta recor-
ro a uma cadeira velha que imagino passar 
a mão na minha cabeça desde a era da Ge-
neral Novilar (anos 1960), uma das primei-
ras casas de móveis e eletrodomésticos com 
crediário em João Pessoa.

Veio a euforia rápida da incumbência 
e, depois de alguns goles 
do café deixado na xícara, 
tangida a mosca, começo 
a avaliar a responsabili-
dade. Ao mesmo tempo 
que me reanimo, a lem-
brança da surpresa emo-
cionante experimentada 
por um caboclo de 16 
anos, virgem de grandes leituras, a se engol-
far, passando por cima de algumas palavras, 
com o elogio célebre que abre o EU de Au-
gusto dos Anjos. Nunca, até hoje, um prefá-
cio me abalou tanto. Outros, e muitos deles, 
têm valido igual à obra que recomendam, 
como recordo, sem dificuldade, o que prece-
de as Ilusões Perdidas de Balzac, escrito por 
um remoto Émile Faguet.

O de Órris Soares, talvez por ser o pri-
meiro a afetar a experiência do adolescente, 
precisou ser compartilhado na pracinha de 
minha terra com outros parceiros de leitura, 
Ze Banjão (José de Aquino), Alcy Araújo Costa 
e o velho Adauto Graciano, escrivão do Regis-
tro Civil, que nos ouvia em sucessivas leitu-
ras, cada qual a sua, voltando a página a cada 
pedra que o poeta botava em nosso caminho.

Das 50 e mais edições do livro, estu-
dado e revisto por cátedras e catedráticos 
sucessivos das nossas letras, pouquíssimas 
delas descartam o “elogio” de Órris, contem-
porâneo do poeta do EU, deambulando com 
ele pelos batentes da Faculdade do Recife e 
do jornal que primeiro acolheu aquela es-
tranha poesia, o jornal de Arthur Achilles, 
órgão independente que influenciou ou fez 
a geração paraibana de mais evidência cul-
tural e política do século 20. Órris, Carlos 
Dias, Américo Falcão, Neves Junior, Coriola-
no, Celso Mariz, Álvaro de Carvalho, Oscar 
Soares, irmão de Órris.

Estranha poesia, sim, inteiramente ou-
tra da que se recitava nos saraus e ocupava o 
frontispício da 1ª página dos jornais, sobre-
tudo de A União. É em O Comércio de Arthur 
Achilles que ingressam os primeiros versos 

do poeta que o culto e 
rico Órris, em primeira 
mão, já nos apresenta em 
configuração com a sua 
poesia: “Foi magro meu 
desventurado amigo, de 
magreza esquálida, faces 
reentrantes, olhos fun-
dos, olheiras violáceas e 

testa descalvada”.
É a preparação para se ingressar, logo 

de começo, no “Monólogo de uma sombra”, 
Órris Soares a pegar na mão do leitor como 
Virgílio no ingresso de Dante e seus segui-
dores à “selva escura”.

Onde vi isso? Terá sido numa das pági-
nas que Drummond dedica a Órris, a primei-
ra delas sobre a rotina dos seus encontros, 
uma menção ao Dicionário de Filosofia e a 
última, como necrológio, realçando a digni-
dade resguardada na sombra dessa grande 
vida que enlutava o poeta maior ao reti-
rar-se? Preciso encontrar esse testemunho 
de Drummond sobre o amigo a quem ele 
confessa dever grande exemplo, coroamen-
to que não pode faltar como chave de ouro 
num perfil do grande Órris.

 Assim, as máquinas 
autônomas diminuirão a 

perda de vidas de 
soldados. Mas até onde 

isso poderá nos levar?   

 ...a pegar na mão do leitor 
como Virgílio no ingresso de 
Dante e seus seguidores à 

“selva escura”   

Eduardo Augusto
eduardomelosocial@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

Foto: pixabay.com
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Governador anunciou linha aérea entre a cidade de Patos e Recife, que deve incrementar desenvolvimento da região
O governador João Azevê-

do lançou ontem, durante live 
na página oficial do Governo 
da Paraíba no YouTube, o início 
das operações da companhia 
aérea Azul no município de Pa-
tos, no Sertão da Paraíba, com 
voo diário para Recife, previsto 
para iniciar no dia 9 de agos-
to, permitindo a conexão com 
toda a malha nacional e inter-
nacional da empresa. As passa-
gens estarão disponíveis para 
compras a partir do dia 8 de 
junho pelo site voeazul.com.br .

Os voos serão realizados 
inicialmente com aeronaves 
da Azul Conecta, modelo Ces-
sna Gran Caravan, com capa-
cidade para até nove clientes e 
partirão de Recife diariamente 
às 22h30 - horário estratégico 
que contempla a chegada das 
conexões de voos vindos de 
todo o Brasil -, com pouso em 
Patos previsto para as 23h45.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou a 
facilidade e comodidade que a 
operação da Azul proporciona-
rá aos paraibanos.  “Eu agrade-
ço por todo o esforço da equipe 
do governo e da Azul que per-

mitiu que chegássemos a um 
denominador comum para fa-
zer com que esse voo fosse via-
bilizado com incentivos conce-
didos pelo Governo do Estado, 
mas, acima de tudo, pela con-
fiança que a Azul deposita na 
Paraíba, que tem uma gestão 
fiscal eficiente, que honra seus 
compromissos e que tem feito 
investimentos importantes no 
enfrentamento da pandemia, 
desde as ações diretas na saú-
de, com o olhar para as famílias 
em situação de vulnerabilida-
de social, às pequenas e médias 
empresas, mantendo o nível 
de investimentos em obras e 
ações para garantir a geração 
de emprego e renda, conquis-
tando saldos positivos”, frisou.

O gestor também desta-
cou o potencial econômico do 
Sertão que contribuirá com o 
aumento de voos para a região. 
“Eu não tenho dúvida nenhu-
ma que tão logo o voo entre 
em operação, a demanda irá 
aumentar porque o Sertão da 
Paraíba é uma região muito 
próspera, onde são geradas 
energias eólica e solar, fazendo 
com que o fluxo de pessoas seja 

Governador anuncia voo e 
investimentos para o Sertão

Hoje, ocorrerá o lançamento 
do programa ‘Prato Cheio’, do 
Governo do Estado, em Gua-
rabira, onde serão servidas 
1.000 refeições, diariamente, 
para pessoas em situação de 
rua e vulnerabilidade social. 
“São ações importantes para 
diminuir a desigualdade na 
cidade, em meio a essa pan-
demia”, opinou o deputado 
Raniery Paulino (MDB).

Em Guarabira
O recrudescimento dos casos 
de covid-19 na Paraíba domi-
nou os discursos na sessão da 
ALPB. Buba Germano (PSB) cha-
mou a atenção para o fato de 
que “houve redução nos óbitos”, 
mas cresceu, “assustadoramen-
te o número de casos, principal-
mente entre os jovens”. E apelou 
para que a população “se enga-
je nesse processo [de combate à 
propagação da doença]”.

A presidente nacional do PT, Gleisi 
Hoffmann, não é tão exata quanto 
à data em que Lula virá à Paraíba, 
como o fez Jackson Macedo, presi-
dente estadual do partido - ele dis-
se o ex-presidente poderia desem-
barcar no estado em julho. Porém, 
ela confirmou que Lula visitará o 
Nordeste “nos próximos dias, mas 
sem promover aglomerações”. 

SEm aGlomEraçõES    

CGu atESta rEGularidadE na diStribuição dE vaCinaS  
na Paraíba E dErruba tEntativa dE Politizar dEbatE 

na SESSão da alPb 

Houve uma nítida tentativa de politizar o debate sobre o enfrentamento à pandemia de covid-19 
na Paraíba. Por diversas vezes, o prefeito Bruno Cunha Lima (PSD) insinuou que havia ocorrido 
discriminação contra Campina Grande, por parte do Governo do Estado, que teria deixado de 
enviar 3.489 vacinas para a cidade. Em março, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros 

(foto) rebateu as acusações: “A quantidade de doses para cada município é definida pelo 
Programa Nacional de Imunização. Já há algum tempo que o prefeito faz questão de 
não entender. Infelizmente, não conhece gestão pública”. A verdade prevaleceu. De 
acordo com a auditoria da Controladoria Geral da União (CGU), a distribuição de va-
cinas na Paraíba ocorreu de forma correta. Em relatório assinado pelo auditor federal 
João Wagney Pereira dos Santos, a CGU atestou a regularidade da operação, regis-
trando que não “não foram encontradas evidências de que esses municípios tenham 
sido beneficiados ou prejudicados indevidamente”. Em outro trecho, o auditor ates-
ta: “Não existem divergências entre o quantitativo de imunizantes enviados ao 
município de Campina Grande e os dados registrados no Sistema de Informações 
de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

A ex-deputada estadual Chica Motta disputa-
rá cadeira na ALPB, confirma o seu neto, o 
deputado federal Hugo Motta (Republicanos). 
Esse movimento já era esperado. Explica-se: 
com a eleição de Nabor Wanderley para a 
prefeitura de Patos, em 2020, a representa-
ção da família no Legislativo estadual ‘ficou 
órfã’, podemos assim dizer. 

ChiCa motta voltará  
à diSPuta ElEitoral 

“não Saiu do Canto” 

há SEiS anoS  

Jeová Campos afirma, em opinião enviada 
à coluna, que o DNOCS não deveria ficar 
responsável pelas obras do Ramal do Vale 
do Piancó. “Estamos sofrendo com a situa-
ção do DNOCs em relação à recuperação 
da barragem de Engenheiro Ávidos, que 
não saiu do canto até agora. Imagina como 
se dará as obras do Ramal”.  

Para Jeová Campos, que é presidente da Comissão 
da Água da ALPB, “é estratégico que o Ramal do Vale 
do Piancó seja executado pelo Ministério do Desen-
volvimento Regional e não pelo DNOCS. A barra-
gem de Engenheiro Ávidos era para ter sido recu-
perada há mais de seis anos, mas a obra nem teve 
início ainda”, reclamou.  
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cada vez maior. Além de ser 
um sucesso, esse voo permitirá 
que o cidadão possa comprar 
uma passagem de Patos para 
o mundo, voltando da mesma 
forma”, sustentou.

Ele ainda evidenciou a 
construção do novo aeroporto 
de Patos, que receberá inves-
timentos superiores a R$ 35 
milhões. “Nós já estamos na 
fase final do projeto executivo 
e vamos iniciar as obras para 
oferecer mais segurança e 
oportunidades de novos voos, 
com linhas internas ligando 
João Pessoa, Campina Grande, 
Patos e Cajazeiras pela deman-
da que temos no estado e esta-
mos iniciando essa caminhada. 
Nós queremos que o Brasil en-
tenda que quem está mais pró-
ximo da Europa é o Nordeste, 
que produzimos mais energias 
limpas e temos condições reais 
de abrigar e receber turistas de 
todo o mundo”, acrescentou.

“Esse não é apenas um 
voo comercial, mas ajudará a 
trazer vacinas por meio de um 
voo diário. Nós temos todos os 
tipos de aeronaves dentro da 
Azul: pequenas, médias, gran-

Em maio

Governo distribuiu mais de 200 toneladas de alimentos 
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria Exe-
cutiva de Segurança Alimen-
tar e Economia Solidária (Se-
saes)/Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (Sedh), comprou e distri-
buiu mais de 70 toneladas 
de alimentos com famílias 
em situação de vulnerabili-
dade social de 15 municípios 
paraibanos. A ação faz parte 
do Programa de Aquisição 
de Alimentos na modalidade 
Compra com Doação Simul-
tânea (PAA-CDS), por meio 
do qual, somente no mês de 

maio, foram compradas mais 
de 200 toneladas de alimen-
tos de agricultores familiares 
de 27 munícipios e distribuí-
dos para as famílias vulne-
ráveis em 48 municípios do 
estado.

Desta vez, os alimentos 
foram adquiridos junto aos 
produtores da agricultura 
familiar das cidades de Mari, 
Sapé e Pitimbu. As famílias 
beneficiadas são residentes 
em municípios de diversas 
regiões do estado: Amparo, 
Montadas, São João do Ti-
gre, Umbuzeiro, Serra Bran-

ca, Olho D’água, Zabelê, Mãe 
D’água, Bom Jesus, Pitimbu, 
Sapé, Quixaba, Tavares, São 
Vicente do Seridó e Mari. 

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no (SEDH), Tibério Limeira, 
acompanhou a compra e a 
distribuição na cidade de 
Mari e destacou: “Foi muito 
importante ver de perto o 
trabalho realizado no pro-
cesso de compra e doação 
simultânea do Programa de 
Aquisição de Alimentos neste 
edital que estamos executan-
do agora. Nós compramos na 

região de Mari, mas distribuí-
mos em municípios de diver-
sas regiões do estado. Mesmo 
aqueles municípios que não 
têm agricultores cadastrados, 
por não terem feito adesão 
ao PAA, estão sendo benefi-
ciados com os alimentos, que 
tenho certeza chegarão na 
mesa das famílias em situa-
ção de vulnerabilidade. Uma 
comida saudável e produzida 
no nosso estado. O PAA-CDS 
com certeza é um dos pilares 
estruturais da nossa política 
de segurança alimentar que, 
além de levar comida em 

grande quantidade à popula-
ção, no meio do caminho ain-
da injeta recursos na cadeia 
da agricultura familiar”.

Nos municípios bene-
ficiados, a população reage 
com alegria à chegada dos 
alimentos. Josefa Pereira Lei-
te, de Bom Jesus, é uma des-
sas pessoas: “Recebo esse 
alimento do PAA com muita 
alegria, pois isso, ajudará a 
mim e a meus filhos. Também 
fico feliz em ver a população 
aguardando para receber o 
alimento que com certeza é 
coisa de Deus”.

Fabiana dos Santos, mo-
radora do município de Serra 
Branca, também agradeceu 
à Prefeitura e ao Governo da 
Paraíba pela parceria que 
ajuda as famílias que mais 
necessitam. “No meio da pan-
demia é difícil ter uma família 
que não necessite de ajuda. 
Então é de muita importância 
esse programa chegar a Ser-
ra Branca. Hoje recebemos a 
polpa e a macaxeira, mas eu 
acredito que outros benefí-
cios virão e eu agradeço, des-
de já, por essa oportunidade”, 
afirmou.

Foto: Francisco França/Secom-PB-Divulgação

des e super grandes. Podemos 
balizar qual é a aeronave ideal 
para a área. Se crescermos 
muito, podemos colocar uma 
aeronave maior e com mais 
frequências. Isso vai trazer em-
prego, contribuindo para que 
o estado da Paraíba prospere 
ainda mais. Estamos muito 
gratos por essa oportunidade e 
vamos lutar pela próxima cida-
de já”, ressaltou o presidente da 
Azul, John Rodgerson.

O deputado federal Hugo 
Motta afirmou que a população 

de Patos e do Sertão realiza um 
sonho antigo. “Hoje é um dia 
histórico para nós. Estamos 
dando um passo que mudará a 
realidade do Sertão de uma vez 
por todas, melhorando a qua-
lidade de vida das pessoas e a 
logística para acessar o trans-
porte aéreo. Quem está em 
Patos, Sousa, Cajazeiras ou em 
cidades próximas do Rio Gran-
de do Norte ou de Pernambuco 
não precisará se deslocar a 300 
Km, 400 Km para um aeropor-
to para pegar um voo porque 

teremos mais facilidade e cres-
cimento para a nossa região”, 
comentou.

“Esse é um marco para 
nós. Como prefeito, estou emo-
cionado por este momento 
porque estamos interligando 
Patos e o Sertão do estado com 
o mundo todo. Nós agradece-
mos ao governador pela or-
ganização e compromisso de-
monstrado com o nosso estado, 
fazendo com que a Paraíba 
cresça. ”, comemorou o prefeito 
de Patos, Nabor Wanderley.

A Azul (acima) irá operar no interior da PB; 
João Azevêdo destacou que novo aeroporto de 
Patos receberá investimento de R$ 35 milhões
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As autoridades de saúde 
registraram no Brasil 78.926 
novos casos de covid-19. Se-
gundo o levantamento diário 
sobre a pandemia, foram con-
firmadas em 24 horas 2.408 
mortes resultantes da doença.

Os dados estão na atuali-
zação diária do Ministério da 
Saúde, divulgada na noite de 
ontem. O balanço sistematiza 
as informações coletadas por 
secretarias estaduais de Saú-
de sobre casos de covid-19 
e mortes provocadas pela 
doença.

Com os novos dados 
acrescidos às estatísticas, o 
número de pessoas conta-
minadas pelo coronavírus 
desde o início da pandemia 
chegou a 16.624.480. An-
teontem (31), o painel de in-
formações do Ministério da 
Saúde trazia 16.545.554 casos 
acumulados. O país tem ainda 
1.901.135 casos ativos, em 
acompanhamento.

Com as novas mortes 
confirmadas, o número de 
óbitos alcançou 465.199. An-
teontem, o número de mortes 
decorrentes de complicações 
relacionadas à covid-19 esta-
va em 462.791.

Ainda há 3.885 faleci-
mentos em investigação. O 
termo é empregado pelas 
autoridades de saúde para 
designar casos em que um 

paciente morre, mas a causa 
segue sendo apurada mesmo 
após a declaração do óbito.

O número de pessoas que 
pegaram covid-19 e se recupe-
raram desde o início da pan-
demia chegou a 15.068.146. 
Isso corresponde a 90,6% do 
total dos infectados pelo vírus.

Os números são em geral 
mais baixos aos domingos e 
segundas-feiras em razão da 
menor quantidade de funcio-
nários das equipes de saúde 
para realizar a alimentação 
dos dados. Já às terças-feiras 
os resultados tendem a ser 
maiores pelo envio dos dados 
acumulados.

Estados
O ranking de estados 

com mais mortes pela co-
vid-19 é liderado por São 
Paulo (112.210). Em seguida 
vêm Rio de Janeiro (50.840), 
Minas Gerais (40.556), Rio 
Grande do Sul (28.354) e 
Paraná (26.631). Os estados 
com menos vidas perdidas 
para a pandemia são Roraima 
(1.639), Acre (1.669), Amapá 
(1.702), Tocantins (2.889) e 
Alagoas (4.768).

Vacinação
Até o momento, foram 

distribuídos a estados e mu-
nicípios 96,9 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19. 
Deste total, 63,7 milhões de 
doses foram aplicadas, sendo 
43,5 milhões da primeira dose 
e 20,2 milhões da segunda.

O Governo do Estado da 
Paraíba, através da Secretaria 
de Estado da Educação, Ciência 
e Tecnologia, em parceria com 
o Sebrae Paraíba está promo-
vendo o I Seminário Transfor-
mação Digital na Educação e 
na Ciência e Tecnologia: prá-
ticas inovadoras e criativas. O 
evento virtual, que teve início 
ontem, acontece até amanhã, 
das 14h às 16h30, e se destina 
aos professores, estudantes e 
demais profissionais da Rede 
Estadual de Ensino. Dentre os 
convidados estão nomes re-
lacionados à Educação e Em-
preendedorismo, como Luiza 
Helena Trajano, Karina Barros 
Calife Batista, Maria Christina 

Lins do Rego, Valéria Veras e 
Christus Nóbrega. As inscrições 
são gratuitas e podem ser feitas 
através do Sympla.

Sob o título de “A Criati-
vidade como ferramenta de 
transformação: salas de aulas 
virtuais, novas formas de apren-
der e ensinar”, o primeiro dia de 
evento recebeu o historiador e 
professor Leandro Karnal para 
uma palestra sobre criatividade 
e sala de aula. Além de Karnal, 
estiveram presentes na abertu-
ra do evento, o governador João 
Azevêdo, de forma remota; o 
secretário executivo de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia, Cláu-
dio Furtado; o superintendente 
do Sebrae-PB, Walter Aguiar; 
e o diretor da União Nacional 
dos Dirigentes Municipais de 
Educação Seccional Paraíba, 

Seminário da SEECT/Sebrae recebe Leandro Karnal
Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Dia de Corpus Christi não será feriado em JP

Amanhã é o dia de Corpus 
Christi. Uma festa católica que 
celebra o milagre da transfor-
mação do pão (hóstia) no Corpo 
de Cristo. No entanto, não será 
feriado em João Pessoa, pois o 
Governo da Paraíba antecipou 
três feriados em março, com o 
intuito de conter a disseminação 
da covid-19, sendo um deles o 
de Corpus Christi. Todos os ser-
viços funcionam normalmente, 
exceto bancos e o Ministério 
Público Federal. Já em relação 
à continuidade da vacinação, a 
Secretaria Municipal de Saúde 

só se pronunciará no final da 
tarde de hoje. 

Confira o que abre e o que 
fecha no dia de Corpus Christi:

Repartições públicas
O expediente nas reparti-

ções públicas estaduais e mu-
nicipais será normal em função 
da antecipação dos feriados de 
Tiradentes, 21 de abril; Corpus 
Christi, 3 de junho; e o da fun-
dação da Paraíba, 5 de agosto. 
A medida provisória 295 teve 
como objetivo conter a dissemi-
nação da covid-19.

Bancos 
Não haverá expediente nos 

bancos no feriado de Corpus  
Christi, segundo a Federação 
Brasileira dos Bancos (Febra-
ban). Funcionarão apenas os 
caixas eletrônicos. Na sexta-feira 
(4), o expediente será normal.

Poder Judiciário
O Tribunal de Justiça da Pa-

raíba (TJPB), Defensoria Pública 
e Ministério Público da Paraíba 
irão funcionar normalmente 
amanhã (3).  Já os sistemas e 
serviços institucionais, incluindo 
o site e a intranet do Ministério 
Público Federal (MPF) ficarão 
indisponíveis para o público in-
terno e externo, a partir da zero 
hora de 3 de junho, feriado de 

Corpus Christi, até as 23h59 do 
domingo, 6 de junho, em razão 
de manutenção programada. 
Apesar da suspensão dos sis-
temas, não haverá alteração no 
funcionamento das unidades 
do MPF na sexta-feira (4), tendo 
expediente normal.

Trem 
A Companhia Brasileira 

de Trens Urbanos (CBTU) fun-
cionará normalmente no dia de 
Corpus Chrsti, das 5h às 19h25. 
A CBTU, atendendo ao decreto 
do governo estadual, antecipou 
o feriado para 1º de abril.

Vacinação

A Secretaria Municipal de 
Saúde informou que só saberá 
se haverá vacinação na quinta-
feira um dia antes, baseado na 
quantidade de doses.

 
Ônibus 
Os ônibus circularão nor-

malmente. Até o momento não 
há alteração na operacionali-
dade dos serviços, segundo a 
Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob-JP).

Comércio 
A Câmara de Dirigentes 

Lojistas (CDL) informou que o 
comércio abre normalmente 
amanhã (3).

Shoppings
Os Shoppings Manaíra e 

Mangabeira abrirão com todas 
as lojas, quiosques, restaurantes 
e operações da Praça da Alimen-
tação com horário de funciona-
mento normal, das 10h às 22h. 
As casas lotéricas e academias 
dos dois shoppings também 
funcionarão normalmente. As 
atividades de lazer como boli-
che, Game Station, Game Box ( 
Manaíra) e Pirlimpimpim (Man-
gabeira), no mesmo horário.

Os cinemas funcionam com 
sessões a partir das 14h15.

O MAG Shopping e o Tam-
biá ainda não definiram expe-
dientes.

Palco Tabajara

Evento tem noite de blues e rock com 
bandas paraibanas na Usina Energisa

Na noite de ontem, as 
bandas paraibanas About the 
Blues e Hazamat se apresenta-
ram no Palco Tabajara trazen-
do blues e rock para o público 
que pôde acompanhar os sho-
ws através da Rádio Tabajara 
(rádio AM/FM e redes sociais) 
e TV Assembleia.  

Desde 2016, Rafael Cha-
ves, guitarrista e vocalista da 
About the Blues, se reuniu com 
Danilo Di Oliveira (baixista), 
Bennet Oliveira (bateria) e Jo-
natas Lacerda (tecladista) para 
iniciar o projeto. Ontem, ape-
nas Jonas não esteve presente 
na formação apresentada no 
Palco Tabajara.

Distante dos palcos desde 
o início da pandemia, a ban-
da ressaltou a importância do 
projeto Palco Tabajara para 
manter a música paraibana 
viva. “Gostaria de agradecer 
pelo convite da Rádio Taba-
jara. A gente está com tanta 
saudade de tocar”, afirmou o 
vocalista Rafael Chaves. 

Com repertório formado 
por músicas em inglês, a ban-
da de blues estreou a música 

“Ana’s Blues” e “Impossible”, 
que estava guardada desde 
antes do início da pandemia 
da covid-19, e foi relembrada, 
por Val Donato, que apresenta 
o programa, sobre o estranha-
mento de algumas pessoas 
com o produto musical em 
outro idioma. Rafael Chaves, 
no entanto, declarou que a 
adaptação ao inglês faz parte 
da estética da banda. “A gente 
foi escolhendo o repertório de 
acordo com o que mais interes-
sava a gente, de acordo com a 
estética que queríamos fazer. ”.

About the Blues está sem 
continuidade desde o início da 
pandemia, mas vê na oportuni-
dade de reencontro no Palco 
Tabajara como uma alternati-
va para retomar as atividades 
com a banda.

Em seguida, a banda Ha-
zamat, que completou 10 anos 
de existência em 2020, subiu 
ao Palco Tabajara para levar o 
rock paraibano ao público que 
acompanhou o programa. O 
quarteto formado por Diogo 
Egypto (vocalista e baixista), 
Pedro Guimarães (guitarrista), 
João Rodolfo (guitarrista) e PF 
(baterista) relembrou músicas 
que fizeram parte da comemo-

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

Número de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 16.624.480 e recuperados 15 milhões

País registra 78,9 mil novos casos 
de covid-19 e mais 2,4 mil mortes

Jonas Valente 
Agência Brasil 

Evento virtual que teve início ontem acontece até amanhã, das 14h às 16h30

Primeiro show da edição de ontem do Palco Tabajara foi com About de Blues

Michael Lopes, de forma pre-
sencial. Também esteve pre-
sente uma estudante da rede 
estadual que foi aprovada no 
curso de Medicina da Universi-
dade Federal da Paraíba, Glenda 
Targino. 

Abrindo a conversa na 
tarde de ontem, João Azevêdo 
afirmou que a transformação 

digital se fez necessária, pois a 
escola precisa acompanhar o 
ritmo de inovação do mundo e 
a pandemia foi responsável por 
acelerar esse processo. O secre-
tário Cláudio Furtado reiterou o 
pensamento, destacando que 
“mudamos historicamente. É 
como se houvesse uma mudan-
ça histórica do século. É como 

Foto: Reprodução

se fosse… Essa pandemia, em 
termos de tecnologia para a 
educação, a queda de Constan-
tinopla. A escola não será mais 
a mesma” e, segundo ele, as 
ferramentas digitais seguirão 
acompanhando a Educação.

A participação de Leandro 
Karnal pontuou como a criati-
vidade deve se fazer presente 
nesse novo formato de ensino e 
que o professor deve estar aber-
to à essa mudança. “O mundo 
mudou e a Educação precisa de 
gente corajosa e protagonista”, 
disse ele. Para Karnal, essa nova 
demanda do setor educacional 
precisa incentivar os alunos ao 
pensamento crítico, ao debate, 
aos questionamentos. E, além 
disso, ressaltou que o despertar 
da criatividade acontece quan-
do o professor oferece mais 

problemas do que respostas 
prontas, oferece perguntas, 
possibilidades de avaliações e 
até mesmo a leitura de imagens, 
como os memes e os emojis.

Na ocasião, o governador 
João Azevêdo ainda apresentou 
dois projetos que estão sendo 
implantados na Educação da 
Paraíba: o Programa Paulo Frei-
re e o Meninas na Ciência – Pro-
grama-se. O primeiro investirá 
mais de 50 milhões de reais em 
equipamentos para melhorar a 
acessibilidade e conectividade 
de alunos e professores; já o 
segundo pretende fomentar o 
empoderamento feminino e 
a presença das mulheres nas 
áreas de Exatas, Tecnologia e 
as Engenharias. Os programas 
estão sendo divulgados ao lon-
go dos dias de evento.

ração dos anos de estrada e de 
consolidação no rock estadual. 

A banda tem dois discos 
de estúdio (Hazamat, de 2011; 
II, de 2015) e dois singles lan-
çados em 2019 (“Armação” 
e “Lobos de Caim”). Durante 
o período pandêmico, a Ha-
zamat fez uma série de lives 
para celebrar a história da 
banda e foi uma das bandas 
selecionadas através da Lei Al-
dir Blanc, de incentivo ao setor 
cultural, para o financiamento 
do projeto #Haza10Anos. 

Diogo Egypto, vocalista e 
baixista da banda, falou sobre 
o retorno ao palco após mais 
de um ano distante e sobre a 
valorização da música paraiba-
na pelo Palco Tabajara. “A Usi-

na é um espaço queridíssimo 
para gente, então voltar a esse 
espaço, mesmo sem público, 
está sendo muito massa ter o 
gostinho de pisar no palco no-
vamente e poder nos conectar 
com as pessoas que curtem 
nosso trabalho”, finalizou o 
músico.

Na edição de 2021, o Pal-
co Tabajara celebra os 18 anos 
de existência da Usina Ener-
gisa. Os próximos shows com 
transmissão ao vivo pela Rá-
dio Tabajara são: Luana Flores 
(Nordeste Futurista) e Parah-
yba Ska Jazz Foundation, no dia 
8 de junho; no dia 15 de junho, 
o palco recebe Sandra Belê e 
banda Corda Bamba para o 
encerramento da temporada.

Foto: Edson Matos
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Portas abertas
O Hospital Edson Ramalho, na capital, dobrou o número de 
atendimentos na pandemia. Ele é o único da rede estadual 
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Atualmente, 1.019 pessoas estão internadas em leitos de unidades de referência para tratamento da doença

Paraíba tem três internações por 
hora provocadas pela covid-19
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Novos 1.751 casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus e 31 falecimentos 
em decorrência da doença 
foram registrados pela Se-
cretaria de Estado da Saú-
de (SES) ontem. Com os 
números, o estado chega a 
332.716 casos acumulados, 
sendo 224.912 pacientes 
considerados recuperados 
e 7.703 óbitos. Com mais de 
três paraibanos internados 
por hora para o tratamento 
da covid-19, sendo 85 entre 
segunda-feira e terça-feira, 
o estado tem 1.019 pessoas 
em leitos em unidades de 
referência.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o es-
tado é de 83%, sendo 85% 
em leitos específicos para 
adultos. Nas enfermarias, a 
ocupação é de 78% nos leitos 
também para adultos. Entre 
as Macrorregiões de Saúde, 
a Região Metropolitana de 
João Pessoa tem uma taxa de 
ocupação que chega a 81% 
em UTI e 68% em leitos de 
enfermaria. Campina Grande 
aparece em seguida com ocu-
pação de 88% em UTI e 94% 
em enfermaria. Já no Sertão 
são 94% em leitos de UTI e 
88% em leitos de enfermaria, 
ambos para adultos. Campina 
Grande aparece em seguida 
com ocupação de 88% em 
UTI e 92% em enfermaria.

A p r o x i m a d a m e n t e 
100.101 casos estão em aber-
to no sistema de notificação 
de casos, correspondendo a 
casos em aberto ou com a si-
tuação não finalizada. Entre 
os novos casos, 87 (5%) são 
pacientes hospitalizados e 
1.664 (95%) são pacientes 
que se recuperam em suas 
residências, com quadro con-
siderado leve. 

Hospitalização
A crescente de hospita-

lizações equivale ao número 
de novos casos confirmados. 
O mês de maio teve o maior 
número de confirmações de 
casos em 2021, foram 38.999 
casos positivos, em compara-
tivo com o mês anterior, fo-
ram 32.185 casos. Em março 
foram 36.914 casos confir-
mados, em fevereiro foram 
confirmados 28.517, já em 
janeiro foram 24.522.

Estado totaliza 7.703 mortos pelo coronavírus
Também foram confirmados 

31 novos óbitos desde a última 
atualização, sendo 20 ocorridos 
nas 24h entre segunda-feira e 
ontem. Os óbitos confirmados 
neste boletim aconteceram 
entre os dias 15 de maio e 1 
de junho de 2021, sendo 4 em 
hospitais privados, 2 em resi-
dência e os demais em hospitais 
públicos. Com isso, o estado 
totaliza 7.703 mortes. O bole-
tim registra ainda um total de 
224.912 pacientes recuperados 
da doença.

Entre os falecimentos, 20 
dos 31 ocorreram entre a 
segunda-feira e a terça-feira. 
De acordo com o boletim de 
ontem, publicado pela SES, 
foram acometidos 18 homens 
e 13 mulheres com faixa etária 
de 32 a 90 anos. Sete deles 
não possuíam comorbidades, 
nos demais, foi observada a 

presença de hipertensão com 
maior frequência.

As vítimas residiam em: 
João Pessoa (10); Campina 
Grande (4); Frei Martinho (2); 
Alhandra, Areial, Aroeiras, As-
sunção, Barra de 
Santa Rosa, Caja-
zeiras, Cuité, San-
ta Helena, Santa 
Luzia, Santa Rita, 
São Bentinho, São 
José do Sabugi, 
São Mamede, Ser-
ra Branca e Tei-
xeira (com uma 
morte para cada 
cidade).

As cidades que lideram 
a lista de registros em óbitos 
são: João Pessoa (2.600), 
Campina Grande (896), Santa 
Rita (296), Bayeux (227), Patos 
(195), Cabedelo (180), Caja-
zeiras (128), Guarabira (120) 

e Sousa (108). Bernardino Ba-
tista, Riachão do Bacamarte, 
Curral Velho, São Domingos 
e Algodão de Jandaíra são 
as cidades que não possuem 
falecimentos registrados entre 

seus residentes.
Cinco muni-

c ípios concen-
tram 1.006 novos 
casos, correspon-
dente a 57,45% 
dos casos regis-
trados. São eles: 
João Pessoa com 
723  novos casos; 
Campina Grande 
teve 171 confir-

mações; Sousa aparece em 
seguida com 38 novos casos; 
Bayeux e Santa Rita confirma-
ram 37 novos casos cada.

Possuem uma maior con-
centração de casos acumulados 
totais: João Pessoa (86.651), 

Campina Grande (29.465), Pa-
tos (11.431), Cabedelo (7.971), 
Guarabira (7.889), Santa Rita 
(7.805), Cajazeiras (7.752), 
Sousa (6.448), Bayeux (6.432) 
e São Bento (5.178). Além des-
tas, outras 42 cidades possuem 
casos acima de mil, contabili-
zando 52 municípios.

Segundo dados do Sistema 
de Informação do Ministério 
da Saúde, a Paraíba aplicou 
1.292.876 doses de imunizan-
tes contra a covid-19. Até o 
momento, 857.888 pessoas fo-
ram vacinadas com a primeira 
dose e 434.988 com a segunda 
dose, fechando o ciclo de imu-
nização. Ao todo, a Paraíba dis-
tribuiu um total de 1.620.498 
doses de vacina aos municípios. 
Ainda de acordo com a SES, fo-
ram realizados 925.410 testes 
para diagnóstico da doença em 
todo o estado.

No Litoral da PB

Previsão de chuvas para os próximos dias
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Deverão ocorrer chuvas no se-
tor leste da Paraíba, principalmente 
na faixa litorânea, devido às condi-
ções de instabilidade provenientes 
do Oceano Atlântico. Nas demais 
regiões do Estado poderão ocorrer 
chuvas localizadas entre a tarde 
e à noite, segundo a previsão da 
Agência Executiva de Gestão das 

Águas do Estado da Paraíba (Aesa). 
Até o dia 10 de junho, o órgão deve 
divulgar um balanço geral das chu-
vas no período de fevereiro a maio.

A meteorologista Marli Bandei-
ra comenta a previsão para o mês 
de junho. “Para a faixa leste da Pa-
raíba que compõem o Agreste, Bre-
jo e Litoral paraibano, a previsão 
é de chuvas esparsas. Já no Sertão 
poderão ocorrer chuvas isoladas”, 
pontuou.

Ranking dE chuvas Em 2021

n As dez cidades que mais choveram do dia 1o de 
janeiro até o dia 1 de junho foram: João Pessoa 
(1.226,7mm); Lucena (1.036,1mm); Alhandra 
(961mm); Bayeux (909mm); Desterro (906,7mm); 
São José da Lagoa Tapada(880,1mm); Marcação 
(873,4mm); Baía da Traição (871,9 mm); Pedra 
Branca (866,9mm) e Triunfo (865,7). A cidade de 
Cajazeiras (818,8mm) ocupa a 13a posição do 
ranking.

n Litoral             n Brejo
29º Max          28º Max
23º Min          20º Min

n agreste 
29º Max   20º Min

n cariri/curimataú
30º Max    18º Min

n sertão                n  alto sertão
32º Max                  31º Max
21º Min                   20º Min

Boletim divulgado ontem 
confirmou mais 31 

mortes provocadas pela 
covid-19 na Paraíba, 

sendo 20 entre a 
segunda-feira e ontem.

Secretaria de Estado da Saúde informou que 925.410 testes para diagnóstico de pessoas infectadas pelo coronavírus já foram aplicados na população da Paraíba desde o início da pandemia

Foto: Roberto Guedes
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Nos últimos 12 meses, média de pacientes atendidos por dia no hospital passou de 130 para mais de 250

Edson Ramalho duplica 
atendimentos na pandemia
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Há mais de um ano os hos-
pitais paraibanos tiveram que 
reorganizar seus protocolos 
de segurança, para atender os 
pacientes acometidos com o 
novo coronavírus, porém uma 
unidade hospitalar ficou encar-
regada pela Secretaria Estadual 
de Saúde da Paraíba (SES-PB) de 
cuidar apenas dos pacientes das 
demais enfermidades. Desde o 
início da pandemia, o Hospital 
da Polícia Militar General Edson 
Ramalho (HPMGER) é o único 
responsável exclusivamente 
para atender as pessoas ‘não co-
vid-19’, duplicando assim o nú-
mero de atendimentos diários, 
que passou de 130 para mais de 
250, na urgência e emergência 
do complexo hospitalar.

O diretor geral do hospital, 
coronel Almeida Martins, explica 
que como as Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) estavam 
direcionadas para atender os 
pacientes com sintomas da co-
vid-19, as demais doenças aca-
baram sendo direcionadas para 
a unidade estadual, em João Pes-
soa. Todos os dias chegam em 
média 150 pacientes durante o 
dia e cerca de 110, no período da 
noite. São mais de 7,5 mil atendi-
mentos de urgência, emergência, 
ambulatoriais, internamentos e 
partos por mês.

“Recebemos a determina-
ção do governador João Azevê-
do e da Secretaria de Estado da 
Saúde para atendermos todos 
os que chegam aqui. Com esse 
aumento de mais de 100% em 
nossos atendimentos, a gente 
está tendo que superar os impre-

vistos diariamente. O paciente 
quando entra na urgência pode 
ser tratado no ambulatório e re-
ceber alta, mas quando precisa 
ser internado o nosso maior 
desafio é acomodá-lo para que 
seja bem atendido, sem deixar 
faltar insumos e medicamen-
tos. Porém, durante esse mais 
de um ano estamos conseguin-
do vencer esses obstáculos e 
protegendo nossos pacientes 
da covid-19”, ressalta o coronel 
Almeida.

De acordo com a SES, o hos-
pital faz parte da Rede de Ur-
gência e Emergência do Estado 
da Paraíba, porém, é gerido pela 
Polícia Militar. Assim, no Plano 
de Contingência para Covid-19, 
que separou os hospitais que fa-
riam atendimento covid e não 
covid, ficou determinado que o 
Edson Ramalho atenderia outras 
patologias. Isso é tudo pactuado 
e dentro da perspectiva do Go-
verno do Estado.

Ao todo o hospital possui 
193 leitos, sendo 110 enfer-
marias, 49 de maternidade (39 
enfermarias e 10 UTI Neonatal). 
16 de urgência e emergência, 8 
Unidades de Terapia Intensiva 
(UTI), 5 ambulatórios de espe-
cialidades médicas e apoio aos 
diagnósticos, 4 de serviços para 
reabilitação auditiva e 4 para 
cuidados paliativos. São cerca 
de 1,5 mil profissionais de saúde 
e áreas afins. “Por sermos um 
hospital ‘porta aberta', o dife-
rencial tem sido, principalmente, 
nossos profissionais, que estão 
tendo que se doar mais. Acho 
que o amor dos que trabalham 
na unidade está sendo primor-
dial para superar as adversida-
des”, destaca o diretor.

Pacientes afirmam se sentir mais seguros
Os pacientes que procuram 

atendimento no Hospital Edson 
Ramalho declaram se sentir mais 
protegidos da covid-19, já que teo-
ricamente não existem pacientes 
infectados com essa doença. “Eu 
vim aqui com essa certeza, de que 
não ser atendido junto com pacien-
tes infectados com o coronavírus. 
Em janeiro enfartei e aqui fui muito 
bem atendido e passei por cirurgia 
cardíaca. Depois senti uma dor 
no peito, vim para cá novamente, 
acabei de ter alta e já estou com o 
encaminhamento para cirurgia de 
hérnia que precisarei fazer. Essa é 
a segunda vez que fiquei no hos-
pital nessa pandemia e graças aos 
cuidados dos profissionais saio sem 

contrair esse vírus”, relata o marce-
neiro Marcelo Vieira, 42 anos.

A unidade hospitalar não aten-
de apenas pessoas de João Pessoa, 
mas de todos os 223 municípios da 
Paraíba e até mesmo dos estados 
vizinhos, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte. Além de pacientes de 
outros países, como venezuelanos. 
“Eu costumo dizer que o Hospital 
Edson Ramalho não é só dos pa-
raibanos, mas de todos, porque a 
gente atende até mesmo estran-
geiros. Administrar um hospital é 
uma tarefa muito complexa, na 
nossa gestão temos como pilares 
o planejamento, a organização e 
a satisfação aos colaboradores e 
usuários. Esperamos que, com a 

graça de Deus, possamos continuar 
superando os desafios que nos são 
impostos e prossigamos firmes na 
reabilitação dos nossos pacientes”, 
afirma o diretor Almeida Martins.

Moradora da cidade de Sapé, 
Maria Dayane, 24 anos, teve seu 
bebê no HPMGER justamente por-
que o hospital de seu município 
está focado nos pacientes com 
covid-19. “Tive minha filha, Maria 
Isabelle, e não tenho dúvidas que foi 
a melhor escolha para não contrair 
essa doença. Me senti muito mais 
segura para realizar meu parto em 
um local que não tem gente com 
coronavírus”, reforça.

Ronaldo Lúcio, 63 anos, foi 
internado no HPMGER há mais de 

um mês fazendo tratamento de 
úlcera para poder ser operado e 
afirma que não ter pessoas com 
o coronavírus foi primordial para 
que ele procurasse atendimento na 
unidade. “Vim pra cá, porque como 
aqui não atende pacientes com 
covid-19 tenho mais segurança de 
operar”, diz o aposentado.

A gerente de Urgência e Emer-
gência da unidade, Mayara Matos, 
relata que muitos pacientes não são 
de João Pessoa. “Os pacientes do 
interior procuram o Edson Ramalho 
para os atendimentos não só de 
urgências, mas também para proce-
dimentos eletivos, e isso fez com que 
a gente duplicasse os atendimentos 
da unidade”, pontua.

Mais de cinco 
décadas de 
serviço à PB

Em novembro deste ano, 
dia 28, o Hospital da Polícia 
Militar General Edson Rama-
lho, completará 52 anos de 
existência. Ele foi inaugurado 
em 1969, pelo governador João 
Agripino. Inicialmente, a uni-
dade foi criada para atender 
apenas policiais militares e 
seus dependentes, mas há vá-
rias décadas passou também a 
atender todas as pessoas. 

O hospital é credenciado 
ao Sistema Único de Saúde 
(SUS) e atende 100% de for-
ma gratuita. Como faz parte da 
Rede Estadual de Saúde, além 
dos pacientes que chegam para 
atendimentos de urgência e 
emergência, também recebe 
pacientes do Núcleo Interno de 
Regulação (NIR) da SES.

Atualmente, mais de 300 
profissionais do hospital são po-
liciais militares e oficiais da Po-
lícia Militar da Paraíba (PMPB). 
Entre eles, médicos, enfermei-
ros, fisioterapeutas, técnicos de 
enfermagem, administradores, 
farmacêuticos. 

O hospital também conta 
com uma ‘Casa das Mães’, que 
tem capacitada para atender em 
10 mulheres que aguardam a 
alta médica de seus filhos, que 
nasceram na unidade, mas en-
contram-se na UTI Neonatal. 
O alojamento conta com aten-
dimento médico, psicológico 
e assistência social, visando 
um acolhimento humanizado 
para essas pacientes. Além de 
receberem toda alimentação e 
participaram de palestras sobre 
cuidados com recém-nascidos.

Diferencial de 
um hospital 
‘não covid-19’

Como o vírus da covid-19 
pode – e provavelmente – 
está em todos os ambientes, 
procurar um lugar que pos-
sivelmente a probabilidade 
de se contaminar seja menor 
é o desejo das pessoas que 
procuram tratamentos de 
saúde. O Hospital da Polícia 
Militar General Edson Rama-
lho é um desses locais, em 
João Pessoa, em que a expec-
tativa da circulação do novo 
coronavírus seja menor que 
nas unidades que atendem 
as pessoas acometidas com 
a doença.

O infectologista Fer-
nando Chagas reforça que 
os hospitais que não estão 
tratando covid-19 possuem 
um risco menor de conta-
minação pela doença den-
tro dos seus ambientes, mas 
os cuidados para se prote-
ger devem ser constantes. 
“Claro que o percentual é 
menor que os hospitais de 
referência no tratamento 
dessa doença. Porém, os pro-
fissionais de saúde nesses 
hospitais precisam utilizar 
bem a máscara, luvas e evitar 
uma proximidade menor que 
1,5M do pacientes, porque 
eles podem chegar contami-
nados, mesmo estando com 
outros problemas de saúde”.  

De acordo com o hos-
pital, os cuidados também 
foram intensificados para 
garantir a proteção dos pa-
cientes, acompanhantes e 
dos profissionais. “Passamos 
a dar ainda mais assistência 
aos usuários. Nesse perío-
do pandêmico, redobramos 
o uso de álcool em gel, de 
máscara e da higienização, 
não só aos pacientes, mas 
também dos seus familiares 
e acompanhantes. A enfer-
magem teve que dar um ‘up’ 
nos cuidados para que o pa-
ciente possa receber seu tra-
tamento com toda seguran-
ça”, acrescenta a enfermeira 
Marcela Pessoa.

Foto: Roberto Guedes

Fundado em 1969, o Hospital General Edson Ramalho é administrado pela Polícia Militar da Paraíba e possui cerca de 1,5 mil profissionais em várias áreas médicas e áreas afins

Foto: Roberto Guedes

Diretor geral do Hospital Edson Ramalho, coronel Almeida Martins: “O diferencial tem sido principalmente nossos profissionais”
Foto: Roberto Guedes

Hospital que tem caráter ‘porta aberta’ possui 193 leitos para atender pacientes de toda a Paraíba e de estados vizinhos
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Delegado informou que investiga a possibilidade dos artefatos estarem sendo vendidos a assaltantes de Pernambuco

Uma grande quantidade 
de material explosivo que 
poderia ser utilizado em rou-
bos a instituições financeiras 
e ataques a carros-fortes fo-
ram apreendidos numa ação 
realizada pela Polícia Civil, 
nessa segunda-feira (31), 
na cidade de Esperança, no 
Agreste do Estado. No total 
foram 135 artefatos explosi-
vos que estavam escondidos 
em uma casa naquela cidade.

No local, os policiais da 
Delegacia de Repressão ao 
Crime Organizado (Draco), 
com o apoio da Delegacia de 
Roubos e Furtos (DRF) de 
Campina Grande apreende-
ram também nas caixas cor-

del detonante e espoletas. Os 
policiais apreenderam ainda 
cinco tabletes de substância 
semelhante a maconha.

Três homens foram pre-
sos durante a operação poli-
cial. De acordo com o delega-
do Diego Beltrão, da Draco, 
a Polícia Civil obteve infor-
mações de que o local servia 
como ponto de venda de di-
namites e outros artefatos.

O delegado Diego Gar-
cia informou que a Operação 
“Paiol do Brejo”, que resultou 
na apreensão desse material 
é fruto de uma investigação 
da Delegacia de Repressão 
ao Crime Organizado (Dra-
co), com o apoio da DRF de 
Campina Grande.

Garcia informou que a 
Draco continua investigando 

uma possível conexão dessas 
pessoas presas com assal-
tantes de banco de Pernam-
buco, que viriam comprar 
artefatos explosivos nessa 
casa em Esperança. “Após a 
prisão, nós ainda esperamos 
no local para tentar prender 
os compradores desses ex-
plosivos, mas provavelmente 
eles perceberam a ação po-
licial e empreenderam fuga, 
não sendo possível identificá
-los”, disse o delegado.

O material foi encami-
nhado ao Instituto de Polícia 
Científica, para ser analisado 
em exames periciais. Os ho-
mens presos foram ouvidos 
na Central de Polícia Civil de 
Campina Grande, onde per-
manecem detidos, à disposi-
ção da Justiça.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Material para explodir bancos 
é apreendido em Esperança

Agredidos

Vítimas reagem a assaltos 
e polícia prende suspeitos

Dois casos de reação 
de vítimas de tentativas de 
assaltos foram registrados 
em João Pessoa e Campina 
Grande. Os suspeitos fo-
ram presos.

Em Campina Grande, 
nessa terça-feira (1) Ma-
theus Holanda foi agredi-
do por flanelinhas em uma 
rua central após tentar 
furtar bicicletas. Ele foi 
bastante agredido pelas 

vítimas, sendo salvo com a 
chegada de uma guarnição 
da Polícia Militar. Apre-
sentando ferimentos pelo 
corpo Matheus foi levado 
para o hospital de Emer-
gência e Trauma de Cam-
pina Grande, onde ficou 
custodiado.

Segundo a polícia, o 
jovem agredido é natural 
de Esperança e no mo-
mento da prisão estava 

com uma faca. Em João 
Pessoa, o caso aconteceu 
próximo ao Espaço Cultu-
ral, na Avenida Beira Rio, 
a vítima aproveitou que o 
veículo estava parado no 
sinal e conseguiu fugir.

A vítima saiu corren-
do e pediu ajuda às pes-
soas que passavam no 
local. Os suspeitos foram 
presos e estavam com uma 
arma de brinquedo.

Jovem flagrado com drogas, 
arma e anotações do tráfico

Um jovem de 24 anos 
foi preso por agentes da De-
legacia de Repressão ao En-
torpecente de João Pessoa, 
suspeito de envolvimento 
com o tráfico de droga. Com 
W.R.S.F. os policiais da es-
pecializada apreenderam 
uma pistola .40, municia-
da e na residência dele fo-
ram encontradas cocaína, 
maconha, crack, dinheiro, 
munições .40, balanças de 
precisão e caderno de con-
tabilidade do tráfico.

A prisão do suspeito 
aconteceu na tarde de se-
gunda-feira (1) no bairro do 
Gramame. Segundo o dele-
gado Bruno Germano, o alvo 
da operação policial vinha 
sendo investigado há alguns 

dias acerca da comercializa-
ção ilegal de drogas. Anteon-
tem ele foi surpreendido por 
agentes da DRE. O investi-
gado ainda tentou evadir-se 
mas foi cercado. 

Na sede da delegacia, 
disse o delegado,  W.R.S.F. foi 
autuado em flagrante delito 
incursos nas penas do crime 
de tráfico de drogas e porte 
ilegal de arma de fogo.

Além das drogas, os policiais também apreenderam uma pistola e balança
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Fugitivo do RJ é encontrado na 
zona rural de Mamanguape

A Polícia Militar da Pa-
raíba prendeu, na tarde des-
sa segunda-feira (31), um 
foragido da Justiça do estado 
do Rio de Janeiro, que estava 
sendo procurado pelos cri-
mes de homicídio e roubo. 
Policiais da 2ª Companhia 
Independente prenderam o 
acusado na zona rural da ci-
dade de Curral de Cima, re-
gião do Vale do Mamanguape.

 Os policiais da 2ª CIPM 

receberam apontamentos da 
Coordenadoria de Inteligên-
cia (COInt), que um homem 
de alta periculosidade es-
taria escondido em sítio na 
zona rural de Curral de Cima. 
Diante das informações, o 
coordenador do policiamen-
to, juntamente com a Força 
Tática foram até o local e fi-
zeram a prisão do acusado de 
34 anos de idade.

Segundo os policiais, o 

suspeito era procurado da 
Justiça por ter cometidos vá-
rios crimes de roubos e ho-
micídios no Rio de Janeiro. 
O foragido relatou para os 
policiais que pertencia a um 
grupo criminoso que coman-
dava as atividades ilícitas no 
morro do Palácio, no Rio, e 
que fugiu para a Paraíba após 
levar um tiro de fuzil, durante 
uma invasão no “seu morro” 
por facções rivais.

Em mais ações de 
combate ao trânsito de 
veículos irregulares nas 
rodovias federais na Pa-
raíba, a Polícia Rodoviá-
ria Federal recuperou em 
menos de 24 horas três 
veículos roubados duran-
te abordagens distintas 
realizadas no Agreste e no 
Sertão paraibano. 

Na manhã de segun-
da-feira (31), em Remígio, 
uma motocicleta Hon-
da Biz foi recuperada, às 
margens da BR 104. O veí-
culo foi identificado pelos 
policiais após o proprie-
tário, que mora em Ga-
ranhuns (PE), entrar em 
contato com a PRF para 
recorrer de multas rece-
bidas em locais onde nun-
ca trafegou. Ao realizar a 
fiscalização, os policiais 
confirmaram que a moto 
estava adulterada e tinha 
sido roubada em janeiro 
de 2019. O condutor, um 
homem de 31 anos foi de-
tido.

Também na terça-fei-
ra (31), ainda na BR 104, 
no município de Quei-
madas, os policiais recu-
peraram um veículo GM 
Celta. Na abordagem, foi 
verificado que o veículo 
tinha sido locado e nunca 
foi devolvido pelo locador. 
A empresa de locação de 

veículos registrou a ocor-
rência em 2012. O con-
dutor, um homem de 28 
anos, informou que teria 
trocado uma motocicleta 
de sua propriedade pelo 
automóvel em 2017, mas 
não soube informar de-
talhes e não apresentou 
qualquer documento de 
comprovação do negócio.

No município de 
Pombal, no Sertão parai-
bano, um Fiat Palio foi 
apreendido na BR 230 
ocupado por duas pes-
soas. O veículo estava es-
tacionado no pátio de um 
posto de combustível e 
ao realizar consultas nos 
sistemas de segurança, foi 
constatado que se tratava 
de um automóvel rouba-
do. 

A equipe da PRF com 
o auxílio da Polícia Militar 
da Paraíba realizou a abor-
dagem. Um dos homens, 
de 41 anos, apresentou-
se como proprietário do 
veículo. Ele informou aos 
policiais que havia adqui-
rido o automóvel no mes-
mo dia e que encontrou o 
veículo à venda em uma 
rede social. O homem foi 
detido, encaminhado para 
a Delegacia de Polícia Civil 
e deverá responder pelo 
crime de receptação de 
veículo roubado.

Veículos roubados são 
recuperados em BRs

Operação conjunta 
das Polícias Civil e Mili-
tar apreendeu na tarde 
dessa segunda-feira, 31 
de maio, oito grandes 
tabletes de maconha e 
porções de crack, na lo-
calidade conhecida como 
‘Monte’, na cidade de San-
ta Luzia. O delegado-ge-
ral da Polícia Civil, André 
Rabelo, presente à ação.

Os mandados foram 
expedidos pela Justiça, 
após a investigação cons-
tatar o comércio de dro-
gas na área. De acordo 
com o superintendente 
da Polícia Civil em Patos, 
delegado Cristiano Jac-
ques, a apreensão dá iní-
cio a uma série de ações 
que visam o combate ao 
tráfico de drogas em toda 
a região polarizada pela 
3ª superintendência.

“Já temos um ma-
peamento de áreas crí-
ticas e vamos atuar em 
todas elas, para inibir a 
circulação dessas drogas 
que só trazem prejuízos 
à sociedade”, disse Cris-
tiano.

Três pessoas foram 
conduzidas à delegacia, 
onde serão ouvidas. A 
droga apreendida será 
encaminhada ao Institu-
to de Polícia Científica.

Entorpecentes 
localizados 
na cidade de 
Santa Luzia

Foto: Ascom / PCPB

Explosivos seriam utilizados por um 
grupo de Pernambuco especializado 
em ações contra bancos e carros-forte
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Lista traz 2.629 candidatos que tiveram as inscrições homologadas; no total, 32.685 pessoas se inscrevam no programa
O Departamento Estadual 

de Trânsito (Detran-PB) e a Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Humano (Sedh) divulgaram, 
ontem a lista com 2.629 can-
didatos que tiveram as inscri-
ções homologadas no Progra-
ma Habilitação Social (PHS). A 
relação está disponível no site 
www.habilitacaosocial.pb.gov.
br. Um total de 32.685 paraiba-
nos se inscreveu no programa, 
lançado pelo Governo do Esta-
do em abril deste ano.

A partir de hoje até o pró-
ximo dia 22, os candidatos 
classificados que anexaram os 
documentos comprobatórios 
para homologar suas inscrições 
terão essa documentação ana-
lisada pela equipe da Sedh. De 
acordo com o Edital 001/2021, 
aqueles que não enviaram os 
documentos foram automati-
camente desclassificados. Após 
essa análise, nova relação será 
divulgada, a fim de completar 
as 5 mil vagas disponíveis.

O PHS tem o objetivo de 
atender à população de baixa 
renda, incluindo motoboys que 
trabalham com delivery. O pro-
grama vai possibilitar, de forma 
gratuita, a obtenção da Autori-
zação para Condução de Ciclo-
motores (ACC) e da primeira 
Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), nas categorias A ou 
B, contemplando hipóteses de 

adição e mudanças de catego-
rias, bem como para renovação 
do documento de habilitação.

As vagas foram distribuí-
das com base nas 14 Regiões 
Geoadministrativas do Estado, 
ficando o maior número para 
a 1ª Região, com sede em João 
Pessoa (1.639 selecionados), 
seguida pela 3ª Região, sedia-
da por Campina Grande (1.105 
selecionados). Já entre os ins-
critos, o número de mulheres 
foi superior ao dos homens: 
18.264 contra 14.421.

De acordo com as catego-
rias, 50% (2.500 vagas) foram 
destinados para candidatos à 
primeira CNH, sendo 70% para 
a categoria A (motos), 10% 
ACC (ciclomotores) e 20% para 
a B (carros); 40% (2.000 va-
gas) para as hipóteses de adi-
ção e de mudança de categoria, 
e 10% (500 vagas) para reno-
vação da CNH.

Divulgados candidatos aptos ao 
Programa Habilitação Social

Benefícios para os candidatos
O candidato bene-

ficiado é dispensado das 
taxas relativas aos exames 
de aptidão física e mental; 
adição de categoria; mu-
dança de categoria; licen-
ça para aprendizado de 
direção veicular (LADV); 
permissão para dirigir A 
ou B; curso teórico-técnico 
e de prática de direção 
veicular; e da renovação 
de CNH. Todos os Centros 
de Formação de Con-
dutores credenciados ao 
Detran-PB estão aptos a 
receber os candidatos. 

As vagas disponibi-

lizadas pelo programa 
foram distribuídas entre 
candidatos com baixo 
poder aquisitivo e al-
guns grupos tiveram 
prioridade nesse pro-
cesso: beneficiários do 
Programa Bolsa Família; 
desempregados; alunos 
cursando o último ano 
do Ensino Médio na rede 
pública ou que tenham 
concluído o Ensino Mé-
dio na rede pública há 
no máximo dois anos; 
alunos concluintes ou 
que tenham concluído o 
Programa Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) 
ou Pronatec.

 E ainda: egressos 
do Sistema Penitenciá-
rio, inclusive os que se 
encontram no regime 
semi-aberto; adolescen-
tes que tenham cumprido 
medida socioeducativa 
nos termos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
e que tenham comple-
tado 18 anos de idade; 
pessoas com deficiência; 
produtores selecionados 
no Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA), 
entre outros.

Cronograma da SElEção

n  Cronograma      n  Prazos
n  Análise documental (2ª etapa)   De 2 a 22/6/2021
n  Divulgação dos Selecionados (Na 2ª etapa)  23/6/2021
n  Prazo para interposição de recurso   24/6/2021 a 3/7/2021
n  Divulgação do julgamento de recursos  13/7/2021
n  Divulgação de chamamento dos selecionados para 
comprovação que sabem ler e escrever (3ª etapa). 
Locais definidos no ato de convocação.                 14/7/2021 a 28 de julho/2021
n  Divulgação dos candidatos aptos para o Renach 30 de julho de 2021

Semana do Meio Ambiente

ações educativas e distribuição de mudas no Jardim Botânico
A Superintendência 

de Administração do Meio 
Ambiente (Sudema) realiza 
ações que marcam as co-
memorações da Semana do 
Meio Ambiente 2021. Na 
manhã de ontem, a progra-
mação constou de distribui-
ção de mudas de pau-brasil, 
sementes de coentro e ma-
terial educativo. A atividade 
ocorreu em frente à sede da 
Sudema, em João Pessoa, na 
modalidade drive-thru.

No último domingo, 
as equipes da Sudema esti-
veram em Areia Vermelha, 
promovendo uma ação do 
projeto Praia Limpa, orien-
tando os banhistas quanto 
ao descarte correto dos re-
síduos e distribuindo saco-
linhas biodegradáveis. Já 
na manhã da segunda-feira 

(31), foi lançado, no perfil 
da Sudema no Instagram 
(@sudemagovpb), o sorteio 
de 20 vagas para o dia de 
imersão no Jardim Botânico, 
que ocorrerá neste sábado 
(5). Os vencedores terão a 
oportunidade de conhecer a 
nova trilha ecológica do Jar-
dim, conferir uma exposição 
de animais taxidermizados 
e receber orientações a res-
peito de animais peçonhen-
tos. Para participar, basta se-
guir as regras que constam 
na postagem do sorteio.

Também na segun-
da-feira, alunos da Esco-
la Estadual Luzia Simões 
Bartollini tiveram a opor-
tunidade de participar de 
uma oficina de suculentas 
diretamente do Jardim Bo-
tânico. A oficina será dis-

ponibilizada nas redes so-
ciais amanhã.

A coordenadora de Edu-
cação Ambiental da Sudema, 
Taciana Wanderley Cirilo, ex-
pressou sua satisfação com o 
êxito das ações realizadas, e 
disse que a distribuição das 
mudas ontem foi um sucesso. 
“Só nas duas primeiras horas 
de ação já havíamos distribuí-
do cerca de 200 mudas. Ou-
tras atividades semelhantes 
ocorrerão ao longo da sema-
na”, comentou.

As atividades foram ini-
ciadas no último domingo. 
Para conferir a programa-
ção completa da Semana 
de Meio Ambiente, acesse: 
http://sudema.pb.gov.br/
noticias/confira-a-progra-
macao-da-semana-do-meio
-ambiente-2021 .

Através do QR Code acesse a relação 
dos candidatos homologados no 

Programa Habilitação Social Programa Habilitação Social é voltado a candidatos com baixo poder econômico e de alguns grupos prioritários, como beneficiários do Bolsa Família

Foto: Marcus Antonius

Dentro da 
programação da 
Semana do Meio 
Ambiente, estudantes 
participaram 
no Jardim Botânico 
de uma oficina 
sobre plantas

Foto: Secom-PB
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Feira de livros
Editora independente Escaleras celebra quatro anos com feira 
virtual que promove romances, contos e poemas de mais de 25 
autores da Paraíba e de vários estados do Nordeste. Página 12
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“Esse evento é importante 
porque homenageia o escritor 
Zé Lins, que foi extremamente 
dotado e o maior romancista 
brasileiro daquele momento”, 
afirmou o cineasta Vladimir 
Carvalho, que tem participação 
especial na edição inédita do 
‘Painel Funesc’ que abre, nes-
ta quarta-feira, a 39ª Semana 
Cultural José Lins do Rego, que 
será realizada de forma virtual 
pela Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba até o próximo sába-
do (dia 5), para celebrar os 120 
anos de nascimento do escritor 
de obras como Menino de Enge-
nho, Bangüê e Fogo Morto.

O bate-papo com o do-
cumentarista paraibano ra-
dicado em Brasília vai ser 
mediado pelo vice-presidente 
da Funesc, Pedro Santos, com 
transmissão às 19h, pelo ca-
nal da instituição no YouTube  
(/funescpbgov) e pela Rádio 
Tabajara (105,5 FM e 1.110 
AM).

Pedro Santos comentou 
que, durante a live, o intuito 
é destacar a importância do 
escritor paraibano, natural 
da cidade de Pilar. “A ideia é 
trabalhar a relevância da obra 
de José Lins do Rego e a re-
lação com o cinema. Vamos 
conversar sobre a importância 
da constituição do imaginário 
nordestino através da sua obra 

e dos filmes, bem como sobre 
o desafio que é fazer adaptação 
de uma obra literária para o 
audiovisual e a importância 
desses filmes para o Nordeste”, 
resumiu. “Vladimir Carvalho 
tem relação de proximidade 
com as obras de José Lins, prin-
cipalmente na perspectiva da 
infância, quando teve contato 
com os livros através do seu 
pai”, acrescentou o vice-presi-
dente da Funesc. 

“Não sou crítico literário e 
nem historiador, mas trabalho 
com cinema. Eu devo falar so-
bre o meu trajeto que percorri 
e o processo até chegar a José 
Lins. Vou usar a minha pró-
pria memória afetiva. Todos 
os meus filmes, no fundo, no 
fundo, são muito pessoais, têm 
sempre algo autobiográfico”, 
contou Vladimir. “Na década 
de 1940, quando eu tinha sete, 
oito, nove anos de idade, meu 
pai lia, principalmente, o li-
vro Doidinho, durante a noite, 
quando ainda não havia tele-
visão nem rádio. Meu pai fa-
zia esse sarau literário com a 
família. Tudo isso me levava a 
pensar que eram personagens 
que frequentavam a minha 
casa. Meu pai fabulava, era um 
delicioso mentiroso. Ele dizia 
ter visto o garoto José Lins fu-
gindo do colégio, em Itabaiana, 
indo para a estação pegar o 
trem e voltar para a casa do 
avô, no Engenho Corredor, em 
Pilar. Todo esse arcabouço me 

marcou”, relembrou o cineasta, 
natural de Itabaiana.

O realizador também 
contou que havia, em sua casa, 
todos os livros do escritor pa-
raibano. “Eu me alfabetizei ten-
tando ler as primeiras frases do 
livro Menino de Engenho e tam-
bém Brick Bradford, uma série 
de histórias em quadrinhos 
de ficção científica publicada 
em suplemento dominical do 
Jornal do Commercio, do Re-
cife (PE)”, apontou Vladimir 
Carvalho. 

O cineasta também pre-
tende falar sobre o seu docu-
mentário O Engenho de Zé Lins, 
lançado em 2007, e no qual 
reconstitui a personalidade do 
escritor. “Posso abordar como 
foi a experiência, o processo 
que foi fazer como realizador – 
e não como crítico – esse filme, 
que considero um perfil sobre 
José Lins do Rego. Pedi per-
missão ao diretor Walter Lima 
Jr. para tirar uma sequência de 
Menino de Engenho, de 1965, 
para ilustrar o meu filme. O tre-
cho que usei foi muito peque-
no, de um minuto, que mostra 
o momento em que José Lins 
sabe da morte da sua prima, 
Lili, quando ambos ainda eram 
crianças, e pela qual ele tinha 
afeição. Ele se sente comovi-
do e corre para se esconder 
atrás de uma porta e tampa os 
ouvidos para não ouvir os co-
mentários a respeito da morte 
da menina. Sempre aproveito 

as entrevistas para falar que a 
Paraíba deveria criar um pro-
jeto cultural e turístico, que 
teria repercussão na economia, 
promovendo visitas a várias 
localidades, começando pelo 
Engenho Corredor, onde nas-
ceu José Lins, passando por ci-
dades como a Sapé, de Augusto 
dos Anjos, e Areia, onde nasceu 
José Américo de Almeida, que é 
outro menino de engenho, até 
chegar a Taperoá, terra de ado-
ção de Ariano Suassuna, que 
nasceu no Palácio da Redenção, 
em João Pessoa”, enumerou o 
renomado documentarista.

Programação
Amanhã, dia do aniver-

sário de 120 anos do escritor, 
vai acontecer uma edição do 
projeto ‘Prima Convida’. “É uma 
ação do Programa de Inclusão 
Através da Música e das Artes 
que terá o tema ‘O Brasil visí-
vel e o Brasil invisível nestes 
120 anos’, com a participação 
de familiares de José Lins e 
mediação de Mari Santana. E, 

logo depois, às 22h, na Rádio 
Tabajara, o jornalista Jãmarrí 
Nogueira trará o programa Es-
paço Cultural, com transmissão 
de músicas baseadas nas obras 
de Zé Lins e trilhas sonoras que 
fizeram parte de filmes sobre 
seus livros”, disse a gerente do 
Museu José Lins do Rego, Maria 
do Carmo Pereira Diniz.

Na sexta-feira, a progra-
mação continuará às 19h, com 
uma edição do ‘Entrevista Fu-
nesc’, no qual contará com a 
presença do escritor, poeta, jor-
nalista, professor e doutor em 
literatura comparada Edônio 
Alves sobre o tema “Futebol, 
Flamengo e Zé Lins”. Maria do 
Carmo Diniz lembrou que o es-
critor paraibano era um torce-
dor apaixonado do rubro negro 
carioca e a bandeira original do 
Flamengo, usada para cobrir 
o caixão no sepultamento do 
corpo do escritor, no Rio de Ja-
neiro, é um dos itens do acervo 
do museu.

A programação será en-
cerrada no sábado, com mais 

um ‘Entrevista Funesc’ de-
batendo Menino de Engenho 
e Meus Verdes Anos, com os 
professores Cauby Dantas e 
Gervácio Aranha. “Escolhemos 
esses duas obras para serem 
debatidas para esclarecer as 
dúvidas do público. Há quem 
confunda, mas Menino de En-
genho mistura a experiência de 
José Lins no Engenho Corredor 
com ficção e Meus Verdes Anos 
é seu único livro de memórias”, 
apontou Diniz.

Foto: Arquivo A União

Começa hoje 
39a Semana 
Cultural José 
Lins do Rego
Até o próximo sábado, Funesc produzirá, de 
forma virtual, série de palestras e debates para 
celebrar os 120 anos do escritor paraibano

Relação da vida e obra 
de Zé Lins com cinema, 
música e futebol será 
explorada ao longo 
do evento, que terá 
transmissão pela 
web e pela 

Amanhã, jornal ‘A União’ terá suplemento especial sobre Zé Lins
Um suplemento especial em 

homenagem a José Lins do Rego 
será lançado amanhã, na edição 
do jornal A União. Trata-se de 
uma das iniciativas da Empresa 
Paraibana de Comunicação (EPC) 
para celebrar o Ano Cultural do 
escritor, instituído pelo Governo 
do Estado no intuito de marcar 
os 120 anos de nascimento do 
autor. A publicação, que deverá 
sair encartada para os assinantes 
e, posteriormente, comercializada 
em bancas de revistas.

Organizado pela diretora 
presidente da EPC, Naná Garcez, 
o diretor de Mídia Impressa, Wil-
liam Costa, e o gerente da Editora 
A União, Alexandre Macedo, a 
primeira parte do suplemento é 
considerada uma espécie de me-
mória afetiva, contendo material 
colhido durante visitas feitas a vá-
rios locais, a exemplo do Engenho 

Corredor, na cidade de Pilar, onde 
José Lins nasceu.

Em seguida, o leitor vai en-
contrar textos que se referem 
à vida e obra do autor escritos 
por intelectuais como Hildeberto 
Barbosa Filho, Damião Ramos 
Cavalcanti, Milton Marques Júnior 
e Neide Medeiros Santos.

“Procurei abordar, na minha 
crônica, fatos relacionados com 
a minha vida e o que se dizia so-
bre José Lins do Rego, em Pilar. 
Então, peguei testemunhos com 
meu tio, José Augusto de Brito, 
que foi prefeito de Pilar e amigo 
de José Lins do Rego, e ilustrei 
com algumas coisas inéditas”, 
disse o secretário de Estado da 
Cultura, Damião Ramos Caval-
canti. “Tentei colocar, no texto, 
assuntos e fatos que somente 
sabia quem era do convívio em 
Pilar. Um exemplo é como era 

o seu comportamento emotivo, 
durante a partida que assistia 
do seu time, o Flamengo, no 
Maracanã”.

Referindo-se a José Lins do 
Rego, o secretário registra em 
seu texto batizado de A simpli-
cidade de Zé Lins que “ele deve 
ter lido muitos romancistas e 
poetas europeus, mas nenhum 
deles chegou a influenciá-lo 
como as coisas apanhadas na 
linguagem popular, nas falas 
das ruas, nas conversas do eito 
do engenho, nas colheitas de 
cana, nas expressões e cantos da 
moenda. Dessa simples riqueza, 
originou-se o estilo do escritor, 
que revolucionou, com uma bela 
sequência de romances, a lite-
ratura brasileira, notadamente 
a nordestina, num estilo muito 
pessoal, com abundante matéria 
para a ‘sociologia do Bangüê’, 

mas, sobretudo para seus autên-
ticos romances dos canaviais ou 
da cultura nordestina”, escreveu 
Damião Ramos Cavalcanti.

A terceira parte do suplemen-
to especial contém fotografias. A 
publicação ainda inclui entrevista 
com o poeta Jessier Quirino.

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube
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Abertura terá bate-papo do documentarista paraibano Vladimir Carvalho (E) com o vice-presidente da Funesc, Pedro Santos (D)

Edição contém fotografias, relatos e entrevistas 
com autoridades, pesquisadores e populares 
sobre a obra e memória do autor de ‘Menino de 

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br
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A edição de maio do suplemento literário do 
jornal A União, o tradicional Correio das Artes, 
é dedicada à celebração dos 70 anos da poetisa 
paraibana, nascida em Pombal, Violeta Formi-
ga. Pude ainda conhecê-la em vida, quando ain-
da frequentava o curso de Psicologia, no Centro 
de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Era 
uma figurinha pequenina, vivaz, de riso fácil, 
que conquistava a todos pela simpatia. O lirismo 
da sua poesia também encantava e lhe conquis-
tava fiéis admiradores.

Sua poesia lembra a de outra figura trágica 
paraibana, a poetisa Anayde Beiriz (1905-1930), 
também desaparecida de forma trágica, na f lor 
da idade, com pouco mais de 20 anos. 

Em um de seus poemas Violeta diz:

Minha vida
Por uma única palavra.
Liberdade
(Então eu
serei feliz
como os anjos
que ainda não
nasceram).

Em um de seus poemas, Anayde assim se ex-
pressou:

Eu escrevo
para criar
um mundo
no qual
possa viver,
Procuro criar
um mundo 
como se cria
um determinado
clima,
uma atmosfera
onde eu pudesse
respirar.

Em ambos os poemas (apesar do tempo que 
os separa, o de Anayde nas primeiras décadas do 
século 20, o de Violeta, no fim do mesmo século), 
percebemos o mesmo clima de opressão, asfixia, 
insatisfação e anseio por liberdade. Liberdade 
que a mulher necessita para usufruir plenamen-
te dos seus direitos e exercer suas veleidades 
como artista ou, simplesmente, como mulher. 
Se ainda hoje a mulher sofre a opressão da so-
ciedade machista, imagine o que não sofria em 
tempos mais remotos! A poesia dessas duas jo-
vens mulheres deixa entrever a insatisfação que 
experimentavam diante do mundo hostil que as 
rodeava e oprimia.

O movimento de mulheres tem feito esforços 
para acabar com esse fosso que separa a mulher 
das suas realizações pessoais, das suas aspira-
ções, mas ainda falta muito para que sua legiti-
midade seja reconhecida e acolhida pela socieda-
de. Não foi só a maldição de parir com dor que 
coube à mulher. Muitas outras são as dores que 
tem de sofrer para atingir sua realização pessoal 
e felicidade.

Violeta Formiga 
(1951-1982)

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Zé Américo e Zé Lins:
sintonia literária e de almas

José Américo de Almeida e José 
Lins do Rego têm muitos pontos em 
comum. Ambos são admirados escri-
tores paraibanos, com projeção na-
cional e até além-continente, porém 
considerados homens simples, cuja 
notoriedade não interferiu nos seus 
hábitos de nordestinos-raiz.

O regionalismo foi marcado na 
narrativa das obras daqueles meni-
nos de engenhos, que se transforma-
ram em homens das letras, inclusi-
ve conquistando merecido lugar na 
Academia Brasileira de Letras. A ver-
satilidade de suas expressões enve-
redou por repertório rico e variado, 
contemplando aspectos diversos, na 
larga produção literária, do erudito 
ao popular.

Ao completar a marca dos 120 
anos de nascimento de José Lins, 14 
anos os separam: Zé Américo nasceu 
no final do século 19 e Zé Lins no iní-
cio do século 20. No entanto, os re-
gistros do tempo indicam que ambos 
se consideravam grandes amigos e 
admiradores mútuos.

Em paralelo ao brilho literário, 
o convívio intimista de ambos seria 
uma voz marcante. Amorosos, valo-
rizavam as esposas, os filhos e sem-

pre prezaram o convívio dos verda-
deiros amigos. Tinham saúde e não 
eram fumantes. Homens sensíveis, 
tementes a Deus e devotos de Nossa 
Senhora.

O homem Zé Lins
Aos 46 anos, José Lins do Rego es-

creveu seu autorretrato. Eis trechos 
marcantes do seu cotidiano: “...tenho 
muita saúde e muito medo de mor-
rer. Não gosto de trabalhar, não fumo, 
não durmo com muitos sonhos... Se 
chove, tenho saudades do sol, se faz 
calor, tenho saudades da chuva. Sou 
homem de paixões violentas. Temo 
os poderes de Deus e já fui devoto de 
Nossa Senhora da Conceição”. 

E continuando, assim se expres-
sa “Enfim, literato da cabeça aos pés, 
amigo de meus amigos e capaz de 
tudo se me pisarem nos calos. Perco 
então a cabeça e fico ridículo. Não 
sou mau pagador. Se tenho, pago, mas 
se não tenho, não pago e não perco o 
sono por isso. Afinal de contas, sou 

um homem como os outros. E Deus 
queira que assim continue”.

Na ABL
Apesar de ser escritor de reno-

me, o sucesso não interferiu nos seus 
hábitos de homem comum. Na Acade-
mia Brasileira de Letras, Zé Lins man-
teve os traços de sua forte personali-
dade. O discurso de posse foi de certa 
forma polêmico. Eis alguns fragmen-
tos do seu pensamento:

– Aqui estou sem ter feito uma 
caminhada de aventuras. Não me pus 
na luta empenhando o que podia e o 
que não podia. A Academia não me foi 
uma ideia fixa... E nem vendi a alma ao 
demônio para obter a vossa imortali-
dade. Chego sem alvoroço e sem tro-
peçar na glória dos outros...

Assim, também nos revela “Che-
go a esta Casa sem arrependimentos 
pelo que fiz nem temor de falar como 
sempre falei, com a língua solta que 
Deus me deu... Trago ao convívio de 
doutos e mestres a simplicidade de 
um falar ligado ao povo...”

E ainda, “Não tenho rancores e 
nem simulo bondades. Dou-lhes a 
minha alma despida. E nem o fardão 
luzente e nem a espada virgem me fa-
rão diferente do que sou e quero ser: 
um homem simples”.

Fátima Farias  O regionalismo foi marcado na 
narrativa das obras daqueles meninos 
de engenhos, que se transformaram 

em homens das letras 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Foto: Arquivo A União

Poetisa Violeta Formiga, nascida em Pombal, no Alto Sertão da Paraíba

Top 3 da parada brasileira no Spotify e o álbum mais ou-
vido globalmente na plataforma. Maior estreia do ano nos Es-
tados Unidos. Um sucesso estrondoso e três nomes próprios: 
Olivia Isabel Rodrigo. Mal começou a carreira musical da nor-
te-americana de apenas 18 anos e esses são alguns dos feitos 
de uma jovem que quebrou, nas últimas semanas, o universo 
do pop na Internet – especialmente o TikTok.

A primeira vez em que ouvi o nome da artista foi na ne-
wsletter semanal do amigo Ricardo Oliveira, no comecinho de 
abril. Ele comentava sobre o sucesso da música ‘Drivers Li-
cense’, single que a ex-High School Musical havia lançado no 
YouTube, e a promissora carreira que estava por vir. Acertou 
em cheio. 

Produzida pelo músico Dan Nigro, Olivia Rodrigo apela 
para um gênero adormecido no mainstream: o pop rock. Nes-
sa onda nostálgica, o disco SOUR vem carregado de referên-
cias aos anos 1990 e 2000, desde suas canções à estética do 
disco, que exibe a garota com adesivos e patches iguaizinhos 
aos que enchemos nossos cadernos no colegial. Pois é, a déca-
da de 1990 já é retrô.

O álbum de estreia traz um pouco de cada coisa que 
fez sucesso nessas épocas e o que faz sucesso atualmente: 
as referências rockers a Paramore e Avril Lavigne são tão 
palpáveis quanto as baladas de Taylor Swift e sussurros de 
Billie Eilish. 

Enquanto ela parece nova e refrescante para os ouvidos 
da nova geração, os millenials podem, e provavelmente, vão 

achar SOUR bastante familiar. Eu vou além e digo que o disco é 
familiar nele mesmo, com canções que quase não se diferem, 
além da astronômica ‘good 4 u’, que já conta com mais de 176 
milhões de streamings só no Spotify. Por falar nessa faixa, não 
me decidi ainda se ela é plágio ou ode à ‘Misery Business’, de 
Paramore. Apesar de muito divertida, não consigo ouvir o hit 
de Olivia Rodrigo sem torcer o nariz.

Mas vê: não quero soar como a mulher da outra geração 
falando mal da nova. Eu acho ótimo que tenha uma represen-
tante do pop rock bombando desse jeito! Afinal, foi ouvindo as 
coisas da minha geração que as portas das referências anterio-
res foram abertas e pude desbravar os clássicos até entender 
que, pois é, tudo é uma cópia, um remix. Sim, o seu grande ídolo 
muitíssimo provavelmente bebeu de uma fonte anterior para 
criar aquele grande hit. A fonte pode ter sido uma secular músi-
ca celta, uma ciranda de domínio popular, ‘Muddy Watters’ (um 
salve, Led Zeppelin!) ou até Jorge Ben (um salve, Rod Stewart!). 
Claro, há originalidade por todos os lados, mas, em algum mo-
mento, aquilo que você leu, ouviu, assistiu, vai influenciar na 
sua arte. Quase nada na música se cria do zero, nem mesmo as 
loucuras acidentais do jazz. 

Eu aposto que daqui há 30 anos, alguma jornalista vai pu-
blicar que aquela nova artista que está bombando é filhote de 
Olivia Rodrigo. Paramore e Avril Lavigne vão ficando longe. 
Patti Smith, Blondie e PJ Harvey? Xi, aí nem se fala. Quem ga-
nha e resiste é sempre ela: a arte. Toda sorte para Olivia e que, 
quando for o tempo, que venham os próximos!

Olivia Isabel Rodrigo e
o novo velho pop

Foto: Divulgação

Disco ‘SOUR’ tem estética de adesivos e patches 
parecidos com os usados nos cadernos de 
colegial  dos anos 1990/2000
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Caro poeta e prosador Hildeberto Barbosa Filho.
Como é de praxe às missivas, começo dizendo esperar 

que esta te encontre pleno de saúde. Ao que acrescento, 
estou eu elevando meus pensamentos para que estejas de-
vidamente recuperado da cirurgia a que foste submetido 
tempos atrás. Bom saber-te usufruindo das higidezes que 
mereces. Findo o exórdio, resta-me crer que o dileto amigo 
terá paciência para algumas considerações que farei a se-
guir, antes da carta propriamente dita.

Antecedendo às razões que me trouxeram mais uma 
vez às páginas deste tradicional noticioso, seria de bom 
alvitre esclarecer que coisa de um mês atrás, exatamente 
em 5 de maio, publiquei nesta coluna uma carta aberta ao 
amigo Thomas Bruno. Foi uma resposta a um artigo onde 
nosso confrade, publicamente, reclamava do fato de que 
eu abandonara uma instigante temática em minhas crô-
nicas. Queria o ilustre amigo (ele e não tu) que eu fizesse 
voltar à baila um assunto que já me trouxera algum des-
conforto diante de nossos leitores: os sacis. Recusei, ainda 
que o rogo viesse com tintas de intimação.

Então, o que me leva a escrever esta epístola e torná-la 
pública? Vamos lá. Foi minha intenção inicial, trazer aqui 
para o “Crônica em destaque” rabiscos reveladores de um 
sentimento que me abatera neste último sábado do mês 
que se foi. Desisti. Qual o quê?! Outra vez eu poderia ser 
alvo de algumas maledicências. Ainda mais nesses tem-
pos de pandemia, onde muita gente anda fazendo aquela 
viagem antes do combinado e eu aqui tomado de emoções 
tão simplórias. Simplórias? Bem, era o que diriam almas 
que navegam ao largo de algumas querenças que só poe-
tas com teus atributos conhecem e valorizam.

Restou-me pois, tu (só os vates entendem alguns sen-
timentos) para ouvir esses meus reclamos. Respeitadas as 
diferenças que separam a minha mão pesada que tanto 
padece para produzir alguns rabiscos com a pena leve e 
inspirada que tu conduzes para nos presentear com teus 
textos, há entre nós alguns predicados que nos aproxi-
mam. Sim, tu como eu, somos “canaristas” juramentados, 
atividade na qual nos graduamos, “mestramos” e doutora-
mos. Então tu entenderás o dissabor pelo qual passei no 
último fim de semana.

Tu te lembras dos canarinhos que fiz chegar às tuas 
mãos como regalos para celebrar nossa amizade? Havia 
um especial, todo esverdeado, de porte altivo e cantador 
como poucos há. 

Já me contaste que o danadinho se tornou um con-
certista de fazer inveja. Disseste-me também que o canto 
dessa criaturinha te inspira e faz teu cálamo correr mais 
solto sobre teus pergaminhos. Sei como são esses menes-
tréis empenados. É bom vê-los pela manhã inaugurando 
nossos dias com pompa e circunstância. São doces fontes 
de inspiração. Nem sei quantos tens em tua varanda. Ima-
gino sabes aproveitar desses instantes, dessa sedução que 
a cantoria deles proporciona. Eu também não abro mão 
desses momentos, por isso estão em meu alpendre, ali 
bem perto de onde escrevo. 

Daquela ninhada, de onde veio este a quem estamos 
nos referindo, fiquei com um parecidinho, irmão do teu. 
Não tinha altivez nem o talhe daquele que ficou contigo, 
mas empatava em cantoria. Era também um solista de 
muita aptidão e formosura. Notaste que eu disse “era” e 
não “é”? Pois é isso caro amigo, meu Nélson, como se diz 
por aí, bateu com a dez. Batizei essa avezinha com o nome 
de Nélson em homenagem ao xará famoso, o Gonçalves. 
Justa homenagem, pois como seu patrono, meu bichinho 
se tornara um seresteiro como poucos vi.

Sábado, lá fui eu cuidar de meus trovadores quando me 
deparei com a infausta cena. Lá estava Nélson estirado no 
viveiro, sem vida, olhinhos abertos, mas sem aquele brilho 
que eu via quando essa criaturinha resolvia encher minhas 
manhãs de encantamento e poesia. Nem consigo imaginar 
o que teria levado a óbito esse meu poetinha. Que tristeza, 
meu amigo! Daí eu vir dividir contigo este queixume.

Hão de me criticar: tanta gente indo para outras di-
mensões e eu lastimando a morte de um canarinho. Há 
meu amigo, nem imaginas quantas mortes já carpi nesses 
tempos assombrosos. Entes queridos, assim, subitamente 
se foram. Nesta coluna, já espalhei algumas vezes minhas 
tristezas por essas perdas. Temo em pensar quantas ainda 
terei de prantear. 

Então, meu amigo poeta, a quem dirijo estas garatu-
jas, num tempo de tão poucos motivos para a alma se re-
jubilar, entristece-me mais ainda a perda de uma simples 
avezinha que se esforçava com sua cantoria para que eu 
pudesse enterrar algumas de minhas aflições.

Era isso meu caro. Tu, poeta que és, entenderás meu 
lastimo.

Sem mais, fica aqui meu abraço lhano.
Luiz Augusto Paiva

Outra carta, 
outro amigo

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

‘De Repente na Rede’

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe nesta quarta-
feira o programa da série ‘De Repente 
na Rede’. A partir das 19h, exibido gra-
tuitamente pelo canal da instituição 
no YouTube (/funescpbgov ), o apre-
sentador do projeto, o poeta Iponax 
Vila Nova, vai fazer uma homenagem 
póstuma ao repentista Antônio Nunes 
de França (RN).

Antonio Nunes de França nasceu 
no município de Alexandria (RN),em 
1938. Ainda jovem, chegou a Limoeiro 
do Norte (CE), onde fixou residência e 
começou a apresentar um programa 
com o poeta Justo Alves de Amorim, 
ficando rapidamente conhecido pe-
las regiões vizinhas. O programa da 
Rádio Vale do Jaguaribe que o poeta 
fundou se chamava Violas e Bioleiros, 
o primeiro de cantoria a ir ao ar por 
uma emissora da cidade.

Foi um dos grandes cantadores 
de viola e repentistas da região, com 
atuação principalmente nos estados 
do Rio Grande do Norte, Paraíba e 
Ceará. Após um bom tempo cantan-
do em parceria com Justo Amorim, 
passou a se apresentar com o repen-
tista paraibano Juvenal Evangelista 
dos Santos. Apresentou-se ainda com 
Moacir Laurentino, Chico Pedra de 
Oliveira e Zé Cardoso.

Antônio Nunes morreu em 20 de 
novembro de 2018, em Dr. Severiano 
Melo, onde residia, deixando a memó-
ria de um menestrel de improvisos 
em versos e um apreço enorme pela 
plateia e seus ouvintes.

Um ano após seu óbito, o Institu-
to Zulmirinha Veras, no Rio Grande do 
Norte, inaugurou a Cordelteca Poeta 

Antonio Nunes de França, com um 
acervo inicial de mais de mil folhetos 
de cordéis, de autoria, principalmen-
te, de poetas potiguares.

Desde julho de 2015, a Funesc 
vinha realizando o ‘De Repente no 
Espaço’ mensalmente, sempre na pri-
meira quarta-feira de cada mês. Pro-
jeto alternativo devido à pandemia, o 
‘De Repente na Rede’ vem preenchen-
do a lacuna. Todos os vídeos com os 
homenageados podem ser vistos no 
canal da Funesc no YouTube. 

Edição traz homenagem 
póstuma a poeta do RN

Foto: Divulgação

Em dupla com Zé Vicente (D), o homenageado 
Antônio Nunes de França (E) chegou a atuar no 
Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

A proposta MAM no 
Minecraft é um jogo de vi-
deogame no qual é possível 
realizar visitas ao Museu de 
Arte Moderna de São Pau-
lo, construir ou reconstruir 
obras de arte e aprender so-
bre a história da arte brasi-
leira por meio de atividades 
lúdicas e virtuais.

O projeto inédito está 
disponível na plataforma Mi-
necraft: Education Edition e 
no site oficial do MAM .

Direcionado a escolas, 
estudantes, artistas e interes-
sados em arte e videogame, a 
iniciativa apresenta uma for-
ma de diálogo com o público 
por meio de reproduções dos 
ambientes internos e exter-
nos do MAM, incluindo sua 
sede e o Jardim de Escultu-
ras, e de obras do acervo do 
Museu dentro do Minecraft 
– um dos jogos eletrônicos 
mais populares da atualida-
de, caracterizado como uma 
espécie de lego digital que 
permite ao jogador construir 
ambientes e mundos virtuais.

O projeto reúne ainda 
propostas de aulas com re-
cortes temáticos a partir das 
obras do acervo do MAM e 
uma série de atividades lúdi-
cas e interativas.

“A plataforma do Mine-
craft: Education Edition tem 
como objetivo incentivar a 
aprendizagem, o raciocínio 
lógico, o pensamento com-
putacional, a colaboração, 

a comunicação, o desenvol-
vimento de habilidades so-
cioemocionais. Tudo isso de 
forma divertida. Esta parce-
ria com o MAM acrescenta, 
ainda, uma questão muito 
importante, o acesso à cul-
tura”,  destaca Vera Cabral, 
diretora de Educação da Mi-
crosoft Brasil. “Por meio da 
tecnologia, todos os alunos, 
de qualquer lugar, podem co-
nhecer um dos museus mais 
importantes de São Paulo e 
interagir com parte de seu 
acervo. Estamos muito feli-
zes com tudo isso”.

Para sua estreia, o pro-
jeto traz uma ação inédita. 
Sob a direção de Rog Souza, 
foi realizado um filme dentro 
do game, com criação de um 
avatar do ator Lázaro Ramos 
e locução do mesmo.

No Education Edition, 
versão educativa do Minecra-
ft, professores, ou outro adul-
to responsável pela condução 
do jogo, têm controle do que 
os jogadores fazem e podem 
incluir blocos para limitar a 
área de atuação no mapa, não 
só demarcando os limites do 
território, mas também indi-
cando onde os jogadores po-
derão construir ou não. Outra 
ferramenta do game é a lou-
sa, que trará informações e 
links ao site do MAM sobre as 
obras de arte tratadas na aula 
e orientações para realização 
das atividades.

“A proposta do projeto 
MAM no Minecraft dialoga 
com a missão do Museu em 
investir na formação cultu-
ral, educacional e artística 
da sociedade. Acreditamos 

que a arte é um dos ele-
mentos fundamentais para 
educação e construção da 
cidadania”, afirma Cauê Al-
ves, curador-chefe do mu-
seu. “Ao longo do último ano, 
o MAM vem rompendo com 
suas fronteiras espaciais por 
meio de formatos não tradi-
cionais de exibição”.

Museu de Arte Moderna de SP lança 
projeto educativo no jogo Minecraft

Foto:  Leonardo Sang/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do MAM

para o projeto

Iniciativa tem reproduções dos 
ambientes internos e externos 
do MAM no videogame
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Começa hoje e vai até a 
próxima quarta-feira (dia 9) 
a 1ª Feira de Livros da editora 
independente Escaleras. Essa 
será uma oportunidade para 
garantir qualquer obra do ca-
tálogo com descontos de até 
40%. São romances, contos 
e poemas de mais de 25 au-
tores e autoras renomados e 
iniciantes da Paraíba e de ou-
tros estados como Rio Grande 
do Norte, Pernambuco, Ser-
gipe, Bahia, Paraná e Rio de 
Janeiro, dentre outros. “A feira 
é uma forma de dar continui-
dade ao trabalho da Escale-
ra: com livros mais baratos, 
a gente quer dar uma saída 
boa no nosso estoque para 
então conseguir lançar novos 
autores”, anuncia Débora Gil 
Pantaleão, escritora e editora 
paraibana na Escaleras.

Entre as obras que en-
tram em promoção, estão 
os romances Trago comigo 
as dores de todos os homens, 
de Roberto Menezes, e Hoje 
mando um abraço para ti, pe-

quenina, de André Cabral Ho-
nor, que narra cenas da vida 
do português Jerônimo José 
de Melo e Castro à frente da 
Capitania da Paraíba entre os 
anos de 1764 e 1797. O públi-
co pode ainda encontrar des-
contos no livro de contos His-
tórias nada sérias, de Maria 
Valéria Rezende, que é uma 
antologia de textos escritos 
para as sessões de sábado do 
Clube do Conto da Paraíba. 
Na categoria poesia, Toda le-
veza será retribuída, de Lucy 
Donegan, que traz confissões 
de buscas íntimas escritas 
em primeira pessoa. 

Em um balanço sobre os 
quatro anos da Escaleras, Dé-
bora Gil inicia seu relato com 
uma palavra, seguida de uma 
risada: dificuldade. A falta de 
apoio por parte das compras 
públicas que pudessem levar 
as obras para as escolas esta-
duais e municipais, além das 
bibliotecas é algo que limita 
as tiragens dos exemplares 
e por consequência as pers-
pectivas da editora. “Em qua-
tro anos, nós nunca tivemos 
a oportunidade de chegar às 

escolas e bibliotecas a não 
ser por doações próprias”, 
ressente-se.  

Contudo, a editora acre-
dita que a Escaleras esteja 
em um bom momento, ape-
sar das adversidades que a 
pandemia traz, tais como a 
impossibilidade de fazer lan-
çamentos presenciais e expor 
as obras em grandes feiras do 
mercado especializado. “A 
gente está conseguindo so-
breviver através das campa-
nhas de pré-venda e financia-
mento coletivo”, aponta ela, 
que percebe nesse movimen-
to uma saída para os desafios 
do momento.

A ideia da “vaquinha ele-
trônica” procura agregar mais 
fontes de financiamento para 
as obras literárias, tornando 
o leitor em uma espécie de 
patrocinador. Nesse modelo, 
é estipulada uma meta de ar-
recadação que muitas vezes 
envolve recompensas para os 
colaboradores como contra-
partida. O propósito é esca-
par das impressões de escas-
sez do projeto para focar nas 
potencialidades da obra. Só 

neste momento, a editora Es-
caleras possui quatro livros 
em processo de financiamen-
to coletivo. Outras 13 obras já 
passaram pelo mesmo esque-
ma, das quais oito superaram 
as metas estabelecidas. 

“A minha primeira expe-
riência (com financiamento 
coletivo) foi comigo mesma. 
Na época, eu nem consegui 
atingir a meta. Mas com a 
pandemia, essa foi a única 
forma que eu vi de conseguir 
vender livros”, lembra a auto-
ra paraibana.

Essa estratégia de resis-
tência atinge as mais amplas 
editoras, de diferentes portes 
e solidificação no mercado. 
Algumas delas já surgiram 
utilizando a plataforma do 
Catarse para viabilizar suas 
publicações, como a edito-
ra Caos e Letras, que desde 
o primeiro livro lançado faz 
uso dessas ferramentas; mas 
mesmo editoras maiores, 
como a editora paulista Uru-
tau, lançam mão das mesmas 
táticas. “Eu estou conseguin-
do, sim, fazer o que acredi-
tava, inclusive de estar junto 

dos autores, sugerindo ideias 
de melhorias e ajudando na 
campanha do livro”, afirma 
Débora Gil Pantaleão.

A editora independente 
se dedica ao risco e ao traba-
lho curatorial de procurar dar 
chances de publicar obras de 
autores e autoras iniciantes. 
Desde a sua ideia fundadora, 
a Escaleras sempre buscou 
ser um agente no mercado 
editorial que procura desar-
ticular uma lógica desigual de 
sub-representação feminina 
na literatura, cis ou trans. 

Um exemplo disso é o 
livro de poesia Alma grávi-
da, de Nymeria Ronan, que 
também entra em desconto 
na Feira a partir de hoje. A 
poeta independente é uma 
mulher trans de 27 anos que 
mora em Campina Grande 
e é graduanda em Letras 
Espanhol, já tendo poemas 
publicados nas revistas Des-
vario, Pensamentos Poéticos 
e no blog A Estranhamente. 

“Ela tem uma poesia muito 
potente e traz muito da rea-
lidade dela e das violências 
que ela vive”, descreve Dé-
bora Gil Pantaleão sobre a 
obra inaugural da poeta. É 
este trabalho que a editora, 
depois de quatro anos, quer 
continuar fazendo. “Estou 
conseguindo, sim, fazer o 
que acreditava, inclusive de 
estar junto dos autores, su-
gerindo ideias de melhorias 
e ajudando na campanha do 
livro”, finaliza. 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o site da editora 
independente Escaleras

Romances, contos e poemas de mais de 25 autores e autoras da Paraíba e 
de vários estados do Nordeste estarão à venda com desconto de até 40%

Feira celebra 4 anos 
de editora Escaleras

Segundo Débora Gil, Escaleras busca dar representatividade feminina na literatura

Foto: Bruna Dias/Divulgação
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Dentre os livros do catálogo estão a 
antologia de contos ‘No horizonte, 
a terra’, de Danielle Sousa (RN), 

e os romances ‘Hoje mando um 
abraço para ti, pequenina’, de 

André Cabral Honor (CE), 
e ‘Uma das coisas’, de 

Débora Gil Pan-
taleão (PB)

De um livro de Ray-
mond Bernard (As 
mansões secretas da 

Rosacruz), retiro, como reforço 
de várias noções ocultistas, um 
trecho luminoso:

“Há leis universais que 
nosso primeiro dever é respei-
tar, pois elas visam à evolução 
da Humanidade. Ora, entre 
essas leis, há o que se chama o 
carma, tão mal compreendido 
pela maioria. A Humanidade, 
assim como o indivíduo, deve 
aprender pelo carma, que não 
é, de modo algum, uma puni-
ção. O carma tem sua origem na 
humanidade e nela encontra o 
seu resultado. A guerra é uma 
manifestação de carma coletivo. Resulta 
das ações, bem como dos pensamentos 
dos homens”.

Como esclarecimento, repasso a in-
formação da existência do Alto Conselho, 
uma espécie de “governo oculto do mundo”, 
formado por 12 pessoas que conhecem o 
último ponto que a Terra atingirá em sua 
evolução. E todas as suas etapas. 

O papel do Alto Conselho é cuidar para 
que cada etapa esteja concluída no tempo 

determinado e apres-
sar ou retardar isso.

Em  maio de 
1964, em Londres, um 
personagem ligado ao 
Alto Conselho revelou 
a Raymond Bernard 
que “na maioria das 
vezes, o Alto Conselho 
deve trabalhar para 
apressar”. 

Que seus mem-
bros reúnem-se em 
colégios quatro vezes 
por ano, em períodos 
fixos. 

Que quando a 
política perturba a 
evolução mundial, o 

Alto Conselho da Rosacruz faz uma inter-
venção (no entanto, por diversos meios 
que nada têm de compatilidade com os 
caminhos políticos).

Acho que a astrologia começa na 
própria Bíblia, nas citações permitidas pelo 
Vaticano, como está no capítulo I do Gêne-
sis: “Disse também Deus: façam-se luzeiros 
no firmamento do céu, e separem o dia da 
noite, e sirvam para sinais, e para (distin-
guir) os tempos, os dias e os anos...” Está 

bastante claro, não? “E sirvam para sinais...” 
É o Gênesis iniciando a astrologia 

como ciência da natureza.
E a Igreja Católica a negar o que ela 

própria publica e tem como origem. Por 
que qualquer personagem da Igreja Ca-
tólica, na Paraíba, ou fora daqui, nunca 
provou que existe incompatibilidade en-
tre a astrologia e a Bíblia, a astrologia e 
o Cristo, a astrologia e as leis autônomas 
e sábias da natureza?

nnnnnnnnnn

Cabe dizer que no início da ciência não 
havia astrologia e astronomia. A ciência dos 
astros sempre foi única. A divisão surgiu 
quando o homem deixou de viver segundo 
a ciência natural para viver segundo o or-
gulho de ser cientista e impor dogmas que 
provocaram inquisições, torturas, assassi-
natos, repressões, suicídios. 

Desde que a Igreja Católica traiu seu 
próprio grande Mestre – Jesus – e passou 
a viver pelos interesses imediatistas de 
poder. 

O Vaticano chegou a gerar um Cle-
mente V. Chegou a criar um sistema de 
controle financeiro segundo as frias leis 
do capitalismo, afastando-se do que está, 

por exemplo, nos Evangelhos.
São Mateus: “Não queirais entesou-

rar para vós tesouros na terra, onde a 
ferrugem e a traça consome, e onde os 
ladrões desenterram e roubam, mas en-
tesourai para vós tesouros no céu, onde 
nem a ferrugem nem a traça consome, e 
onde os ladrões não desenterram nem 
roubam. Porque onde está o teu tesouro, 
aí está também o teu coração”.

As influências de todos os astros 
nunca impedem o que é considerado em 
toda a humanidade como livre-arbítrio 
humano. 

É parte do livre-arbítrio escolher 
entre conhecer ou não conhecer as 
influências, a elas estar mais ou menos 
submetido. 

Quem conhece as influências, delas 
sabe tirar proveito.

nnnnnnnnnn

Nada melhor do que tudo é reler o 
afirmado por Jesus no Sermão da Mon-
tanha, conforme o evangelho de São Ma-
teus: 

“Enquanto não passar o céu e a terra, 
não desaparecerá da lei um só jota ou um 
só apice, sem que tudo seja cumprido”.

Influência dos astros não impede livre-arbítrio
Imagem: Divulgação
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Até mesmo os serviços essenciais ficarão parados por três dias no município de Sousa para controlar a propagação da covid
Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Sousa decreta lockdown e sete 
cidades intensificam restrições

Sete municípios do 
Sertão do Estado que fazem 
parte do Consórcio Inter-
municipal de Desenvolvi-
mento e Inovação da Pa-
raíba  decidiram, na última 
segunda-feira (31), tomar 
medidas mais rígidas para 
conter os números da pan-
demia. Além disso, a prefei-
tura de Sousa, também no 
Sertão, decretou lockdown 
ontem.

Os municípios de  Ui-
raúna, Bernardino Batista, 
Poço Dantas, São João do 
Rio do Peixe, Triunfo, Santa 
Helena e Poço de José de 
Moura emitiram novos de-
cretos estabelecendo toque 
de recolher e fechamento 
de bares. 

As medidas do Consór-

cio Intermunicipal vão até 
o próximo dia 6 de junho. 
As sete cidades terão toque 
de recolher das 20h às 6h e 
devem fechar bares, além 
de proibir a venda de be-
bidas alcoólicas. Já restau-
rantes poderão funcionar 
através de delivery até as 
22h, sem permissão para 
retirada no local.  

Já o prefeito de Sousa, 
Fábio Tyrone (Cidadania), 
decidiu decretar lockdown 
de três dias, a começar da 
próxima quinta-feira (3). 
Todas as atividades comer-
ciais e serviços, inclusive 
ditos como essenciais, fica-
rão fechados nesse perío-
do, sendo permitido ape-
nas o delivery. 

Além disso, haverá um 
toque de recolher das 22h 
às 5h. Os únicos locais com 
permissão para funcionar 
em seus horários habituais, 
são postos de combustí-
veis e farmácias. Os cultos, 
missas e atividades reli-
giosas presenciais também 
estarão suspensas nesse 
período. 

Sousa está entre os oito 
municípios da Paraíba com 
maior número de casos da 
doença. Segundo o Boletim 

Epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Estadual 
de Saúde, até o momento, 
6.448 pessoas foram diag-
nosticadas com o novo co-
ronavírus e ocorreram 108 
óbitos na cidade. 

O Sertão do Estado é 
a região onde o número 
de casos e de ocupação de 

leitos para pacientes com 
covid-19 mais tem crescido 
na Paraíba. De acordo com a 
26ª avaliação do Plano Novo 
Normal, 95% das cidades 
do Estado estão com ban-
deiras laranjas e 12 muni-
cípios foram classificados 
com bandeira vermelha, 
entre eles o de Uiraúna. 

Sertão é a região do 
Estado onde o número 
de casos e de ocupação 
de leitos para covid-19 

mais tem crescido

Prefeito de Sousa, Fábio Tyrone, decretou lockdown no município; 
apenas os serviços de delivery estão autorizados a funcionar 

Foto: Arquivo A União

Webinário do CNMP

Ação contra crime organizado 
requer medidas estratégicas

“O Ministério Público só 
vai vencer os desafios no com-
bate às organizações crimino-
sas, se perceber que precisa 
sair do contexto de ‘gabinete’ 
e buscar a heterogeneidade 
dos múltiplos conhecimen-
tos”. Essa foi uma das ideias 
defendidas pelo coordenador 
do Grupo de Atuação Especial 
contra o Crime Organizado do 
Ministério Público da Paraíba 
(Gaeco/MPPB), o promotor 
de Justiça, Octávio Paulo Neto, 
no webinário promovido na 
tarde de ontem (1º/06), pelo 
Conselho Nacional do Minis-
tério Público (CNMP) sobre o 
tema “Investigação criminal e 
formação da prova nos crimes 
praticados no âmbito das or-
ganizações criminosas”.

O webinário destinado 
a membros do MP brasilei-
ro, operadores do Direito e 
interessados no assunto foi 
mediado pelo conselheiro na-
cional e coordenador da Es-
tratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública (Enasp), 
Luciano Freire, que destacou 
a complexidade do problema, 
uma vez que, dados policiais 
apontam a existência de 70 
facções criminosas atuando 
no país.

Além do promotor de Jus-
tiça do MPPB, o evento orga-
nizado pela (Enasp) também 
trouxe como palestrante o juiz 
de Direito do Estado do Ceará, 
André Gurgel.

Estratégia
Em sua palestra, Octá-

vio Paulo Neto, que também 

é coordenador do Núcleo de 
Gestão do Conhecimento e Se-
gurança Institucional (NGCSI/
MPPB), falou sobre a comple-
xidade das investigações no 
mundo informacional e do 
impacto dos avanços tecnoló-
gicos na sociedade. “Vivemos 
na era da informação, onde 
não há fronteiras e em que 
uma organização criminosa 
pode atuar em vários lugares 
e países. Uma das coisas mais 
críticas é que estamos sendo 
instados a agir na urgência e a 
decidir na incerteza”, proble-
matizou.

Além de abordar teorias e 
conceitos da Ciência de Dados, 
o representante do MPPB en-
fatizou a importância da estra-
tégia, do pensamento efetual 
(capacidade criativa e inova-
dora de implementar soluções 
a um problema), de se agir em 
rede e de se buscar a interdis-
ciplinaridade nas investiga-
ções contra a criminalidade 
organizada. “É preciso adotar 
estratégias para que tenhamos 
uma tomada de decisão mais 
assertiva e resolutiva. Preci-
samos iniciar as investigações 
com a cabeça vazia para evitar 
vieses, inclusive o probatório. 
Às vezes, o confronto às orga-
nizações criminosas requer a 
persecução patrimonial. Pre-
cisamos entender meios dife-
rentes de abordar o problema, 
que instrumentos legítimos e 
estratégias vamos adotar. O 
uso da Ciência de Dados, com 
a tecnologia e a cultura resulta 
em mais assertividade nas de-
cisões”, defendeu.

Aparelhos celulares
O juiz André Gurgel, por 

sua vez, fez uma exposição a 
partir de situações concretas 
vivenciadas na Vara de Deli-
tos de Organizações Crimino-
sas da Comarca de Fortaleza, 
sobretudo em 2019, quan-
do ocorreram os ataques a 
prédios públicos ordenados 
por facções criminosas em 
represália às medidas mais 
duras adotadas pelo então re-
cém-empossado secretário de 
Segurança do Estado do Ceará 
contra o crime organizado.

O principal assunto abor-
dado foi a prova de crimes 
obtida a partir da apreensão 
e verificação de aparelhos ce-
lulares de acusados. Foram 
explicitadas as situações em 
que essa prova pode ou não 
ser considerada lícita, ajudan-
do nas investigações e no en-
frentamento das organizações 
criminosas.

O magistrado falou sobre 
a Lei da Interceptação Telefô-
nica (Lei 9.296/96) e sobre a 
‘Teoria da Descoberta Inevitá-
vel’, esta última para explicar 
que a prova obtida a partir 
do acesso de conteúdo de um 
aparelho celular apreendido 
pela autoridade policial sem 
prévia autorização judicial 
pode ser válida, desde que 
haja outras provas que foram 
conseguidas anteriormente 
à apreensão do aparelho que 
levariam ao mesmo resulta-
do. Segundo ele, esse enten-
dimento tem sido aceito pelos 
tribunais superiores e pela 
Doutrina.

O Ministério Público da 
Paraíba recomendou aos mu-
nicípios de Sousa, Aparecida, 
São Francisco, Santa Cruz, 
Lastro, Vieirópolis, São José 
da Lagoa Tapada, Marizópolis, 
Nazarezinho, Uiraúna, Poço 
Dantas e Joca Claudino decre-
tem a proibição, em todos os 
espaços públicos e privados 
das zonas urbanas, do ato de 
acender fogueiras e queimar 
fogos de artifício, visando evi-
tar a exposição da população 
em geral à fumaça ou gases 
decorrentes desta utilização. 
A recomendação foi expedida 
pelo promotor de Justiça An-

tônio Barroso Pontes, que atua 
na defesa do meio ambiente e 
patrimônio social.

Os municípios deverão 
fiscalizar o cumprimento das 
normativas estadual e muni-
cipal, responsabilizando os 
que descumprirem nas penas 
de multa, bem como da res-
ponsabilização civil, adminis-
trativa ou porventura penal 
que haja. A recomendação foi 
expedida em razão da apro-
ximação dos festejos juninos, 
tradicionalmente celebrados 
no Nordeste brasileiro, em 
especial no Sertão do Estado.

Na recomendação, o pro-

motor de Justiça destaca que a 
Lei Estadual 11.711/20 proí-
be o ato de acender fogueiras 
nas áreas urbanas em todo o 
território estadual, enquanto 
perdurar a pandemia causada 
pelo novo coronavírus, visan-
do impedir o agravamento das 
situações relacionadas à crise 
de saúde pública vivenciada.

Também é apontado no 
documento a possibilidade de 
intoxicação por fumaça, pelas 
queimadas das fogueiras e de 
fogos de artifício, impactando 
a saúde respiratória da po-
pulação, além dos acidentes 
causados.

Ministério Público recomenda 
proibição de fogueiras e fogos

CGU constata regularidade na 
distribuição de vacina para CG

A Controladoria Geral da 
União (CGU) constatou, através 
de uma nota técnica, que não 
houve qualquer tipo de diver-
gência na quantidade de vaci-
nas enviadas pelo Governo do 
Estado ao município de Cam-
pina Grande, em comparação 
com os demais municípios. A 
análise foi feita a pedido do Mi-
nistério Público Federal, após a 
denúncia do prefeito da cidade, 
Bruno Cunha Lima (PSB). 

De acordo com a prefei-
tura, ocorreu uma diferença 
de 3.489 imunizantes. No en-
tanto, de acordo com a análise 
da CGU, os dados do Sistema 
de Informação de Insumos 
Estratégicos do Ministério da 

Saúde (SIES/MS) mostraram 
que o total de doses recebidas 
pelo município corresponde 
ao total registrado nas notas 
de remessa de imunizantes, 
de 83.268 doses, não existindo 
divergências. 

“Registre-se que, em que 
pese a requisição inicial infor-
mar que haveria uma diferen-
ça de 3.489 doses enviadas a 
menor para o município de 
Campina Grande, não constam 
informações no SIES, ou nos do-
cumentos/informações apre-
sentados pelos gestores muni-
cipal e estadual, que permitam 
identificar qual registro do SIES 
estaria em desconformidade 
com as notas fiscais de forneci-
mento”, diz o documento. 

Além disso, foram anali-
sadas a cobertura vacinal para 

a 1ª dose, até a 14ª remessa, 
onde foram encontradas va-
riações nos percentuais de 
imunizações dos grupos de 
60 a 74 anos e para o grupo 
de profissionais de saúde, que 
ocorreram nos municípios de 
João Pessoa e Campina. 

No entanto, após a  Gerên-
cia Executiva de Vigilância em 
Saúde (GEVS)  e a Secretaria 
Estadual de Saúde (SES) justi-
ficarem as variações, não foram 
encontradas evidências de que 
esses municípios tenham sido 
beneficiados ou prejudicados 
indevidamente. “Assim como 
não foi evidenciada a quebra da 
proporcionalidade das doses 
distribuídas no Estado no caso 
de envio maior de doses para 
outros municípios por arre-
dondamentos”, diz nota técnica. 

Cannabis medicinal
Assembleia Legislativa do Estado aprova projeto de lei que 
prevê a difusão de informações e o incentivo às pesquisas 
científicas com a cannabis na Paraíba. Página 14
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Proposta prevê suporte técnico para pacientes, responsáveis e associações que trabalham com a erva terapêutica
Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Deputados mantêm projeto que 
incentiva pesquisa da cannabis
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Com a ausência de ape-
nas um deputado (Ricardo 
Barbosa), dois votos contrá-
rios (Cabo Gilberto e Jutay 
Meneses) e três abstenções 
(Hervázio Bezerra, Wilson 
Filho e Júnior Araújo), a 
Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba (ALPB) 
mantiveram ontem  o texto 
do projeto de lei que prevê 
a difusão de informações 
e o incentivo às pesquisas 
científicas com a cannabis.

Apresentado pela de-
putada estadual, Estela Be-
zerra (PSB), e com apoio 
de elaboração do deputado 
médico Taciano Diniz (Avan-
te), a proposta prevê o apoio 
e suporte técnico para pa-
cientes, seus responsáveis 
e associações que utilizam a 
cannabis medicinal. O texto 
trata ainda da produção de 
pesquisas científicas dire-
cionadas a pacientes.

Trinta e três deputa-
dos, inclusive o presidente 
da Casa, Adriano Galdino, 
aprovaram a medida der-
rubando veto assinado pela 
Assessoria Jurídica do Go-
verno do Estado, que consi-
derava a matéria inconstitu-
cional por vício de origem e 
de iniciativa. 

O projeto tramitava na 
Assembleia desde o ano 
passado e, originalmente, 
partiu de uma iniciativa da 
Associação Brasileira de 

Apoio Cannabis Esperança 
e Liga Canábica da Paraíba, 
duas entidades que lutam 
há anos pela inclusão desse 
tratamento nas políticas de 
saúde do Estado.

Com polêmica espera-
da desde a semana passada, 
quando o presidente da As-
sembleia, Adriano Galdino, 
antecipou seu voto favorável 
à derrubada do veto, a maior 
surpresa das votações de 
ontem foi o posicionamento 
do deputado delegado e bol-
sonarista, Wallber Virgulino 
(Patriotas), também favorá-
vel ao projeto.

Precisando se retirar da 
sessão, ele pediu até para 
antecipar o voto e alegou 
que, apesar de ver “alguns 
equívocos” na matéria, não 
poderia ficar contra uma 
iniciativa que já conta com 
depoimentos de diversos fa-
miliares de pessoas curadas 
com o óleo da cannabis. “Se 
ainda pudesse, apresentaria 
emenda, mas voto favorável 
ao projeto”, disse.

Outra grande contri-
buição para aprovação da 
matéria ficou por conta do 
posicionamento da bancada 
de médicos, que é formada 
pelos deputados Taciano 
Diniz, Doutor Érico e Dou-
tora Paula. Todos eles ar-
gumentaram experiências 
e relatos científicos dos 
benefícios da cannabis no 
tratamento terapêutico de 
muitos pacientes na Paraíba 
e no Brasil.

Última a se pronunciar 
nos debates, a deputada Es-
tela Bezerra (PSB) agradeceu 
o pronunciamento favorável 
da maioria dos deputados, 
especialmente, do presiden-
te da Casa, Adriano Galdino, 
e afirmou que, com essa po-
sição, a Paraíba confirma sua 
posição de vanguarda na luta 
pelo uso terapêutico da can-
nabis.

 Ela lembrou que o proje-
to não é seu, mas de um con-
junto de pessoas com filhos e 
outros familiares com pato-
logias crônicas que, confor-
me comprovações científicas, 
podem e têm sido tratadas na 
Paraíba e em outros lugares 
do Brasil e do mundo. 

Ela lembrou que o êxito 
dessa luta na Paraíba é re-
sultado também do trabalho 
da Liga Canábica da Paraíba 
e da Associação Brasileira 

de Apoio Cannabis Esperan-
ça (Abrace). Respondendo 
ao contraponto de Hervázio 
Bezerra, Estela argumen-
tou que é preciso, sim, que 
esse trabalho não pare com 
a derrubada do veto e com 
a aprovação do projeto e 
que, como tantos segmen-
tos já envolvidos, a Assem-
bleia Legislativa e todos os 
deputados continuem aju-
dando no sentido de que o 
Governo e as demais insti-
tuições envolvidas possam 
transformar os propósitos 

dessa matéria em resulta-
dos práticos.  

“O objetivo é contribuir 
para a construção de uma 
Política Pública Nacional de 
Cannabis Terapêutica, agre-
gando pacientes e responsá-
veis de pacientes portadores 
de enfermidades que podem 
ser tratadas com cannabis”, 
afirmou Estela, ao acrescen-
tar que foi justamente essa 
luta organizada que resultou 
na autorização judicial para o 
cultivo e a produção de deri-
vados da maconha para fins 

medicinais. Para a deputa-
da, a aprovação do projeto 
“vai colaborar para que, em 
todo o Estado, sejam reali-
zadas atividades que favore-
çam a difusão de informações 
a pacientes e profissionais da 
saúde, o fomento a pesquisas 
científicas, bem como a cria-
ção de uma cultura de acolhi-
mento aos pacientes”.

Outro aspecto positivo 
da matéria, segundo Este-
la,  é que o preconceito deve 
definitivamente começar a 
dar lugar a um sentimento 
de compreensão e vínculos 
de reciprocidade. “A Paraí-
ba poderá contribuir para a 
criação de uma Política Na-
cional de Cannabis Medicinal 
que tenha como fundamento 
a inclusão social e o respei-
to aos direitos dos usuários 
e seus responsáveis”, com-
pletou.

Contraponto de Hervázio

Jutay alega riscos

Coube ao deputado Hervázio Bezerra (Cida-
dania) o contraponto, que não convenceu nem 
venceu, mas contribuiu para a qualificação dos 
debates. Primeiro, ele entrou em conflito com o 
presidente Adriano Galdino, defendendo que a 
importância da matéria exigia que cada parla-
mentar dispusesse de pelo menos dez minutos 
para falar. 

Depois, dispondo dos seus dois minutos e de 
mais três cedidos pelo líder do Governo, Hervázio 
argumentou que o projeto tem falhas porque não 
é “impositivo” (não obriga que o Executivo cumpra 
à risca o que ele determina), e defendeu que, ao 
invés de derrubar o veto, o Poder Legislativo enca-
minhasse uma discussão com o governador João 
Azevêdo para melhorar e garantir a aplicação dos 
benefícios do projeto.  

“Não aceito a pecha de que quem vota pelo 
veto é contra a vida e a ciência. Eu sou a favor da 
vida e da ciência e todo mundo também é. O que 
estou querendo, que fique bem claro, é que se não 
houver vontade política do governo e dos demais 
órgãos responsáveis pela aplicação, o projeto ficará 
sem sentido nenhum”, disse.

Apenas os deputados Jutay Meneses e Cabo 
Gilberto votaram clara e abertamente contra a 
matéria, mas somente o primeiro é que usou os 
dois minutos do seu tempo para argumentar sobre 
sua posição. Ele disse que o órgão responsável pela 
extração do óleo da cannabis na Paraíba não tem 
condições de desenvolver esse trabalho.

“Não tem condições de fazer o aproveitamento 
sem retirar o conteúdo viciante desse óleo”, afirmou 
Jutay, ao salientar que, diante dessa situação, uma 
criança de cinco, seis anos que faça uso por tempo 
prolongado, fatalmente será conduzida ao vício”.

Ao contrário de Jutay, o deputado Cabo Gil-
berto voltou a passar todo o tempo dos debates e 
da sessão fazendo cobranças de mais tempo para 
falar e de mais cumprimento do Regimento Interno 
por parte do presidente Adriano Galdino. 

Estela Bezerra vê Paraíba na vanguarda

A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, em João Pessoa, é uma das poucas entidades no Brasil que conquistaram direito de trabalhar com a cannabis

Foto: Edson Matos

R$ 120 milhões para Prefeitura

CMJP aprova empréstimo, mas adia 
conclusão da reforma da Previdência

Faltando 17 das 20 
emendas que foram apre-
sentadas, e também a vo-
tação em segundo turno 
da reforma da Previdência 
do Município, a Câmara 
Municipal de João Pessoa 
(CMJP) aprovou ontem 
o empréstimo de R$ 120 
milhões que a Prefeitura 
poderá contrair junto à 
Caixa Econômica Federal 
e, na mesma sessão, todas 
as demais matérias que 
acumulavam a pauta des-
de a semana passada. 

A retomada da votação 
da reforma da Previdência 
ficou para amanhã, mas a 
proposta de emenda à lei 
orgânica que também es-

tava em pauta só voltará ao 
plenário depois de dez dias, 
conforme a legislação. 

Os R$ 120 milhões de 
empréstimos estão divi-
didos em dois projetos. O 
de R$ 100 milhões para a 
Prefeitura usar em obras 
de drenagem e pavimenta-
ções, e o de R$ 20 milhões, 
que se destina à construção 
da nova sede da Câmara. 

Isenção do ISS
Também foi aprovado 

ontem o projeto que auto-
riza a isenção do Imposto 
Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza (ISS), incidente 
no serviço público prestado 
pelas empresas concessio-

nárias de transporte coleti-
vo municipal rodoviário de 
passageiros. De acordo com 
o documento, a concessão 
fica restrita ao período en-
tre 1º de junho a 30 de no-
vembro de 2021 e limitada 
a 50% do imposto devido. 

Para pleitear a conces-
são, ainda fica estabelecido 
que deverão ser cumpridos 
os seguintes requisitos: si-
tuação fiscal regular e com-
provação, através de decla-
ração da Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana (Semob), que foi 
promovida a volta integral 
da frota, a garantia das gra-
tuidades estabelecidas e 
novos veículos incorpora-

dos à frota equipados com 
ar condicionado e wi-fi. 

Vetos derrubados 
Ainda na mesma ses-

são, os vereadores rejei-
taram os vetos 318/2020 
e 327/2020 que dispõem 
sobre a obrigatoriedade da 
natureza pública da cam-
panha sobre a doação de 
sangue de cordão umbilical 
e placentário, e a obrigato-
riedade dos hospitais e as 
maternidades, públicos e 
privados, a colocarem no re-
cém-nascido e em sua mãe 
pulseiras de identificação. 
Os dois projetos foram de 
autoria do ex-vereador Léo 
Bezerra, hoje vice-prefeito. 

O objetivo é contribuir para a construção de 
uma Política Pública Nacional de Cannabis 

Terapêutica, agregando pacientes e responsáveis de 
pacientes portadores de enfermidades que podem 

ser tratadas com cannabis 



Brasil

Presidente da comissão disse que Bolsonaro recebeu orientações de “gabinte paralelo” para atrasar compra de vacinas

CPI da Covid: Omar Aziz diz que
há provas para indiciamento 
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Omar Aziz disse que a CPI já tem motivos para pedir ao Ministério Público o indiciamento de agentes públicos por crime sanitário e contra a vida

Foto: Joaquim Ideão

A cúpula da CPI da Covid 
avalia já haver provas suficien-
tes de que o governo de Jair 
Bolsonaro não quis comprar 
vacinas para combater o novo 
coronavírus. O presidente da 
comissão, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), disse que, com um 
mês de funcionamento, o cole-
giado conseguiu reunir evidên-
cias de que Bolsonaro seguia 
orientações de um “gabinete 
paralelo” ao Ministério da Saú-
de e agiu de forma “deliberada” 
para atrasar a compra dos imu-
nizantes, apostando na chama-
da “imunidade de rebanho”.

Para Aziz, a CPI já tem 
motivos para pedir ao Minis-
tério Público o indiciamento 
de agentes públicos por crime 
sanitário e contra a vida. “Já 
temos provas suficientes de 
que o Brasil não quis comprar 
vacina”, disse o presidente da 
CPI, ao Estadão/Broadcast 
Político. “Isso não tem mais o 
que provar. Tenha a certeza de 
que a CPI não vai dar em pizza.” 
Embora sem dizer os nomes 
de quem deverá ser aponta-
do como cúmplice da crise no 
país, sob o argumento de que, 
no comando da comissão, não 
pode fazer esse tipo de comen-
tário, o senador afirmou ser 
impossível não responsabilizar 
Bolsonaro.

Na avaliação do senador, 
as ações do presidente contrá-
rias ao isolamento social e ao 
uso de máscara de proteção 
mostram que ele apostava na 
imunidade de rebanho e no 
tratamento precoce com me-
dicamentos sem eficácia com-
provada, como a cloroquina. 
“Essas duas coisas estão dire-
tamente ligadas a ele. Não tem 
jeito. Ele (Bolsonaro) foi quem 
falou diretamente sobre cloro-
quina”, destacou.

Após ouvir dez depoi-
mentos, Aziz está convencido 
de que a posição de Bolsonaro 

tem por trás as orientações de 
integrantes de um “gabinete 
paralelo” na pandemia, forma-
do por médicos e auxiliares do 
governo defensores de medi-
camentos sem respaldo da co-
munidade científica.

“Ele se reunia muito mais 
com o ‘gabinete paralelo’ do 
que com o ministro da Saúde”, 
observou o presidente da CPI. 
“Comportamento atípico em 
relação a qualquer líder mun-
dial. Nem em uma republique-
ta, que não tem absolutamente 
nada, o líder fica sem máscara, 
fica falando esse tipo de coisa. 
Vocês lembram que o Pazuello 
disse que se reunia com o pre-
sidente uma vez por semana, 
quiçá de 15 em 15 dias? Não 
se reunia com o ministro, mas 
se reunia naquele ‘gabinete pa-
ralelo’ diariamente”, emendou 
o senador, numa referência ao 
depoimento do ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello, que 
foi novamente convocado.

Conhecido como G7, por 
abrigar sete dos 11 integrantes 
da CPI, o grupo de senadores 
de oposição e independentes 
diz que documentos em posse 
da comissão não deixam dúvi-
das sobre a atuação desse “ga-
binete paralelo”. As reuniões 
para aconselhamento do pre-
sidente fora do Ministério da 
Saúde contavam com a presen-
ça do vereador Carlos Bolsona-
ro (Republicanos-RJ), do então 
secretário de Comunicação, 
Fábio Wajngarten, do assessor 
especial da Presidência Tércio 
Arnaud Tomaz, do empresário 
Carlos Wizard, do deputado 
Osmar Terra (MDB-RS) e da 
médica Nise Yamaguchi.

Defensora do tratamen-
to precoce, a oncologista e 
imunologista Nise prestará 
depoimento hoje à CPI (mais 
informações nesta página). “A 
doutora Nise não tem por que 
mentir. Ela não faz parte do go-
verno. Alguém a indicou para o 
presidente, não foi ela que foi lá 
e bateu na porta do Palácio do 
Planalto”, disse Aziz.

Depoimento à CPI

Nise Yamaguchi nega que proposta 
visava mudar a bula da cloroquina

Em depoimento à CPI 
da Covid ontem, a médica 
e defensora do tratamento 
precoce contra a covid-19 
Nise Yamaguchi negou que 
a proposta de decreto dis-
cutida em reunião no Palá-
cio do Planalto fosse para 
alterar a bula da cloroqui-
na, a fim de que o documen-
to indicasse o remédio para 
tratar a doença.

O relato da médica con-
traria os depoimentos dados 
pelo ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta e 
pelo presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Barra 
Torres. Barra Torres chegou 
a dizer à CPI que foi dese-
ducado com Nise ao ouvir a 
sugestão de alterar a bula do 
medicamento.

Com a divergência nos 
testemunhos, o presidente 
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que quer fazer uma 
acareação entre a médica e o 
presidente da Anvisa na co-

missão. Questionada sobre 
as declarações de Barra Tor-
res e Mandetta, Nise negou 
diversas vezes que tenha mi-
nutado tal proposta, ou que a 
sugestão de decreto faria tal 
modificação.

Segundo ela, a minuta 
tratava da disponibilização 
do medicamento “Sendo 
nesse momento uma dispen-
sação de medicamentos e 
adesão a tratamento de acor-
do com consentimento livre 
e com notificações no site da 
Anvisa. Não tinha nada a ver 
com determinação de bula 
da cloroquina”, alegou Nise, 
que afirmou que irá entregar 
o documento que prova tal 
versão.

A declaração da médica 
voltou a esquentar o clima 
na comissão. Aziz chegou a 
dizer que Nise não poderia 
ter esse papel porque em de-
poimento à CPI, o presidente 
da Anvisa teria dito que o 
ministro Walter Braga Netto 
teria rasgado o documento 
ainda durante a reunião.

Nise Yamaguchi tam-
bém afirmou que não rece-
beu convite para ocupar o 
cargo de ministra da Saúde 

nem do presidente Jair Bolso-
naro nem de outro membro 
do Executivo. A médica tam-
bém descartou ter sido convi-
dada para ocupar outro cargo 
na estrutura do ministério.

“Ele (Bolsonaro) queria 
saber o que tinha de dados 
científicos da hidroxicloro-
quina e eu fiz a seguir essa 
reunião com o Conselho 
Federal de Medicina para 
caracterizar o que tinha de 
científico. A dúvida dele era 
em relação às possibilidades 
com o que estava acontecen-
do no mundo”, relatou a mé-
dica. “O que eu disse para ele 
(Bolsonaro) é que os médi-
cos estavam divididos e que 
existia uma discussão sobre 
a parte científica do medica-
mento”, afirmou.

De acordo com Nise, a 
participação dela nos esfor-
ços do Governo Federal para 
conter a crise da covid-19 
esteve restrita à participação 
em algumas reuniões. Se-
gundo afirmou a médica, os 
convites partiram de asses-
sores do então ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos, e do gabi-
nete presidencial.

Decreto
A médica Nise Yama-

guchi afirmou, durante seu 
depoimento à Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, que tanto o 
ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta, quan-
to o presidente da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa), Antonio Bar-
ra Torres, se “equivocaram” 
ao falar sobre a existência 
de um decreto para mudar 
a bula da cloroquina.

Sobre este decreto, 
ambos os depoentes afir-
maram à mesma CPI que 
o texto sugeria a mudan-
ça de bula da cloroquina 
para incluir a covid-19 nas 
recomendações de uso do 
medicamento. Nise negou 
que esse fosse o caso. “Eu 
não entendi que havia até 
aquele momento uma dis-
cussão sobre um decreto. 
Simplesmente estava con-
versando sobre a questão 
da cloroquina e a resolu-
ção de excepcionalidade. 
Eu não discuti inserção 
em bula por decreto em 
nenhum momento”, decla-
rou a médica.

Governo acata decisão do STF e suspende 
presidente do Ibama e mais 4 servidores

O Diário Oficial da 
União (DOU) de ontem pu-
blicou portaria do Gover-
no Federal que suspende o 
presidente do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Re-
nováveis (Ibama), Eduardo 
Bim, do exercício da função 
pública. O ato cumpre de-
cisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que em 19 
de maio afastou Eduardo 

Bim e outros nove servido-
res do órgão no âmbito da 
Operação Akuanduba.

Bim é alvo da apura-
ção que resultou em busca 
e apreensão em endereço 
do ministro Ricardo Salles 
e do Ministério do Meio 
Ambiente. A Polícia Fede-
ral investiga a edição de um 
despacho pelo Ibama, em 
2020, que teria permitido a 
exportação de produtos flo-
restais sem a necessidade 
de emissão de autorizações. 
Na operação, o ministro da 

Corte Alexandre de Moraes 
também determinou a que-
bra dos sigilos bancário e 
fiscal do ministro Salles e 
de servidores do Ibama.

A portaria que oficiali-
za o afastamento de Bim é 
assinada pela Casa Civil da 
Presidência. A suspensão 
começou a valer a partir de 
19 de maio e terá duração 
de 90 dias.

O ato também suspen-
de outros quatro servido-
res, dois do Ibama e dois 
do Ministério do Meio Am-

biente: Olivaldi Alves Bor-
ges Azevedo (secretário 
adjunto da Secretaria de 
Biodiversidade do Minis-
tério do Meio Ambiente); 
Leopoldo Penteado Butkie-
wicz (assessor especial do 
ministro de Estado do Meio 
Ambiente); Olímpio Fer-
reira Magalhães (diretor 
de Proteção Ambiental do 
Ibama); e João Pessoa Rio-
grandense Moreira Junior 
(diretor de Uso Sustentável 
da Biodiversidade e Flores-
tas do Ibama).

A Organização Mundial 
de Saúde (OMS) informou 
em comunicado ontem que 
aprovou a vacina Corona-
Vac, da chinesa Sinovac, 
para uso emergencial con-
tra a covid-19. Com isso, a 
entidade diz que dá a países, 
financiadores e comunida-
des a garantia de que ela 
“atende aos padrões para 
segurança, eficácia e fabrica-
ção”. O imunizante é o mais 
utilizado no Brasil até o mo-
mento, com fabricação aqui 
pelo Instituto Butantan.

A declaração dada ago-
ra pela OMS é um requisito 
para que a vacina seja ofer-
tada no Mecanismo Covax 
e para que participe de lici-
tações internacionais. “Isso 
permite que países acele-
rem sua própria aprovação 
regulatória para importar e 
administrar vacinas contra 
a covid-19”, diz a entidade.

A avaliação é feita por 
um grupo composto por es-
pecialistas em regulação do 

mundo e por um Grupo de 
Aconselhamento Técnico. A 
OMS disse que, no caso da 
CoronaVac, a avaliação in-
cluiu inspeções in loco do lo-
cal de produção na China.

A OMS diz que a vaci-
na usa o vírus inativado e 
tem requisitos “simples” 
para estocagem, o que a 
torna “muito gerenciável 
e particularmente ade-
quada” para condições de 
“baixos recursos”.

De acordo com a OMS, 
a vacina é recomendada 
para adultos a partir de 18 
anos, com aplicação em 
duas doses, sendo o interva-
lo entre estas de entre duas 
a quatro semanas. “Os resul-
tados de eficácia mostraram 
que a vacina evitou a doen-
ça sintomática em 51% dos 
vacinados e evitou covid-19 
severa e hospitalizações em 
100% da população estuda-
da”, destaca a OMS.

A entidade nota que 
poucos adultos a partir de 
60 anos fizeram parte dos 
estudos clínicos, por isso a 
eficácia não pôde ser esti-
mada para essa faixa etária. 

OMS aprova CoronaVac 
para uso emergencial

Amanda Pupo, 
Matheus de Souza e 
Pedro Caramuru
Agência Estado

Luci Ribeiro
Agência Estado

 Gabriel Bueno e 
Francine De Lorenzo 
Agência Estado

Sofia Aguiar e 
Pedro Caramuru
Agência Estado



Mundo

Em nota, a Comissão de Saúde assegura que se trata de uma transmissão “acidental” e que o risco de propagação é “muito baixo”

China tem o 1o caso no mundo 
de gripe aviária em humanos
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Autoridades sanitárias 
chinesas informaram on-
tem, a detecção do primei-
ro caso no mundo de gripe 
aviária H10N3 em humanos. 
Em nota, a Comissão Nacio-
nal de Saúde assegura que 
até agora nunca houve con-
tágio humano deste vírus, 
que se trata de uma trans-
missão “acidental” e que 
o risco de propagação em 
larga escala é “muito baixo”.

“Nenhum caso humano 
de H10N3 foi relatado no 
mundo (até então), e o ví-
rus entre as aves é de baixa 
patogenicidade. Este caso 
é uma transmissão ocasio-
nal de aves para humanos, 
e o risco de disseminação 
em grande escala é extre-
mamente baixo”, lê-se no 
comunicado.

O paciente é um ho-
mem de 41 anos da pro-
víncia oriental de Jiangsu. 
Ele começou a sentir febre 
e outros sintomas no dia 23 
de abril e foi hospitalizado 
cinco dias depois, após o 
agravamento de seu estado.

A comissão afirma que 
o quadro da pessoa infec-
tada melhorou a ponto de 
atingir os requisitos para 
receber alta. Autoridades 
dizem ter realizado um 
acompanhamento de emer-

gência em todos os contatos 
próximos do paciente, entre 
os quais não foram encon-
tradas “anormalidades”.

O H10N3 é um subtipo 
do vírus Influenza A, também 
conhecido como vírus da 
gripe aviária. Yang Zhanqiu, 
vice-diretor do Departamen-
to de Biologia Patogênica da 
Universidade de Wuhan, dis-
se ao jornal Global Times que 
o vírus é normalmente letal 
para aves.

Ele explicou que o 
H10N3 pode se espalhar 
por meio de gotículas res-
piratórias - processo seme-
lhante ao do Sars-CoV-2, 
coronavírus causador da 
covid-19.

Yang disse que prova-
velmente foi por meio de 
gotículas que o homem foi 
infectado. Ele afirmou que 
não há evidências de que 
exista a transmissão entre 
humanos. Além disso, ele 
ressaltou que o vírus apre-
senta baixo risco para os 
humanos.

A comissão pediu aos 
cidadãos que evitem o con-
tato diário com aves mor-
tas e não abordem as aves 
vivas, bem como que cui-
dem da higiene alimentar 
e consultem imediatamente 
um médico em caso de sin-
tomas como febre ou pro-
blemas respiratórios.

Mudanças no Código de Direito Canônico

Papa revisa lei da Igreja Católica e 
amplia regras contra abuso sexual
Agência Brasil

O papa Francisco di-
vulgou ontem a revisão 
mais abrangente da lei da 
Igreja Católica em quatro 
décadas, endurecendo re-
gulamentos para clérigos 
que abusam de menores 
de idade e adultos vulne-
ráveis, cometem fraudes 
ou ordenam mulheres.

A revisão, que está 
sendo preparada desde 
2009, envolve toda a Se-
ção 6 do Código de Di-
reito Canônico da Igreja, 

composto por sete livros 
de cerca de 1.740 artigos. 
Trata-se da revisão mais 
abrangente desde que o 
código atual foi aprovado 
pelo papa João Paulo II em 
1983.

Francisco lembrou 
aos bispos que eles têm 
a responsabilidade de 
seguir a letra da lei e que 
uma das metas das revi-
sões é “reduzir o número 
de casos nos quais a impo-
sição de uma penalidade 
é deixada a critério das 
autoridades”.

A nova seção, que en-
volve cerca de 80 artigos 
a respeito de crime e cas-
tigo, incorpora algumas 
mudanças feitas pelos pa-
pas na lei da Igreja desde 
1983 e apresenta novas 
categorias.

O monsenhor Filippo 
Iannone, chefe do depar-
tamento do Vaticano que 
supervisionou o projeto, 
disse que existiu “um cli-
ma de desleixo excessivo 
na interpretação da lei 
penal”, graças ao qual às 
vezes a misericórdia foi 

posta à frente da Justiça.
O abuso sexual de me-

nores de idade foi coloca-
do sob nova seção intitula-
da “Delitos Contra a Vida, 
a Dignidade e a Liberdade 
Humanas”, ao invés da an-
terior, mais vaga, “Crimes 
Contra Obrigações Espe-
ciais”.

A seção foi ampliada 
para incluir novos crimes, 
como “cultivar” menores 
de idade ou adultos vulne-
ráveis para abusos sexuais 
e a posse de pornografia 
infantil.

Agência Estado

Em uma revisão que 
mostra a gravidade do surto 
de covid no Peru, o governo 
aumentou na última segun-
da-feira, o número oficial de 
mortos pela pandemia de 69 
mil para 180 mil. A alteração, 
segundo Violeta Bermúdez, 
presidente do Conselho de 
Ministros, ocorreu depois 
que o governo recebeu a re-
comendação do grupo técnico 
composto por especialistas 
peruanos e organizações in-
ternacionais. O balanço oficial 
anterior era de 69.342 mor-
tos até domingo.

Com o número anterior 
de mortos, o Peru era o país 
que tinha a 13.ª maior taxa 
de mortalidade mundial, com 
2.103 mortes por milhão de 
habitantes, segundo conta-
gem elaborada pela France 
Presse com cifras oficiais. 
Com a atualização, os perua-
nos passam a ser o país com 
maior taxa de mortalidade 
do mundo, com 5.484 mor-
tes por milhão de habitantes, 
bem à frente das 3.077 mor-
tes do segundo colocado, a 
Hungria.

Com 33 milhões de ha-
bitantes, o Peru registra mais 
de 1,9 milhão de infecções e 
tem sido um dos países mais 
afetados da América Latina 
pela pandemia, que superlo-
tou seus hospitais e causou 
uma escassez aguda de oxi-
gênio medicinal nos meses 
anteriores. Especialistas há 
muito alertavam que o ver-
dadeiro número de mortos 
estava sendo subestimado 
nas estatísticas oficiais.

Os dados atualizados le-
vam em conta os chamados 

“números de mortes em ex-
cesso”, que os pesquisadores 
usaram no Peru e em outros 
países para corrigir um pos-
sível cálculo subestimado. O 
excesso de mortes mede o nú-
mero total de óbitos em um 
período de tempo e o com-
para com o mesmo período 
pré-pandemia.

O grupo propôs modi-
ficar os critérios de registro 
de óbitos na pandemia após 
determinar que a metodolo-
gia atual tem duas limitações 
que provocam um sub-regis-
tro no número de óbitos por 
covid-19.

A partir de agora, o ba-
lanço registrará como casos 
de morte por covid-19 aqueles 
que atenderem a sete critérios 
técnicos estabelecidos, incluin-
do infecções confirmadas, mas 
também um caso provável que 
apresenta vínculo epidemio-
lógico com caso confirmado. 
Também será considerado óbi-
to por pandemia caso suspei-
to de covid-19 que apresente 
quadro clínico compatível com 
a doença.

“Graças ao trabalho des-
ta equipe, teremos números 
mais exaustivos que serão 
muito úteis para monitorar 
a pandemia no Peru e tomar 
as medidas adequadas para a 
enfrentá-la”, disse Bermúdez.

O Peru, que enfrenta a 
segunda onda da pandemia, 
desde dezembro, começou a 
vacinação em 9 de feverei-
ro, mas a campanha avançou 
lentamente. Vários políticos 
e personalidades influentes 
foram flagrados furando a 
fila de imunização. Até ago-
ra, o programa de vacinação 
atingiu apenas 5% da popu-
lação adulta.

Peru tem maior taxa de 
mortalidade por covid

Agência Brasil/RTP 

Quatro grandes orga-
nizações internacionais 
apelaram ontem aos lí-
deres mundiais para que 
assumam “novo compro-
misso” de uma distribui-
ção mais equitativa das 
vacinas contra a covid-19 
no mundo, para que o 
planeta consiga vencer a 
pandemia.

O apelo comum, pu-
blicado no diário norte
-americano Washington 
Post e assinado pelos 
líderes da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
da Organização Mundial 
do Comércio (OMC), do 
Fundo Monetário Inter-
nacional (FMI) e do Ban-
co Mundial, alerta que as 
desigualdades facilitam o 
aparecimento de varian-

tes do novo coronavírus, 
que por sua vez provocam 
novas ondas da pandemia 
nos países em desenvolvi-
mento. Segundo os espe-
cialistas, a desigualdade 
na distribuição de vacinas 
entre países ricos e po-
bres complica e prolonga 
a pandemia, que já matou 
mais de 3,5 milhões de 
pessoas no mundo.

“Já abundantemente 
claro que não haverá uma 
recuperação vasta da pan-
demia de covid-19 sem 
que se ponha fim à crise 
sanitária. O acesso à vaci-
nação é a chave para am-
bos”, escrevem os líderes 
das quatro organizações.

“Acabar com a pande-
mia é possível - e requer 
uma ação global agora”, 
destacam a diretora-geral 
do FMI, Kristalina Geor-

gieva, o diretor-geral da 
OMS, Tedros Adhanom, 
o presidente do Banco 
Mundial, David Malpas, e 
a diretora-geral da OMC, 
Ngozi Okonjo-Iweala.

Na véspera da Cúpu-
la do G7, que ocorre no 
Reino Unido este mês, 
as organizações pedem 
aos líderes mundiais que 
acertem “uma estratégia 
mais bem coordenada, 
apoiada em novos finan-
ciamentos, para vacinar o 
planeta”, e que aceitem in-
vestir US$ 50 bilhões em 
um plano antipandemia já 
apresentado pelo FMI.

A OMS, que em março 
classificou como “grotes-
ca” a desigualdade vaci-
nal, apelou no mês passa-
do aos países que têm 
abundância de vacinas 
para que forneçam doses 

aos menos equipados an-
tes de começar a vacinar 
crianças e adolescentes 
nos seus territórios.

O sistema Covax, 
apoiado pela Organiza-
ção das Nações Unidas, 
foi criado para facilitar a 
partilha de vacinas com 
os países pobres, mas os 
ricos assinaram contratos 
com as farmacêuticas e fi-
caram com a maioria dos 
imunizantes disponíveis.

Os países-membros 
do G7 (EUA, Canadá, Ja-
pão, Reino Unido, Alema-
nha, França e Itália), reu-
nidos em Londres no mês 
passado, compromete-
ram-se a apoiar o sistema 
Covax, mas não anuncia-
ram novos financiamen-
tos, apesar dos apelos 
para que ajudem os países 
pobres.

Organizações internacionais 
pedem igualdade nas vacinas

Foto: Francesco Ammendola / Fotos Públicas

O papa Francisco divulgou ontem a  
revisão mais abrangente da lei da 
Igreja Católica em quatro décadas
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Volume de produtos que passaram pelo terminal nos cinco primeiros meses do ano ultrapassou meio milhão de toneladas
O Porto de Cabedelo 

apresentou um aumento de 
25% na movimentação de 
navios e cargas nos primei-
ros cinco meses de 2021, 
quando comparado ao mes-
mo período de 2020. Os da-
dos são da Gerência de Ope-
rações da Companhia Docas 
da Paraíba (Docas-PB).

Conforme os números, 
o porto movimentou 74.127 
toneladas de cargas no mês 
de maio deste ano. O quanti-
tativo foi o suficiente para fa-
zer com que a movimentação 
de cargas ultrapassasse meio 
milhão de toneladas. Em cin-
co meses, o Porto de Cabe-
delo já movimentou 522.499 
toneladas de cargas.

A carga mais operada no 
mês de maio foi a gasolina, 
com duas operações registra-
das e 26.476 toneladas mo-
vimentadas. Também opera-
dos transportados produtos 
como petcoke, com mais de 
15 mil toneladas, diesel, mal-
te e trigo. Para o mês de ju-
nho, a previsão de toneladas 
de cargas operadas em navios 
já supera o mesmo período 
do ano passado.

Porto de Cabedelo tem alta de 
25% na movimentação de cargas

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Ibovespa 

-1,51%
R$ 5,146

-1,55%
R$ 6,288

-2,12%
R$ 7,283

1,63%
128.267 pts

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

O Dia dos Namorados deve movimentar 
R$ 1,8 bilhão em vendas no varejo brasileiro 
este ano. A estimativa é da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
(CNC) e aponta para um crescimento de 29,4% 
em relação à mesma data no ano passado, 
período marcado pelo início do processo de 
flexibilização da economia após as restrições 
impostas pela pandemia.

Considerado carro-chefe das vendas as-
sociadas à data, o segmento de vestuário, 
calçados e acessórios deverá movimentar R$ 
797 milhões, o equivalente a 44% do total. 
Em 2020, as lojas do ramo de vestuário amar-
garam perdas de 43% em relação à data de 
2019. Destacam-se ainda os ramos de utilida-
des domésticas e eletroeletrônicos (R$ 291,8 
milhões), hiper e supermercados (R$ 204,1 
milhões) e farmácias, perfumarias e lojas de 
cosméticos (R$ 168,6 milhões). Somente no 
primeiro segmento é esperada uma variação 

negativa em relação a 2019, de -1,3%.
O economista da CNC responsável pelo 

estudo, Fabio Bentes, explica que a expecta-
tiva quanto à maior movimentação neste ano 
advém da redução nos níveis de isolamen-
to social. “Na segunda quinzena de maio do 
ano passado, por exemplo, a concentração de 
consumidores em áreas comerciais havia re-
cuado 53% em relação à circulação verificada 
antes do início da pandemia, de acordo com 
monitoramento realizado junto ao Google. 
Embora o consumo presencial ainda não tenha 
se normalizado, na segunda metade de maio 
de 2021 a concentração da população nestas 
áreas aumentou, situando-se 22% aquém da 
circulação considerada normal”, aponta.

Mesmo em tempos de pandemia o Dia dos 
Namorados não deixará de ser considerado 
uma data importante para o varejo, ao contrá-
rio, provavelmente esse período de fragilidade 
emocional poderá influenciar nas compras, 

Sua marca está preparada para 
as vendas do Dia dos Namorados?

oferecer um presente, mas que nunca será 
considerado um gesto de carinho para com o 
outro, e este gesto será uma boa oportunidade 
para o comércio, pois, por se tratar de casal a 
venda é em dobro. Não deixe esta data passar 
em branco, ainda dá tempo para que sua marca 
se organize, elabore estratégias criativas e atra-
tivas.  Veja aqui umas dicas bacanas para au-
mentar suas vendas neste Dia dos Namorados. 

Lembre-se: o planejamento é a base para 
vendas mais certeiras. Que tal organizar a 
divulgação e as entregas com antecedência? 
Não esqueçam dos clientes que compram de 
última hora, ter estoque disponível na semana 
do Dia dos Namorados pode significar lucro 
extra. Para agilizar as vendas você pode man-
dar uma mensagem, ou ligar para seu cliente e 
perguntar se já quer fazer algum tipo de reser-
va, encomenda ou compra. Ao fazer isso você 
antecipa o processo de venda, e ainda satisfaz 
o seu cliente. Ele também gosta de enxergar um 
benefício, uma vantagem na hora de efetuar 
uma compra. Ofereça isto de uma maneira 
bem clara, além disso, facilitar as formas de 
pagamentos é uma outra maneira de atrair a 
atenção do consumidor. Abaixo segue uma lista 
com algumas sugestões que podem sem imple-

mentadas nas empresas dentro das estratégias 
de marketing de vendas, vamos a elas:

1- Ofereça brindes - Quem não gosta de 
um presente extra? Então, uma ótima ideia é 
oferecer brindes! Essa opção, além de agra-
dar o cliente, ajuda a aumentar seu ticket 
médio neste período. 2- Faça parcelamentos 
especiais - Caprichar no presente representa 
preço alto em alguns casos. Por isso, ofereça 
mais alternativas de parcelamento. 3- “Na 
compra de dois itens, o segundo sai com 50% 
OFF” - Alguns itens para casais, a exemplo de 
canecas, são complementares. Desse modo, 
quando o segundo sai com 50% de desconto, 
saiba que isso é um fator muito motivador 
para compra! 4- Descontos surpresa - O des-
conto surpresa pode ser usado como forma de 
fidelizar clientes antigos ou atrair novos. Você 
pode sortear cupons, por exemplo, que a pes-
soa possa usar em até 10 dias. Aqui, o que mais 
vale é a criatividade! 5- Descontos relâmpagos 
- Os descontos relâmpagos podem ser feitos 
no seu site ou na sua loja física. Analise em 
qual hora existe mais fluxo de compradores 
e determine um prazo para a queda do preço 
de alguns produtos. 

Ainda dá tempo. Se prepare e sucesso!

Consultor orienta o que 
fazer com a restituição

Você tem direito à restituição do Imposto de 
Renda? Se a resposta for afirmativa, o ideal é fazer 
um planejamento financeiro, destinando o dinhei-
ro com responsabilidade, para não comprometer 
o orçamento com dívidas desnecessárias.

O consultor de finanças pessoais, Flávio 
Uchôa, dá dicas ao contribuinte que receberá a 
restituição do IR, mas isso serve para qualquer 
dinheiro extra. “Não gaste o dinheiro antes de re-
cebê-lo, pois pode acontecer alguma emergência 
que comprometa o orçamento”, explicou Uchôa.

A segunda dica do consultor é utilizar o di-
nheiro da restituição para pagar dívidas. “Se você 
tiver dívidas, o meu segundo conselho é quitá-las, 
pois elas podem virar uma bola de neve, já que os 
juros são cada vez mais exorbitantes”, enfatizou.

Se não houver débitos, Uchoa orienta aplicar 
o dinheiro em uma reserva de emergência. “Veja 
quais as prioridades financeiras no momento. 
Baseado nessa resposta, reserve de 3 a 12 meses 
das economias para emergências. Se estiver equi-
librado, investir em qualificação profissional ou 
em uma viagem tão desejada, nunca é demais”.

Mais de 359 mil

Declarações do IR superam 
expectativa da Receita na PB

A Receita Federal con-
tabilizou 359.209 declara-
ções de Imposto de Renda 
2021, ano-base 2020, en-
tregues na Paraíba até às 
11h59 minutos desta se-
gunda-feira, 31, prazo limi-
te para envio. Números que 
superaram as expectativas 
do órgão que trabalhava 
com a previsão de 329 mil 
declarações. O primeiro lote 
da restituição foi liberado 
também na segunda-feira, 
quando 43.303 contribuin-
tes do estado receberam 
R$79,227 milhões. Mais 
quatro lotes devem ser pa-
gos até setembro para cerca 
de 135 mil paraibanos. 

A delegada adjunta da 

Receita Federal na Paraí-
ba, Fabiana Lima Moura, 
avaliou positivamente os 
números. “O balanço foi 
muito bom, muito positivo. 
Os contribuintes se empe-
nharam em cumprir o pra-
zo”. A entrevistada explicou 
ainda que cerca de 10% do 
total de declarações dizem 
respeito às correções, o que 
justificaria o saldo acima 
do esperado. “O sistema 
considera a entrada de de-
claração. Então se o contri-
buinte já enviou e acessa 
novamente o sistema para 
fazer uma retificação, por 
exemplo, essa nova entrada 
já é contabilizada”. 

Fabiana Lima lembra 
que desde ontem quem não 
declarou o IR vai ter que 
pagar multa por atraso-  

equivalente a 1% ao mês 
do imposto devido, com 
valor mínimo de R$ 165,74 
e máximo 20% do imposto 
devido, além de juros pro-
porcionais à taxa Selic- e faz 
um alerta aos que precisam 
fazer qualquer ajuste. “Nós 
orientamos sempre pelo 
envio da declaração, mes-
mo que falte algum docu-
mento ou informação, o que 
não pode é o contribuinte 
esquecer de retificar”. 

De fato o ajuste pode 
ser feito em até cinco anos, 
como explicou a delegada 
adjunta, mas nesse interva-
lo de tempo o contribuinte 
pode ser alvo do leão, o que 
incorre na chamada multa 
de ofício, quando é cobrado 
75% do valor do imposto 
que deveria ter sido pago.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br
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Segundo o Caged, o setor de serviços foi o principal responsável pelas contratações com 518 vagas preenchidas em abril
Representando 97,4% 

do total de 229.354 empre-
sas ativas na Paraíba, segun-
do dados da Receita Fede-
ral, os pequenos negócios 
continuam desempenhando 
um papel fundamental na 
geração de emprego e renda 
da Paraíba. É o que indica 
levantamento realizado pelo 
Sebrae Paraíba, a partir de 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados (Caged), do Ministé-
rio da Economia. De acordo 
com os números, durante o 

mês de abril, os pequenos 
negócios do estado apre-
sentaram saldo positivo de 
1.220 postos de trabalho.

As médias e grandes 
empresas encerraram o 
mês de abril com saldo ne-
gativo de 538 vagas de em-
prego, segundo o Caged. Já 
as contratações realizadas 
por pessoas físicas apre-
sentaram saldo positivo de 
sete vagas, enquanto a ad-
ministração pública chegou 
ao final de abril com saldo 

positivo de uma vaga.
Considerando os nú-

meros referentes ao mês de 
abril segmentados por ativi-
dade econômica, o levanta-
mento realizado pelo Sebrae 
Paraíba revela que foi o se-
tor de serviços o principal 
responsável pela geração 
de novos empregos no uni-
verso das micro e pequenas 
empresas, com saldo positi-
vo de 518 vagas.

Em seguida, aparecem 
o setor da construção civil, 
que gerou 388 vagas, o co-
mércio, com 288, a indús-
tria extrativa mineral, com 
saldo positivo de 14 vagas, 
a indústria de transforma-
ção, que gerou 11 vagas, e os 
serviços industriais de utili-
dade pública, cujo saldo foi 
de quatro vagas. Por sua vez, 
a atividade agropecuária 
apresentou, no universo dos 
pequenos negócios, saldo 
negativo de três vagas.

Municípios 
De acordo com os dados 

divulgados pelo Caged, foi 
a cidade de Campina Gran-
de a principal responsável 
pela geração de novos em-
pregos no estado durante 
o mês de abril, no universo 
dos pequenos negócios. Du-
rante esse período, as micro 
e pequenas empresas da ci-
dade geraram 340 postos de 
trabalho. Já a capital, João 
Pessoa, apresentou saldo 
de 226 vagas, seguida por 
Cabedelo (81), Patos (72) e 
Conde (59).

Pequenos negócios geram mais 
de 1,2 mil empregos na Paraíba
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
propôs ontem um reajuste 
médio de 7,07% da Energi-
sa Paraíba, sendo 9,02%, em 
média, para consumidores 
conectados na alta tensão e 
de 6,56%, em média, para 
consumidores da baixa ten-
são, como os residenciais.

O reajuste diz respeito a 
quinta revisão tarifária perió-
dica da empresa. O processo 
é realizado, no intervalo de 

quatro anos, para manter o 
equilíbrio econômico-finan-
ceiro das distribuidoras

Consulta pública
A proposta ficará em 

consulta pública de 2 de ju-
nho a 16 de julho. Também 
está prevista uma reunião 
virtual em 1º de julho para 
discutir o assunto.

Após essa fase, a dire-
toria da agência irá analisar 
as contribuições recebidas e 
definir os reajustes. Os novos 
valores devem passar a valer 
em 28 de agosto.

Aneel propõe reajuste 
de 7,07% pela Energisa
Marlla Sabino
Agência Estado

Em vigor desde o dia 28 de 
abril, as Medidas Provisórias (nº 
1045/21 e 1046/21) do Governo 
Federal que flexibilizam as relações 
de emprego durante a pandemia 
estabelecem um novo programa de 
suspensão de contrato de trabalho 
e redução proporcional de jornada 
e salário. De acordo com a especia-
lista em direito público e previden-
ciário, Iara Ramos, a norma é po-
sitiva ao permitir nova suspensão 
de contrato e redução de salário/
jornada, com a criação do Novo Be-
nefício Emergencial (BEm). 

“Os resultados da MP 936/20, 

que tinha o mesmo propósito e 
escopo semelhante, foram muito 
positivos e com ela foram preser-
vados muitos empregos”, desta-
cou a advogada. Conforme o texto, 
o empregador pode suspender o 
contrato ou reduzir o salário com a 
correspondente redução de jorna-
da para seus empregados durante 
a pandemia. Iara Ramos explica 
que o Novo Programa Emergencial 
de Manutenção do Emprego e da 
Renda, seguindo o modelo criado 
em 2020, permite por até 120 dias 
a suspensão de contratos de tra-
balho e a redução proporcional de 
jornada e salário. 

“O trabalhador que for impac-
tado por esta redução de jornada 

e proporcional redução de salário 
receberá uma compensação do go-
verno – o BEm”, acrescenta a advo-

gada. A iniciativa, de acordo com o 
Governo Federal, será realizada da 
mesma forma do programa criado 

no ano passado com o objetivo de 
evitar demissões e garantir a renda 
dos trabalhadores durante a pan-
demia do coronavírus.

Conforme a advogada, o valor 
será calculado de forma proporcio-
nal à redução de salário e ao segu-
ro-desemprego a que o empregado 
teria direito caso fosse demitido 
– entre R$ 1.100 e R$ 1.911,84, 
de acordo com o salário. “Ou seja, 
quem tiver o salário reduzido em 
50%, por exemplo, receberá 50% 
do empregador e 50% da parcela 
do seguro-desemprego a que teria 
direito”, esclareceu.

A MP é destinada a todos os 
contratos de trabalho, inclusive 
o doméstico. No entanto, o texto 

adianta que a redução de jornada 
e salário só pode vigorar enquan-
to o funcionário estiver prestando 
efetivos serviços. Assim, não vale 
durante as férias e não modifica o 
valor de uma eventual rescisão de 
contrato.

Nestes casos, é preciso que 
antes o salário e a jornada vol-
tem para os valores normais para 
programar férias ou fazer o desli-
gamento. Inclusive, caso seja ne-
cessário retornar ao trabalho ou 
demitir o empregado antes de fina-
lizar o período de recebimento do 
Benefício Emergencial, o emprega-
dor deverá se atentar também para 
registrar o procedimento junto ao 
Ministério da Economia.

MPs do trabalho são positivas, avalia especialista 
Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

A cidade com mais 
contratações foi Campina 

Grande, seguida por 
João Pessoa e Cabedelo

Destaque

 Trabalhador que 
for impactado pela 

redução da jornada e 
também do salário terá 

uma compensação 
do governo 

Dados do IBGE

PIB do 1o trimestre voltou ao nível do 
4o tri de 2019, período pré-pandemia

O avanço de 1,2% no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro no primeiro tri-
mestre de 2021 ante o quar-
to trimestre de 2020 fez a 
economia brasileira voltar 
a operar no mesmo pata-

mar do quarto trimestre de 
2019, no pré-pandemia de 
covid-19, informou ontem o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O resultado foi o tercei-
ro trimestre seguido positi-
vo, depois dos recuos no pri-
meiro (-2,2%) e no segundo 
(-9,2%) trimestres de 2020, 
ano em que a economia en-

colheu 4,1%. O número tam-
bém foi comemorado pelo 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, que avalia cresci-
mento forte da economia.

Apesar da melhora, o 
PIB ainda está 3,1% abaixo 
do ponto mais alto da ativi-
dade econômica do país, al-
cançado no primeiro trimes-
tre de 2014.

Revisões
O IBGE revisou o PIB 

do terceiro trimestre de 
2020 ante o segundo tri-
mestre de 2020, que passou 
de 7,7% para 7,8%. O órgão 
também revisou a taxa do 
PIB do primeiro trimestre 
de 2020 ante o quarto tri-
mestre de 2019, de queda 
de 2,1% para 2,2%.

Daniela Amorim e 
Vinicius Neder
Agência Estado

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Ministro da Economia, Paulo 
Guedes, avaliou o desempenho 

do PIB como resultado de um 
crescimento forte da economia

Banco Central lançará sistema para 
permitir consulta de saldos esquecidos

O Banco Central  infor-
mou ontem que em dezem-
bro deve entrar em operação 
o Sistema de Informações 
de Valores a Receber (SVR), 
que permitirá às pessoas em 
geral e às empresas consul-
tar saldos eventualmente 
“esquecidos” em institui-
ções financeiras.

De acordo com o BC, os 
clientes poderão verificar, 
por meio do sistema, se há 

saldos disponíveis ligados a 
contas encerradas, parcelas 
de empréstimos e tarifas co-
bradas indevidamente, re-
cursos não procurados após 
o encerramento de consór-
cios e cotas de capital de 
cooperativas de crédito.

Nestes casos, conforme 
a autarquia, é comum que 
as pessoas não saibam ou 
não se lembrem da existên-
cia dos saldos. Como muitas 
vezes os valores a receber 
são baixos, também é usual 
que os clientes muitas vezes 

nem procurem as institui-
ções para se informar. Con-
siderando todos estes casos, 
no entanto, o valor global de 
recursos “esquecidos” não é 
desprezível. Conforme o BC, 
eles totalizam atualmente 
cerca de R$ 8 bilhões.

“O objetivo do Valores 
a Receber é justamente fa-
cilitar essa comunicação 
entre instituições e clientes”, 
informou o BC por meio de 
nota. “Com o novo sistema, 
a partir das informações re-
metidas periodicamente pe-

las instituições financeiras 
ao Banco Central, as pessoas 
naturais e pessoas jurídicas 
poderão consultar a existên-
cia de eventual valor”.

A expectativa é de que 
o novo sistema esteja em 
funcionamento no fim do 
ano. Em sessão realizada em 
maio, a Diretoria Colegiada 
deu o primeiro passo para 
a criação do SVR ao estabe-
lecer regras para envio de 
informações, por parte das 
instituições, à autarquia a 
partir de outubro.

Fabrício de Castro
Agência Estado
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Segundo especialistas, trata-se de um conjunto de técnicas que corrige pontos negativos e destaca os positivos da face do paciente

Um rosto bem cuidado 
é fundamental e é descrito 
por muitos como um cartão 
de visita. Com base nessa 
afirmação, vem aumentando 
em todo o país, a procura por 
procedimento de harmoni-
zação facial. Trata-se de um 
conjunto de técnicas que cor-
rige pontos negativos e des-
taca os pontos positivos da 
face do paciente, reduzindo 
o envelhecimento e tornan-
do-o mais belo. Na Paraíba, 
segundo o dermatologista 
André Toscano, o procedi-
mento vem sendo mais pro-
curado pelas mulheres. “Mas, 
tenho observado um aumen-
to na procura por parte dos 
homens”, revelou.

É grande o número de 
pessoas que buscam o cor-
po ou a face perfeita e não é 
à toa que na música cantada 
por Caetano Veloso “Narciso 
acha feio o que não é espelho”. 
Afinal, com o passar dos anos, 
começam a aparecer no rosto 
as rugas e a flacidez. E é exata-
mente por estes motivos que 
um número cada vez maior de 
pessoas está buscando a har-
monização facial. Especialis-
tas afirmam que os resultados 
são bastante satisfatórios.

A harmonização facial é 
capaz de deixar a face livre 
de marcas de expressão re-
tardando o envelhecimento. 
Na opinião do dermatolo-
gista, o procedimento é in-
dicado “quando o paciente 
não está satisfeito com suas 
feições”. Ele disse que cinco 
em cada dez pacientes nos 
procuram se queixando da 
estética facial. “É um pro-
cedimento que muda o ros-
to do paciente promovendo 
satisfação e bem-estar”, ga-
rantiu. No que diz respeito 
à idade ideal para recorrer a 
harmonização facial, André 
Toscano afirmou que a idade 
varia. Alguns pacientes se in-
comodam com marcas de ex-
pressão ou olheiras antes dos 
20 anos, por exemplo. Mas a 
grande maioria das pessoas 
procura esse procedimento a 
partir dos 25 anos.

A dermatologista Aline 
Chaves, que faz parte da So-
ciedade Brasileira de Derma-
tologia, explicou que o tem-
po para um procedimento 
de harmonização facial dura 
pouco mais de uma hora. “A 
recuperação também é rápi-
da. Em um ou dois dias, a pes-
soa já está praticamente sem 
edema. “Os números desses 
procedimentos aumentaram 
na Paraíba, mas não temos 
estatísticas porque ele é feito 
por diversos profissionais da 
saúde”, pontuou.

“Acho interessante res-
saltar que, mesmo antes da 
moda em harmonização facial, 
os médicos dermatologistas já 
praticavam essa técnica, sen-
do que estudamos anos a fio 
para praticarmos os procedi-
mentos de forma segura e de 
resultado satisfatório, sempre 
pensando na saúde do pa-
ciente e na sua pele como um 
todo”, concluiu a dermatolo-
gista Aline Chaves.

De acordo com dados da 
Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Plástica, entre os anos 
de 2014 e 2019, o número de 
procedimentos de harmoni-
zação facial subiu de 72 mil 
para mais de 250 mil ao ano.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Procura por harmonização 
facial vem crescendo na PB
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Vacinação contra a gripe no país

20 milhões de doses já foram aplicadas

Com previsão de encer-
rar a segunda fase no próxi-
mo dia 8, a Campanha Na-
cional de Vacinação contra 
a Gripe já aplicou 20,2 mi-
lhões de doses de vacinas. 
O número corresponde a 
25,3% da meta pretendida, 
de 79,7 milhões de doses, 
até o final da terceira fase, 
em 9 de julho.

A segunda etapa é 
destinada a idosos com 
mais de 60 anos e profes-
sores. A expectativa era de, 
nesta fase, vacinar cerca 
de 33 milhões de pessoas. 
Na primeira etapa, entre 
os dias 12 de abril e 10 de 
maio, o foco eram crianças 
com idade entre 6 meses e 
6 anos; gestantes e mulhe-
res no período até 45 dias 
após o parto [puérperas]; 
povos indígenas e traba-
lhadores da saúde. Nesta 
fase, o governo pretendia 
vacinar cerca de 25 mi-
lhões de pessoas.

Já a terceira fase, que 
ocorrerá entre 9 de junho 
e 9 de julho, tem como pú-
blico-alvo integrantes das 
Forças Armadas; da área de 
segurança e de salvamento; 
pessoas com comorbida-
des, condições clínicas es-
peciais ou com deficiência 
permanente; caminhonei-
ros; trabalhadores de trans-
porte coletivo rodoviário; 
trabalhadores portuários; 
funcionários do sistema de 
privação de liberdade; po-
pulação privada de liberda-
de e adolescentes em medi-
das socioeducativas. Nela, 
a previsão é de aplicar 22 
milhões de doses.

De acordo com o Minis-
tério da Saúde, 58,3 milhões 
de doses já foram distribuí-
das para as unidades federa-
tivas. A região que registrou 
o maior número de doses 
aplicadas foi o Sudeste, com 
9 milhões de doses aplica-
das, o que corresponde a 
29,4% da cobertura vacinal 
pretendida. Em segundo lu-
gar, está a região Nordeste, 

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

onde já foram aplicadas 4,8 
milhões de doses, o corres-
pondente a 23,6% do que 
é pretendido até o final da 
campanha.

Com 3,6 milhões de do-
ses aplicadas, a região Sul é a 
que registra a melhor cober-
tura vacinal até o momento, 
com 29,4% do total preten-

dido. No Centro-Oeste fo-
ram aplicadas 1,6 milhão de 
doses (27,3% da cobertura 
pretendida), e na Norte, 1,1 
milhão (18,3%).

De acordo com o Ministério da Saúde, estados brasileiros receberam até agora 58,3 milhões de doses

A prova de vida para 
aposentados e pensionis-
tas do Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) 
que moram no Brasil vol-
tou a ser obrigatória desde 
ontem. A exigência estava 
suspensa desde maio de 
2020 por causa da pan-
demia de covid-19 e não 
causava a suspensão do 
benefício. A prova de vida 
é obrigatória para todos 
que recebem benefícios 
por meio de conta-cor-
rente, poupança ou car-
tão magnético. De acordo 

com o INSS, cerca de 36 
milhões de beneficiários 
devem realizar a prova de 
vida anualmente para con-
tinuar a receber. O proce-
dimento serve para evitar 
fraudes e garante a manu-
tenção do pagamento. 

“É importante que os 
segurados que não fizeram 
a prova de vida, realizada 
uma vez por ano, façam o 
procedimento”, destacou o 
INSS. De acordo com a Por-
taria 1.299, que retomou a 
obrigatoriedade da prova 
de vida para os residen-
tes no Brasil, ela começará 
com os benefícios em que 

não houve a realização por 
nenhum canal disponibi-
lizado para esse procedi-
mento. Eles integram o 
primeiro lote do processo 
de comprovação de vida 
por biometria facial.

Esses beneficiários 
selecionados para fazer 
a prova de vida por bio-
metria facial e que ainda 
não realizaram o procedi-
mento, devem fazê-lo pelo 
aplicativo Meu Gov.br ou 
Meu INSS, disponível para 
baixar na Play Store e na 
Apple Store. Após realizar 
a prova de vida por biome-
tria facial, o segurado pode 

consultar o resultado pelo 
Meu INSS.

Os segurados aptos a 
realizar o procedimento 
on-line, serão informa-
dos por SMS no celular, ou 
ainda por e-mail, ou apli-
cativo Meu INSS. O insti-
tuto alerta que enviará o 
SMS somente pelo núme-
ro 280-41, qualquer ou-
tra mensagem referente 
à prova de vida de outro 
número deve ser descon-
siderada.

“O INSS identificou 
cerca de 160 mil benefi-
ciários que deveriam ter 
feito a prova em fevereiro 

de 2020.  Esses beneficiá-
rios podem fazer o proce-
dimento de forma remota 
nos aplicativos Meu INSS e 
Meu gov.br, evitando dessa 
forma o bloqueio de seus 
benefícios”. 

Além dos aplicativos 
Meu Gov.br e Meu INSS, al-
guns bancos permitem que 
a prova de vida seja feita 
por meio de biometria, nos 
caixas eletrônicos ou nos 
seus próprios aplicativos. 
Também é possível reali-
zar a prova de vida nor-
malmente em uma agência 
do banco em que recebe o 
benefício. 

INSS: prova de vida volta a ser obrigatória
Agência Brasil

Por causa da pande-
mia de covid-19, o número 
de casamentos no estado 
de São Paulo caiu 27%, no 
ano passado, em compara-
ção ao ano anterior. É o que 
diz a Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Dados 
(Seade).

Segundo a fundação, 
que coletou dados em car-
tórios de Registro Civil do 
estado, foram realizados 
196.508 casamentos no es-
tado paulista em 2020.

A distribuição de ca-
samentos por mês também 
foi afetada por causa da 
pandemia. No ano passado, 
os meses de abril, maio e 
junho foram os meses com 
menor número de casa-
mentos, representando me-
tade dos casamentos que 

ocorreram nesses mesmos 
meses em 2019.

A partir de julho, hou-
ve uma recuperação, mas 
o patamar dos anos ante-
riores não foi alcançado. O 
mês com maior volume de 
casamentos foi dezembro.

Idade ao casar
A idade média ao se 

casar no estado de São Pau-
lo se manteve elevada em 
2020, sendo de 35,2 anos 
para os homens e de 32,7 
para as mulheres. Em 2019, 
as médias foram de 35 anos 
para homens e de 32,5 anos 
para mulheres.

No ano passado, o ho-
mem mais jovem a se casar 
tinha 22 anos e era de San-
ta Rita d’Oeste. Já a mulher 
mais jovem tinha 20 anos e 
era de Marapoama. Os mais 
velhos tinham 55 anos.

Número de casamentos 
cai 27% em São Paulo
Agência Brasil

Foto: Agência Brasil

Diante de um cená-
rio educacional com alto 
número de adultos sem a 
conclusão do Ensino Mé-
dio completo, a Confedera-
ção Nacional da Indústria 
(CNI) defendeu a aplicação 
de uma metodologia do 
Serviço Social da Indústria 
(Sesi), a Nova Educação 
para Jovens e Adultos (EJA). 
De acordo com a entidade, 
o modelo traz benefícios 
para a conclusão dessa eta-
pa educacional.

“A modalidade tem 
como principais diferen-
ciais a redução do tempo 
de formação, sendo 12 me-
ses para o Ensino Médio, e 
de permanência do aluno 
em sala de aula, com até 
80% de ensino a distância; 

reconhecimento de sabe-
res, que identifica compe-
tências desenvolvidas nas 
experiências de vida e tra-
balho para um ensino mais 
personalizado; escolha de 
itinerários ligados a oito 
áreas da indústria; e ma-
terial didático de direito 
autoral próprio”, informou 
a CNI, em nota.

22 estados
Essa metodologia é 

adotada em 22 estados, e o 
número de matrículas vem 
crescendo. Passou de 6,8 
mil alunos em 2017 para 
36,7 mil em 2020. Existe 
ainda o projeto da EJA Pro-
fissionalizante. Nele, o es-
tudante tem a possibilidade 
de concluir o Ensino Médio 
e um curso de qualificação 
profissional no período de 

um ano. A taxa de conclusão 
do EJA Profissionalizante 
é de 93%. O projeto-piloto 
foi realizado nos estados da 
Bahia, do Pará e de Santa 
Catarina nos anos de 2016 
e 2017.

“Nós somos o país com 
um dos maiores índices de 
abandono e reprovação, 
sendo o Ensino Médio a 
etapa mais crítica. A edu-
cação de jovens e adultos 
que já foram derrotados 
pelo sistema, às vezes uma, 
duas, três vezes, deve ser 
considerada prioritária. E 
não adianta aplicar a mes-
ma metodologia de ensino, 
com 1.200 a 1.400 horas. 
Na primeira dificuldade 
pessoal ou familiar, esse 
aluno vai embora”, disse o 
diretor-superintendente do 
Sesi, Rafael Lucchesi.

CNI defende a metodologia 
do Sesi para o Ensino Médio
Agência Brasil
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Governo Federal confirma Copa 
América no Brasil e anuncia sedes
Partidas serão disputadas em três estados e no Distrito Federal, segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos

O ministro-chefe da 
Casa Civil, Luiz Eduardo Ra-
mos, anunciou ontem que o 
Brasil vai sediar os jogos da 
Copa América de seleções, 
que começa no próximo dia 
13 de junho. Ele informou 
que o torneio será sediado 
nos estados de Mato Grosso, 
Rio de Janeiro, Goiás e no 
Distrito Federal.

"Confirmada a Copa 
América no Brasil. Venceu a 
coerência! O Brasil que se-
dia jogos da Libertadores, 
Sul-Americana, sem falar 
nos campeonatos estaduais 
e brasileiro, não poderia vi-
rar as costas para um cam-
peonato tradicional como 
este. As partidas serão em 
MT, RJ, DF e GO, sem públi-
co", publicou em sua conta 
oficial no Twitter. Anteon-
tem (31), Ramos havia dito 
que o governo ainda nego-
ciava os termos da realiza-
ção do campeonato no país.

Mais cedo, ao participar 
de uma cerimônia no Minis-
tério da Saúde, o presidente 
Jair Bolsonaro também co-
mentou sobre a decisão de 
receber o evento esportivo.

"Decidimos que, no que 
dependesse do Governo Fe-
deral, seguindo os mesmos 
protocolos, nós estávamos 
em condição de receber a 
Copa América no Brasil. Fal-
tava escolhermos as sedes. 
Escolhemos as sedes em co-
mum acordo com as sedes", 
afirmou.

O presidente também 
relatou que foi procurado 
pelo presidente da Confede-
ração Brasileira de Futebol 
(CBF) e que a decisão foi to-
mada após reunião com sua 
equipe de ministros.

"Eu informo que fui 
procurado pela CBF, com o 
anúncio de que a federação 
argentina não tinha condi-
ção de sediar a Copa Améri-
ca. Respondi que em poucas 
horas eu daria a resposta, 
porque, as decisões que eu 
tomo, preciso ouvir os mi-
nistros. Ouvi os ministros 
interessados, apresentamos 
os argumentos, entre eles: 
acabamos com a primeira 
fase da Libertadores. Foram 
aproximadamente 80 jogos 
na primeira fase sem pro-
blema nenhum. Começamos 
agora, na sexta-feira, o jogo 
Brasil e Equador, pelas Eli-
minatórias, sem problema 
nenhum", disse Bolsonaro.

Copa América
A Copa América, que é 

o principal torneio de se-
leções da América do Sul, 
ocorrerá entre os dias 13 de 
junho e 10 de julho, com a 
participação de dez seleções 
divididas em dois grupos. 
Argentina, Bolívia, Chile, 
Paraguai e Uruguai estão no 
Grupo A. Brasil, Colômbia, 
Equador, Peru e Venezuela 
formam o Grupo B.

Além da desistência da 
Argentina, a Colômbia, que 
vive uma grave crise social, 
também já tinha negado à 
Conmebol sediar o torneio.

Os pOstOs dE AtEndimEntO dA CAGEpA 
lOCAlizAdOs nAs CAsAs dA CidAdAniA 

n JOÃO PESSOA – Av. Camilo de Holanda, nº 926 
– Centro
n CAMPINA GRANDE – Rua Felix Antonio, s/n – 
Centro
n GUARABIRA – Av. Dom Pedro II, nº 209 – Centro
n PATOS – Rua Francisco Pontes, s/n – Salgadinho
n POMBAL – Rua Jerônimo Rosado, nº 362 – Centro
n CAJAZEIRAS – Rua Anacleto de Souza, nº 105 – 
Centro
n Para solicitar o atendimento presencial, o cliente 
deve acessar o site https://agendamentos.pb.gov.
br/, escolher data e horário e comparecer, sem 
atraso, à loja de atendimento escolhida.

Portaria já publicada no DOU

pazuello ganha cargo de confiança na 
secretaria de Assuntos Estratégicos

O Governo Federal 
nomeou o general e ex-mi-
nistro da Saúde Eduardo 
Pazuello para ocupar um 
cargo de confiança no Palá-
cio do Planalto. O militar vai 
exercer o cargo de secretá-
rio de Estudos Estratégicos 
da Secretaria Especial de 
Assuntos Estratégicos da 
Presidência da República. A 
decisão foi formalizada on-
tem, por meio de portaria 
publicada em edição extra 
do Diário Oficial da União 

(DOU). Por se tratar de car-
go DAS nível 6, a portaria é 
assinada pelo ministro da 
Casa Civil, Luiz Eduardo Ra-
mos.

A ideia de levar Pazuel-
lo para despachar no Pla-
nalto vinha sendo cogitada 
desde sua saída da pasta 
da Saúde, em março. Nos 
bastidores, a intenção do 
presidente Jair Bolsonaro 
era a de blindar o auxiliar, 
dando a ele cargo que as-
segure foro privilegiado, já 
que responde a processo   
na primeira instância do 
Distrito Federal, pela atua-

ção na gestão da pandemia 
de covid-19 e na crise de 
oxigênio em Manaus.

Pazuello também é um 
dos principais alvos da Co-
missão Parlamentar de In-
quérito da Covid do Senado, 
a CPI da Covid. Ele já foi in-
terrogado pelos senadores, 
mas foi protegido por um 
habeas corpus, o que lhe 
deu conforto para distorcer 
informações e mentir sobre 
vários fatos relacionados à 
sua gestão à frente do Mi-
nistério da Saúde. O ex-mi-
nistro deverá ir novamente 
à CPI. Uma nova convocação 

do ex-auxiliar já foi aprova-
da pelo colegiado.

Na lista recente de po-
lêmicas, Pazuello também 
se envolveu em mais uma. 
Ele participou de ato polí-
tico público do presidente 
Bolsonaro no Rio de Janei-
ro, o que pode resultar em 
punição pelo Exército, que 
proíbe esse tipo de postura 
dos militares da ativa. Bol-
sonaro é contra a punição, 
Pazuello resiste a migrar 
para a reserva e o cargo no 
Planalto pode ajudar a mi-
nimizar a situação do ex-
ministro.

Intenção de Bolsonaro é blindar Pazuello, dando a ele cargo que assegure foro privilegiado, já que o ex-ministro responde a processo na primeira instância do DF

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Luci Ribeiro
Agência Estado

no Congresso, paulo Guedes faz críticas à 
educação e diz preferir vouchers ao Fies

O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, disse que o mau desempenho 
da educação brasileira é resultado da 
dificuldade de manter a qualidade 
com a universalização e de "indisci-
plina, violência na sala de aula e des-

respeito aos professores".
Em audiência na Comissão de Edu-

cação ontem, Guedes rebateu críticas e 
disse que a situação atual não é culpa do 
governo de Jair Bolsonaro. "Por que há 
essa deterioração no clima educacional, 
será que foi o Bolsonaro que fez isso? 
Vocês oposição têm que ser honestos 
também nas buscas das respostas ao de-
safios. Tem 30 anos de outra orientação 

na Educação, será que em um ano e meio 
conseguimos criar o desrespeito na sala 
de aula, a deseducação, os maus resulta-
dos do Pisa?", questionou.

Guedes disse ainda preferir um pro-
grama de vouchers para acesso a univer-
sidades e escolas - que vem sendo estu-
dado pelo governo, mas não tem previsão 
de lançamento - do que financiamentos 
estudantis como o Fies.

Lorenna Rodrigues e 
Fabrício de Castro
Agência Estado

João Paulo Santos
Agência Estado

O Ministério Públi-
co do Egito informou 
ontem, a prorrogação 
da prisão do brasileiro 
médico e influenciador 
Victor Sorrentino, inves-
tigado por assédio, por 
mais quatro dias.

Em sua conta ofi-
cial no Twitter, o MP 
egípcio informou a de-
cisão tomada para dar 
sequências às investiga-
ções. Victor Sorrentino 
foi preso no último do-
mingo, 30, no país, após 
postar nos stories de seu 
Instagram um vídeo em 

que assediava uma ven-
dedora local.

Nova audiência 
Ao G1, a advogada do 

brasileiro, Amanda Ber-
nardes, disse não ter mais 
informações sobre o caso 
no momento, porém, Pa-
tricia Sorrentino, irmã e 
assessora de comunicação 
de Victor Sorrentino, disse 
que haverá uma nova au-
diência hoje.

O caso
Na semana passada 

o médico e influenciador 
Victor Sorrentino postou 
em sua conta no Insta-
gram um vídeo em que 

pergunta a uma vende-
dora local em português: 
“Elas gostam é do bem 
duro. Comprido também 
fica legal, né?”. No que a 
mulher sorri sem graça 
ao não entender o que o 
médico dizia.

Apagou o stories
O vídeo foi postado e 

depois apagado no perfil 
do médico, com quase 1 
milhão de seguidores. 
Após a repercussão, Sor-
rentino apagou o stories, 
postou outro pedindo 
desculpas e dizendo que 
foi apenas uma “brinca-
deira”, além de ter res-
tringido o acesso ao per-

fil, que antes era público. 

Outro vídeo 
O médico também 

postou um vídeo em que 
diz que “não suportar in-
justiça, pessoas que não te 
conhecem falando de ti”.

mp do Egito pede mais 4 dias de prisão 
para médico brasileiro acusado de assédio

Médico postou vídeo no 
Instagram em que pergunta 
a uma vendedora local em 
português: “Elas gostam 
é do bem duro. Comprido 
também fica legal, né?”

Pedro Rafael Vilela
Agência Brasil 

A Companhia de Água e 
Esgotos da Paraíba (Cagepa) 
reabriu ontem seis de suas 
lojas de atendimento pre-
sencial, com funcionamento 
das 7h às 17h, de segunda a 
sexta-feira. Para garantir a 
segurança de clientes e cola-
boradores, os atendimentos 
acontecerão de forma redu-
zida e com o agendamento 
prévio, que já pode ser reali-
zado no site https://agenda-
mentos.pb.gov.br/, pelo nú-
mero 115 ou pelo WhatsApp 
(83) 98198-4495.

Os espaços receberão 
apenas metade da capacida-
de, mantendo o distancia-
mento necessário entre os 
guichês dos atendentes, para 
evitar aglomerações. As lojas 
estão devidamente sinaliza-
das com orientações de pre-
venção contra a covid-19 e fo-
ram instalados dispensers de 

álcool gel. Além disso, todos 
os atendentes utilizarão más-
caras e a entrada dos clientes 
no ambiente das lojas só será 
permitida também mediante 
o uso de máscaras.

De acordo com o diretor 
Comercial da Cagepa, Isaac 
Veras, o teleatendimento 
115, o WhatsApp 98198-
4495, o aplicativo Cagepa e a 
atendente virtual Acqua per-
manecem prestando todos 
os serviços normalmente. 
“Adotaremos todas as me-
didas para que esse retorno 
presencial seja o mais se-
guro possível, mas reforça-
mos que os demais canais 
de atendimento continuam 
disponíveis para solicitações 
de serviços e que os clientes 
devem priorizá-los até que 
tenhamos a situação da pan-
demia totalmente controla-
da”, disse.

Cagepa volta a atender 
presencialmente na pB
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Copa Libertadores
Três times argentinos no caminho dos brasileiros nas 
oitavas de final da Libertadores; o desafio maior 
será do Atlético-MG, que pega o Boca. Página 23
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Esportes

Botafogo e Campinense se enfrentam a partir das 20h30 no Almeidão em busca também de uma vaga na Copa do Brasil

Botafogo e Campinense 
decidem, nesta quarta-feira, 
uma vaga para as finais do 
Campeonato Paraibano 2021. 
As duas equipes se enfrentam 
às 20h30, no Almeidão, em 
João Pessoa. O Belo chegou 
às semifinais, após terminar 
em segundo lugar na fase de 
classificação, já a Raposa se 
classificou com uma vitória 
sobre o Atlético de Cajazeiras, 
nos pênaltis, após um empate 
sem gols no tempo normal, 
nas quartas de final. O árbitro 
da partida será Tiago Ramos, 
auxiliado por Ruan Neres e 
Schumacher Marques.

Além de uma vaga para 

as finais da competição, o jogo 
de hoje vale também vaga 
para a próxima Copa do Brasil 
e a esperança de vaga para 
a fase principal da Copa do 
Nordeste, caso conquiste o 
título. As duas copas são con-
sideradas as maiores fontes de 
renda dos clubes paraibanos 
em uma temporada. Estão em 
jogo mais de R$ 1 milhão, o 
suficiente para garantir a folha 
de pagamento do Belo ou da 
Raposa, por um semestre.

O Botafogo entra em 
campo com um ligeiro fa-
voritismo, por ter feito uma 
campanha melhor do que o 
Campinense, e por ter um 
elenco superior tecnicamente 
ao adversário. As duas equi-
pes já se enfrentaram neste 

campeonato e terminaram 
empatando em 1 a 1, no Ami-
gão, em Campina Grande.

O Belo está disputando 
duas competições ao mesmo 
tempo. No último sábado, 
estreou na Série C com um 
empate em 0 a 0 com o Ferro-
viário-CE. O clube fez uma boa 
exibição e a tendência é que o 
técnico Gerson Gusmão man-
tenha a mesma equipe para o 
jogo de hoje contra a Raposa.

“A equipe fez um grande 
primeiro tempo e é prová-
vel que eu mantenha a mes-
ma equipe nesta semifinal. 
Nós temos que jogar em alta 
intensidade. Trata-se de um 
clássico e de um jogo muito 
importante para o futuro do 
clube no próximo ano. Nós 

temos que ganhar. Sabemos 
que vamos enfrentar um bom 
time, que não conseguimos 
vencer quando nos encon-
tramos no campeonato, mas 
agora é outra realidade, va-
mos buscar essa classificação 
às finais do campeonato”, afir-
mou o treinador do Botafogo 
dizendo que em clássico, os 
pequenos detalhes podem 
fazer uma grande diferença.

No Campinense, a úni-
ca preocupação de Ranielle 
Ribeiro é o meia Edinho. Ele 
levou uma pancada forte no 
pé direito e passou uns dias 
sem treinar. No mais, a equi-
pe veio com força máxima à 
João Pessoa. A Raposa está 
invicta desde a mudança de 
treinador e espera surpreen-

der o favorito Botafogo, assim 
como aconteceu no último 
clássico emoção. 

“Sabemos que vamos 
enfrentar um forte adversá-
rio. Talvez uma das melhores 
equipes do Nordeste, muito 
bem treinada pelo Gusmão. 
Mas, fizemos um bom jogo 
com eles aqui e hoje, sem pú-
blico, tanto faz jogar em casa 
ou fora de casa. Neste caso, os 
estádios Amigão e Almeidão 
são idênticos. Nós vamos para 
lá com o mesmo pensamento 
de quando cheguei aqui, de 
lutar para chegar ao título”, 
concluiu o técnico do Rubro-
negro, cheio de esperanca.

Operação Previna-se
O procurador de justiça 

e coordenador da Nudetor - 
Núcleo do Desporto e Defesa 
do Torcedor -, Valberto Lira, 
encaminhou ofício ao secretá-
rio executivo de Segurança e 
Defesa Social, Lamark Donato, 
no sentido de ampliar a fiscali-
zação em relação as aglomera-
ções que vem acontecendo em 
jogos do Campeonato Paraiba-
no de 2021, citando, inclusive, 
fatos verificados nos jogos São 
Paulo Crystal x Campinense e 
Campinense x Treze, quando 
dirigentes descumpriram as 
medidas sanitárias vigentes.

Valberto Lira pede fisca-
lização rigorosa nos jogos do 
Campeonato Paraibano para 
evitar fatos destoantes já veri-
ficados que contribuem para a 
disseminação do coronavírus.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Paraibano 2021

Sai hojE o úLtimo FinaLiSta

Foto: Daniel Lins/CampinenseFoto: instagram/botafogopb

No Marizão

Sousa vence o SP Crystal e se garante na final

O Sousa está na final do 
Campeonato Paraibano. Nesta 
terça-feira, o Dinossauro ven-
ceu o São Paulo Crystal por 1 
a 0, em semifinal disputada no 
Estádio Marizão, em Sousa. O 
único gol da partida foi marca-
do por Roni Lobo, aos 3 minu-
tos do segundo tempo. Agora, o 
time sertanejo espera o vence-
dor de Botafogo e Campinense, 
que fazem, hoje à noite, a outra 
semifinal, no Almeidão, em João 
Pessoa, para decidir o título es-
tadual de 2021.

O Sousa começou no ataque 
e o São Paulo bem fechado na 
defesa anulava as tentativas do 
Dinossauro. Mas, aos poucos, 
o Tricolor de Cruz do Espírito 
Santo foi saindo para o jogo e 
explorando bem os contra-ata-
ques. Em um deles, surgiu uma 
falta muito bem cobrada por 
Guilherme, que obrigou o go-
leiro Ricardo, do Sousa,  a fazer 
uma grande defesa.

A partir daí,  o São Paulo 
passou a dominar o jogo. O Sou-
sa só levou perigo, aos 31 mi-
nutos, após a cobrança de um 
escanteio, quando Daniel Costa 
acertou uma bela cabeçada e 

por pouco não surpreendeu o 
goleiro Nunes. O lance acordou 
o Sousa que ainda acertou o tra-
vessão, em uma meia bicicleta 
do atacante Rodrigo Poty. Mas, 
o placar terminou mesmo em 

branco  no primeiro tempo,  de 
um jogo muito equilibrado. Na 
segunda etapa, o Sousa veio para 
cima e com 2 minutos Rodrigo 
Poty acertou a trave direita do 
goleiro Nunes, que desviou para 

escanteio. Na cobrança, Rony 
Lobo foi lá em cima e de cabeça 
mandou na rede abrindo o pla-
car para o Dinossauro, 1 a 0.

A partir daí,  o São Paulo re-
solveu sair para o jogo e criou 

algumas oportunidades. Em uma 
delas, o atacante Isaías entrou 
pelo meio, driblou até o goleiro 
Ricardo, mas rolou para Leandro 
Cearense e a zaga do Sousa salvou 
na hora certa.  A pressão do São 
Paulo aumentou e aí brilhou a es-
trela do goleiro Ricardo, que com 
várias defesas importantes, ga-
rantiu a vitória e a classificação do 
time sousense para a decisão do 
campeonato. No finalzinho, o Sou-
sa ainda perdeu o segundo gol, 
com um chute de Alisson na trave, 
no rebote, Daniel Costa emendou 
e Gustavo salvou em cima da li-
nha.  Um a zero foi o placar final.

Covid-19 no Treze
O  Treze anunciou, ontem, que  

nove jogadores apresentaram sin-
tomas da covid-19 no primeiro 
dia de retorno das atividades no 
Presidente Vargas, sendo que o 
meia Birungueta e o atacante João 
Leonardo realizaram testes e fo-
ram positivados. Imediatamente, 
por recomendação médica, as ati-
vidades foram suspensas e o clube 
aguarda o resultado dos demais 
atletas para redifinir a programa-
ção para esta quarta-feira. O Galo 
estreia no próximo domingo, na 
Série D do Campeonato Brasileiro 
contra o ABC-RN, às 16 horas no 
Amigão.

Foto: Jefferson Emmanuel/Sousa
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em jogo bastante disputado, o Sousa 
conseguiu vencer o São Paulo Crystal 
por 1 a 0, ontem à tarde, no Marizão, 

e está na final do Campeonato



Esportes

Além de Talisca Reis, a paratleta Silvana Fernandes também estará presente no evento que acontece no México

Começa hoje, em Can-
cún, no México, o Pan-A-
mericano de Taekwondo e 
Parataekwondo que reunirá 
atletas de todas as Américas 
em um evento que também 
servirá como preparação 
final para as disputas dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpi-
cos de Tóquio, no Japão, que 
ocorrerão nessa segundo se-
mestre. Nesse disputa no pa-
radisíaco litoral mexicano, a 
Paraíba estará representada 
por duas atletas, Talisca Reis 
e Silvana Fernandes. 

Além delas, quem tam-
bém estava convocado para 
participar da competição 
que é específica para o Taek-
wondo e Parataekwondo era 
Edival Marques, o Netinho, 
atleta campeão Pan-Ame-

ricano, no Peru, em 2019 e 
que está com vaga garantida 
nas Olimpíadas. Pensando 
no maior evento esportivo 
do planeta e, por conta de 
um desconforto muscular 
sentido, na última semana 
durante seus treinamentos, 
ele acabou optando por per-
manecer em João Pessoa e se 
preservar para os Jogos de 
Tóquio.

Mesmo sem seu trio de 
atletas medalhistas da moda-
lidade em Cancún estar com-
pleto, a Paraíba não deixará 
de se fazer presente e terá, 
na dupla de mulheres forma-
da pela medalhista de Prata 
nos Jogos Pan-Americanos 
do Peru, em 2019, Talisca 
Reis e a campeão Parapan
-Americana, Silvana Fernan-
des - atleta que também está 
com vaga confirmada para 
as Paralimpíadas - grandes 

possibilidades de medalhas 
no Pan-Americano de Taek-
wondo e Parataekwondo do 
México.

O Taekwondo e o Pa-
rataekwondo da Paraíba, 
inclusive, receberam, na se-
mana passada, equipamen-
tos específicos para o es-
porte, como os coletes com 
sensores para treinamento 
e competições. A aquisição 
desse material, foi realizada 
por intermédio do Governo 
do Estado - suporte que foi 
conferido através da Secre-
taria de Juventude, Esporte 
e Lazer (Sejel) para a Federa-
ção Paraibana de Taekwondo 
Olímpico.

Para Talisca Reis, que 
passou a treinar e foi fede-
rada, na Paraíba, no final 
de 2018, o momento vivido 
no taekwondo paraibano é 
positivo e, agora, ela espera 

poder competir em alto ní-
vel no México, haja vista que 
esse será o principal even-
to, nesse primeiro semestre 
para o Taekwondo. Confiante 
na sua preparação, ela acre-
dita em medalhas na disputa 
e espera conseguir retornar 
com bons resultados para o 
Estado e o Brasil. 

“Saímos da Paraíba com 
a expectativa muito boa em 
relação à essa competição, 
nos Jogos Pan-Americanos 
do Peru, ficamos com a me-
dalha de prata e o objetivo 
agora é voltar a obter um 
bom resultado e brigar pelo 
ouro. Temos tido um cres-
cimento muito grande do 
Taekwondo e também do 
Parataekwondo no Brasil e 
também na Paraíba, acredi-
to que essa competição tem 
tudo para reforçar esse pro-
cesso”, explicou.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Pan e Parapan de Taekwondo  
terá duas atletas paraibanas
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Hoje o clássico emoção, no Almeidão, valendo uma 
vaga na final do Campeonato Paraibano de 2021 e no-
tadamente todo o favoritismo é atribuído ao Botafogo 
pelo fato de ter um melhor elenco e ainda estar invicto 
na competição, depois de sete jogos, onde ganhou qua-
tro e empatou três, mas sem exibir um futebol digno de 
meter medo nos adversários. A goleada de 5 a 0 sobre 
o Atlético, a meu ver, foi um ponto fora da curva e não 
serve de parâmetro nessa avaliação até porque o Galo, 
eliminado da disputa, também meteu 4 a 0 no time de 
Cajazeiras.

O torcedor do Botafogo sabe que o time tem con-
dições de render muito mais e de se impor diante dos 
adversários, mas a falta de um atacante, o famoso ma-
tador, vem atrapalhando nas inúmeras chances criadas, 
deixando o técnico Gerson Gusmão altamente preocu-
pado com o setor. O craque do time, Marcos Aurélio, tem 
alternado boas e regulares partidas, uma caracteristica 
que não é de hoje e o torcedor sabe muito bem das con-
dições físicas do veterano jogador.

E se espera, diante do Campinense, uma exibição 
não só mais convincente como decisiva, afinal está em 
jogo de novo a participação na Copa do Brasil de 2022, 
perdida para a edição de 2021 após o tropeço para o 
Galo em Campina Grande. O fato de jogar no Almeidão 
não cria nenhum tipo de vantagem porque a ausência 
de torcedor nas arquibancadas tira o tempero extra da 
partida para os jogadores. O Belo tem de mostrar hoje 
que tem o melhor elenco e é o grande favorito ao títu-
lo estadual. Do outro lado, um Campinense que está há 
sete jogos sem perder, empolgado por ter chegado tão 
longe - muitos não acreditavam que a equipe chegasse 
às semifinais - e apostando que pode superar o adversá-
rio diante de suas limitações. Acho que o time foi longe 
demais e não sei se será capaz de eliminar o Botafogo 
como fez o Treze no ano passado.

Clássico emoção
é a bola da vez

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Todos estão careca de saber que a Paraí-
ba não tem estádios capazes de atender 
as exigências dos protocolos Fifa para a 
realização de competições. E nos sur-
preende de forma extremamente nega-
tiva a posição da Federação Paraibana 
de Futebol em colocar o nosso Estado à 
disposição da CBF/Conmebol para sediar 
jogos da Copa América, numa decisão 
insensata. Um tiro no pé, coisas que 
acontecem quando a gente é levado a 
tomar decisões apenas pelas emoções. 
E quando isso nos domina, a cegueira 
toma conta ao ponto de sermos ridicu-
larizados. Felizmente o governador João 
Azevêdo puxou logo o freio de mão nes-
sa pandemia da covid-19 desenfreada.

Insanidade

Tiquinho
Sucesso em Portugal 
com a camisa do Porto, 
o paraibano Tiquinho 
ganhou notoriedade 
no mundo do futebol. 
Foi para a China, mas 
passou despercebido e 
logo rescindiu o con-
trato. Agora acertou 
com o Olympíacos, da 
Grécia até 2024.

Perilima
Apesar de ter sido rebai-
xada para a Segunhda 
Divisão do Campeonato 
Paraibano, a Perilima se-
gue com o seu excelente 
trabalho nas categorias 
de base e merece todo o 
nosso respeito diante do 
trabalho de excelência 
com os jovens jogadores 
promissores.

O país vive contabilizando a cada dia milhares 
de mortos pela covid-19. É o epicentro da pandemia 
juntamente com a Índia, mas o Governo Federal, 
em conluio com a CBF, ignora tantas vidas perdidas 
e a disseminação desenfreada de norte a sul do país 
ao autorizar a Cova das Américas no Brasil. Não 
é Copa e sim Cova para satisfazer os genocidas.

Cova das Américas

Natação no Mar

Prefeitura inicia projeto na Praia do 
Cabo Branco com oferta de 250 vagas

A Secretaria de Juven-
tude, Esporte e Recreação 
de João Pessoa (Sejer) co-
meçou ontem, o projeto 
‘Natação no mar’, na Praia 
do Cabo Branco. Ao todo, 
foram 250 vagas ofertadas 
e os participantes elogia-
ram a iniciativa da Prefei-
tura em promover mais 
uma modalidade esportiva 
ao ar livre.

 É o caso do advogado 
Agnes Pauli. Ele já nadava 
há pelo menos 20 anos na 
piscina e desta vez decidiu 
encarar o mar. “Um projeto 
excelente por ser no mar. É 
uma atividade ao ar livre 
com vários horários, onde 
as pessoas conseguem se 
organizar para fazer. Achei 
super agradável esse pri-
meiro dia. É mais pesado 
do que eu pensava, mas não 
é impeditivo. Uma sensação 
diferente por ter que adap-
tar as técnicas. Quem nada 
e está acostumado a ver o 
azulejo percebe que aqui as 
coisas são mais interativas. 

Tem que ficar mais cons-
ciente do ambiente”, disse 
Agnes Pauli.

O secretário da Sejer, 
Kaio Márcio, comemorou o 
pontapé dos treinamentos. 
Ele destacou a felicidade 
da adesão da população. “É 
um projeto que a gente já 
vem trabalhando há muito 
tempo. Conseguimos colo-
car em prática no momento 
certo. Um dia lindo de sol 
na cidade. Vieram pessoas 
que a gente nem estava pla-
nejando. São 250 pessoas 
inscritas e isso ajudou mui-
to o projeto ter esse suces-
so que teve no primeiro 
dia”, finalizou.

A aula desta terça tam-
bém agradou a advogada 
Gabriela Fiuza, que gostou 
do desafio. “Achei muito 
interessante e muito boa a 
iniciativa. Já nadei em pisci-
na e achei desafiador fazer 
no mar. Bem difícil mesmo. 
A maré estava alta e as on-
das fazem com que fique 
mais pesado”, disse.

Silvana Fernandes está com vaga 
garantida para as disputas das 
Paralimpíadas de Tóquio, que 

acontecem no segundo semestre
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Horários
As aulas são realizadas 

de segunda a sábado com as 
turmas divididas em três ho-
rários: 5h30, 6h30 e 7h30. O 
projeto de ‘Natação no mar’ 
conta com a presença de sete 
professores da Sejer, além de 
guarda-vidas do Corpo de 
Bombeiros da Paraíba que 
irão trabalhar com o suporte 

de quadriciclos e jet ski.
Os praticantes do polo 

da Praia do Cabo Branco 
precisam ter a partir de 15 
anos e noções básicas de 
natação. Em breve o pro-
jeto será expandido para 
Manaíra, Tambaú e Bessa. 
Já quem nunca deu algumas 
braçadas vai ter a chance de 
aprender do zero.

Advogado Agnes Pauli (E) vê 
projeto excelente e diz que já 

nadava há pelos menos 20 anos

Foto: Ascom/Sejer
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Já São Paulo e Palmeiras enfrentam Racing e Universidade Católica, respectivamente, e podem se encontrar nas quartas

A Conmebol realizou, 
ontem, em sua sede na cida-
de de Luque, no Paraguai, os 
sorteios das oitavas de final 
da Copa Libertadores e da 
Copa Sul-Americana. Atual 
campeão continental, o Pal-
meiras se deu bem ao fugir 
dos tradicionais argentinos 
River Plate e Boca Juniors e 
terá pela frente a Universi-
dad Católica, do Chile, com o 
segundo jogo sendo disputa-
do em São Paulo.

A missão de enfrentar 
o Boca Juniors, semifinalista 
no ano passado (caiu contra 
o Santos), ficou com o Atlé-
tico-MG, que fez a melhor 
campanha na fase de grupos. 
Assim, a partida decisiva do 
confronto será no estádio do 
Mineirão, em Belo Horizon-
te. O River Plate, outro que 
perdeu na semifinal de 2020 
(para o Palmeiras), fará um 
duelo local contra o Argenti-
nos Juniors.

O sorteio, sem qualquer 
restrição, acabou colocando 
frente a frente equipes que 
se enfrentaram na fase de 
grupos. São os casos de São 
Paulo e Internacional, que 
jogarão nas oitavas de final 
contra Racing, da Argenti-
na, e Olimpia, do Paraguai, 
respectivamente. Contra os 
argentinos, o time paulista 
teve um empate sem gols, 
fora de casa, e uma derrota 
por 1 a 0, no estádio do Mo-
rumbi. Já os gaúchos golea-
ram os paraguaios por 6 a 1, 
em Porto Alegre, venceram 
por 1 a 0, em Assunção.

Campeão da Liberta-
dores em 2019, o Flamengo 
jogará contra o Defensa y 
Justicia, da Argentina, atual 
vencedor da Copa Sul-Ame-
ricana e da Recopa Sul-Ame-
ricana. O segundo jogo será 

Agência Estado

Atlético pega o Boca Juniors
nas oitavas da Libertadores

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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Copa do Brasil com
mais sete jogos

A terceira fase da Copa do Bra-
sil segue nesta quarta-feira, 2, 
com a realização de mais sete 
partidas, destaques para os jo-
gos Fluminense x Bragantino, 
às 21h30, no Maracanã; o clás-
sico cearense entre Fortaleza 
e Ceará, às 19 horas, no Cas-
telão; e ainda a estreia do Co-
rinthians, em casa, novamente 
contra o Atlético de Goiás que, 
no último final de semana, o 
venceu na Arena Neo Química, 
por 1 a 0. A rodada de hoje 
ainda prevê os jogos Grêmio x 
Brasiliense, na Arena do time 
gaúcho;  América-MG x Cri-
ciúma, Chapecoense x ABC e 
Remo x Atlético Mineiro.

Palmeiras defende
novo calendário

Preocupado com a provável 
perda de alguns de seus prin-
cipais atletas durante a disputa 
da Copa América, que rece-
beu o aval do presidente Jair 
Bolsonaro para ser realizada 
no Brasil, o Palmeiras é mais 
um clube que defende possí-
veis mudanças no calendário 
do futebol brasileiro a fim 
de não ser prejudicado pelos 
desfalques. O clube paulista 
deve perder o goleiro Wever-
ton para a seleção brasileira, 
o zagueiro Gustavo Gómez, 
capitão do Paraguai, e o late-
ral-esquerdo Matias Viña, que 
integra a pré-lista do Uruguai 
para a Copa América.

Renan: “Neymar, não 
dispute o torneio”

O relator da CPI da Covid, se-
nador Renan Calheiros, fez um 
apelo ao jogador Neymar, ao 
técnico Tite e à CBF para que a 
Copa América não seja realiza-
da no Brasil em meio à pande-
mia de covid-19. Em entrevista 
à rádio Eldorado ontem, ele 
chamou a competição “campeo-
nato da morte” e “macabro” e 
se dirigiu diretamente ao cami-
sa 10 do Brasil, dizendo que ele 
não poderia concordar com isso. 
“Neymar, não vá jogar a Copa 
América no Brasil enquanto 
seus parentes, seus amigos, 
aquelas pessoas que você co-
nheceu continuam a morrer de-
sesperadas sem vacina”, disse .

Com covid, Vidal
desfalca o Chile

A seleção do Chile terá um 
importante desfalque para 
as partidas contra Argentina 
e Bolívia, pelas Eliminatórias 
da Copa de 2022, que será no 
Catar. Na noite de segunda-
feira, o meio-campista Arturo 
Vidal, que atua na Interna-
zionale, precisou ser hospi-
talizado em Santiago após 
ter sido infectado pelo novo 
coronavírus. A comissão mé-
dica da seleção informou que 
Vidal apresentava um quadro 
febril. O jogador já havia re-
cebido a primeira dose da va-
cina contra o novo coronavírus 
na última sexta-feira.

Curtas

no estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro. A mesma si-
tuação, de definir a vaga em 
casa, acontecerá com o Flu-
minense, que terá o Cerro 
Porteño, do Paraguai, como 
adversário.

Por fim, as oitavas de 
final se completam com o 
duelo entre Vélez Sarsfield, 
da Argentina, e Barcelona, 
do Equador. Os duelos acon-

tecerão em julho: os jogos de 
ida serão na semana do dia 
14 e os de volta, na sema-
na do dia 21. A decisão está 
marcada para 20 de novem-
bro, no estádio Centenário, 
em Montevidéu.

Sul-Americana
No sorteio da Copa Sul

-Americana, os clubes brasi-
leiros terão compromissos 

complicados pelas oitavas 
de final, que serão disputa-
dos a partir de 13 de julho. 
O Santos terá pela frente o 
Independiente, da Argen-
tina, conhecido como “Rei 
de Copas”, e fará o segundo 
jogo em Buenos Aires. Já o 
Grêmio terá que encarar a 
altitude de Quito, no Equa-
dor, no confronto contra a 
LDU. A partida decisiva será 

em Porto Alegre. Também 
contra um rival do Equador, 
com a vantagem de decidir 
o confronto em Braganças 
Paulista (SP), o Red Bull Bra-
gantino jogará contra o Inde-
pendiente del Valle. Por fim, 
o Athletico-PR medirá forças 
com o América de Cali, da 
Colômbia. O duelo decisivo 
será na Arena da Baixada, 
em Curitiba.

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

São Paulo e Palmeiras, que decidiram o Campeonato Paulista, podem se cruzar nas quartas de final da Libertadores, caso passem pelas oitavas

Vacinação

Conmebol tem 13 dias para fechar o plano

As seleções do Chile, 
Bolívia, Equador, Paraguai, 
Uruguai e Venezuela já re-
ceberam a primeira dose da 
vacina contra o novo coro-
navírus desenvolvida pelo 
laboratório chinês Sinovac. 
A Conmebol pretende ter 
todas as 10 delegações par-
ticipantes da Copa América 
vacinadas até o início do tor-
neio. O pontapé inicial será 
dado no próximo dia 13, 
portanto restam menos de 
duas semanas para Argenti-
na, Brasil, Colômbia e Peru 
receberem o imunizante.

Na segunda-feira, após 
a Conmebol anunciar que 
o Brasil será sede da com-
petição, o ministro da Casa 
Civil, Luiz Eduardo Ramos, 
afirmou que a condição es-
tabelecida pelo governo 
brasileiro para o país sediar 
a Copa América é que todos 
os integrantes das delega-

ções participantes estejam 
vacinados.

"Caso se realize (a Copa 
América no Brasil), ela não 
terá público. No momento 
são 10 times. Já foi acordado 
com a CBF em reunião por 
videoconferência de no má-
ximo 65 pessoas por delega-
ção. Todos vacinados. Foi a 
condição que nós tratamos 
com a CBF", disse o ministro.

Antes de entrarem em 
campo pela Copa América, 
as seleções sul-americanas 
jogarão duas rodadas das 
Eliminatórias da Copa de 
2022. A logística para a va-
cinação de jogadores será 
estabelecida nesse intervalo 
e respeitará a determinação 
sanitária de cada país. No 
caso da seleção brasileira, o 
imunizante não poderá ser 
aplicado em território na-
cional. Isso porque as vaci-
nas que entram no país são 
direcionadas ao SUS.

Marquinhos, Neymar e 

Agência Estado Lucas Paquetá, que atuam 
no futebol francês, já fo-
ram vacinados. Tite rece-
beu a segunda dose no últi-
mo dia 14, enquanto que 
o auxiliar Cleber Xavier 
e o preparador físico 
Fabio Mahseradjian 
já receberam a pri-

meira. O Brasil vai a cam-
po nesta sexta-feira, às 
21h30, contra o Equador, 
no estádio Beira-Rio, em 
Porto Alegre.
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Jogadores brasileiros 
ainda não receberam a 

primeira dose da vacina e vão 
fazer dois jogos pelas Eliminatórias

LIBERTADORES (OITAVAS) 

n Defensa y Justicia-ARG x Flamengo

n Boca Juniors x Atlético-MG

n Universidad Católica-CHI x Palmeiras

n Cerro Porteño-PAR x Fluminense

n Vélez-ARG x Barcelona-EQU

n São Paulo x Racing-ARG

n River Plate-ARG x Argentinos Juniors-ARG

n Olimpia-PAR x Internacional

SUL-AMERICANA (OITAVAS) 

n Nacional-URU x Penãrol-URU

n I. del Valle-EQU x  Bragantino

n Santos x Independiente-ARG

n América de Cali-COL x Athletico

n LDU-EQU x Grêmio

n Junior-COL x Libertad-PAR

n D. Táchira-VEN x Rosario Central-ARG

n Sporting Cristal-PER x Arsenal-ARG
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Justiça decide que não há prescrição no pedido de mulher que acionou o INSS após mais de dez anos da morte do marido

Pensão por morte: benefício 
previdenciário não prescreve

A prescrição não atinge o direito 
ao benefício previdenciário da pensão 
por morte. Esse foi o entendimento 
da 2ª Vara da de Jaraguá, em Goiás, 
ao determinar que o Instituto Nacio-
nal do Seguro Social (INSS) conceda a 
pensão por morte a uma mulher que 
só acionou a Justiça após mais de dez 
anos do falecimento do marido.

O marido morreu em 2008. A 
mulher pediu o benefício previden-
ciário no mesmo ano, mas o INSS ne-
gou com o argumento de falta de pe-
ríodo mínimo de carência até a data 
do óbito. Ela ajuizou ação apenas em 
2019, e a autarquia alegou que teria 
ocorrido prescrição.

De acordo com o Portal Consul-
tor Jurídico, o juiz Pedro Henrique 
Guarda Dias citou precedente do Su-
perior Tribunal de Justiça (STJ) para 
afirmar que “as prestações previden-
ciárias têm características de direitos 
indisponíveis, daí porque o benefício 
previdenciário em si não prescreve”.

Segundo o magistrado, somen-
te prescreverão as prestações de-
vidas há mais de cinco anos e não 
reclamadas por inércia da beneficiá-
ria, conforme a Lei 8.213/1991 e a 
Súmula 85 do STJ. No mérito, o juiz 
reconheceu a qualidade de segura-
do do marido e a condição de de-
pendente da autora. Ele ainda fixou 
multa diária de R$ 300 em caso de 
descumprimento da decisão.

Recentemente, o STJ adotou o 
mesmo entendimento ao uniformizar 
uma interpretação de lei que vinha 
sendo aplicada de maneiras divergen-
tes pelas turmas recursais dos juiza-
dos especiais de diversos estados.

Aforismo
“Uma vida não-vivida dá poder à morte. 

Uma vida vivida em sua plenitude tira todo 
o poder da morte. A morte deixa de existir.”

(Osho)

657 — Papa Eugênio I
1882 — Giuseppe Garibaldi, patriota italiano
1944 — Coronel Juvêncio Carneiro (Juvêncio Vieira 
Carneiro), comerciante e político (PB)
1978 — Santiago Bernabéu, 
futebolista e empresário espanhol
1984 — Raul Bopp, poeta brasileiro
2002 — Tim Lopes, jornalista brasileiro
2019 — Flora Diegues, atriz, diretora e roteirista 
brasileira

Mortes na História

Obituário

Jameson Duarte (Chick Show)
29/5/2021 – Aos 31 anos, em Caraguata-
tuba (SP), de câncer. Vereador pelo PRTB. 
Era o parlamentar mais jovem da atual 
legislatura da Câmara de Caraguatatuba. 
Foi eleito com 947 votos.

Foto: Divulgação

Dominguinhos do Estácio
30/5/2021 – Aos 79 anos, em Niterói 
(RJ), em decorrência de uma hemorra-
gia cerebral. Compositor e intérprete de 
samba-enredo. Iria completar 80 anos em 
agosto. Sobrenome, Estácio, vem do bairro 
onde morou, na Região Central do Rio de 
Janeiro. Começou a carreira na década de 1960, na Unidos 
de São Carlos. Quando a escola passou a se chamar Estácio 
de Sá, em 1983, ele estava lá. Pela Imperatriz Leopoldinense, 
o artista foi campeão do Carnaval carioca em duas ocasiões: 
em 1981, com ‘Só dá Lalá’, e em 1989 com ‘Liberdade, liber-
dade, abre as asas sobre nós’. Ao longo da vida, levantou a 
taça de campeão do Carnaval cinco vezes.

Foto: Redes Sociais

Jefferson Emanoel Costa
31/5/2021 – Aos 26 anos, em Campina 
Grande (PB), de covid-19. Cantor da 
Quadrilha Junina Moleka 100 Vergonha. 
Também era discípulo da Comunidade 
Católica Obra Nova.

Foto: Divulgação

Djaci Calado
31/5/2021 – Aos 49 anos, em Santa Rita 
(PB), vítima da covid-19. Professora que 
lecionava no ensino infantil na Escola Esta-
dual Rita Miranda, no Bairro de Mangabeira 
VII, em João Pessoa.

Foto: Reprodução

Da Redação
Acusado de homicídio

Investigação pode apontar inocência de homem 
que já está há 36 anos no corredor da morte

Foi aberta uma investiga-
ção no caso de um detento nor-
te-americano que está há quase 
quatro décadas no corredor da 
morte nos Estados Unidos, acu-
sado de um quádruplo homicí-
dio pelo qual, hoje, se suspeita 
que ele era inocente, mas teria sido 
incriminado pela polícia, segundo 
reportagem do jornal Washington 
Post. O governador democrata 
Gavin Newsom, do estado da Cali-
fórnia, assinou a ordem executiva 
que abre uma investigação inde-
pendente no caso de Kevin Coo-
per, um afro-americano que diz 
ser inocente há décadas.

Cooper, agora com 63 anos 
de idade, foi detido em 1983 pelo 
homicídio de um casal, da sua 
filha de 10 anos e de uma outra 
criança, de 11 anos, numa casa 
em Chino Hills, na Califórnia. Em 
1985, ele foi condenado à morte, 
tendo perdido todos os recursos 
que interpôs desde então. O go-
vernador, agora, autorizou a in-
vestigação depois de terem sido 
pedidas novas análises de DNA, 
cujos resultados geraram reações 
contraditórias por parte da equi-

pe de defesa do condenado e por 
parte do procurador do Condado 
de San Bernardino.

Os fatos referem-se a crime 
de “extraordinária violência” co-
metido a 5 de junho de 1983. Bill 
Hughes foi a casa de um vizinho 
para buscar o seu filho, Christo-
pher, de 11 anos, que tinha pas-
sado a noite com o seu amigo. Bill 
encontrou mortos o seu filho, os 
seus vizinhos, Doug e Peggy Ryen, 
assim como a filha deles, Jessica, 
de 10 anos. Todos tinham sido 
esfaqueados “com grande violên-
cia”, inclusive um outro filho do 
casal, Joshua Ryen, de 8 anos, que 
acabou sobrevivendo, mesmo 
com um corte na garganta e uma 
concussão.

Concussão é uma perturba-
ção temporária no funcionamen-
to do cérebro, como resultado 
de um movimento repentino e 
anormal do mesmo, levando a 
um choque contra a parede do 
crânio. Pode ocorrer por um gol-
pe direto contra a cabeça ou por 
um golpe contra outras partes do 
corpo, levando ao chicoteamento 
da cabeça.

O sobrevivente, Joshua Ryen, 
disse nos seus depoimentos que 

Da Redação

o crime tinha sido cometido por 
três homens brancos, tendo os in-
vestigadores encontrado fios de 
cabelos castanhos ou loiros nas 
mãos de algumas das vítimas, de 
acordo com o que foi revelado em 
2018 no jornal New York Times.

Havia outras indicações de 

testemunhas que afastavam a hi-
pótese de o crime ter sido come-
tido por um afro-americano, mas 
as autoridades de San Bernardi-
no continuaram a focar as acu-
sações em Kevin Cooper, porque 
ele tinha fugido da cadeia (onde 
estava por roubo) antes do crime.

Kevin Cooper, preso em 1983, teria sido incriminado pela polícia, segundo jornalistas

Foto: Reprodução

Leandro Antunes Campos
30/5/2021 – Aos 46 anos, em Santos 
(SP), de embolia pulmonar decorrente da 
covid-19. Reverendo que atuava na Igreja 
Anglicana de Santos, no litoral paulista.

Foto: Redes Sociais

Lil Loaded 
(Dashawn Maurice Robertson)
31/5/2021 – Aos 20 anos, por suicídio. 
Cantor de rapper que ficou conhecido com 
a faixa viral ‘6locc 6a6y’, lançada em 2019. 
Há uma semana, a faixa ganhou certificado 
de ouro da Recording Industry Association 
of America. Em 2020, foi preso sob acusação de conexão com 
a morte de Khalil Walker, de 18 anos. Em fevereiro deste ano, 
ele foi indiciado por homicídio culposo.

Foto: Istoé Gente

Sérgio Mascarenhas
31/5/2021 – Aos 93 anos, em Ribeirão 
Preto (SP), de parada cardiorrespiratória. 
Físico e pesquisador fundador do Insti-
tuto de Física e Química da Universidade 
de São Paulo (IFSC/USP), da unidade da 
Embrapa Instrumentação e participante 
da criação da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 
Era considerado o “mestre dos cientistas” e respeitado 
internacionalmente pelas suas contribuições à física, ao 
agronegócio e à medicina. Nasceu no Rio de Janeiro e se 
formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Foto: EPTV

José Wilson Sales Júnior
30/5/2021 – Em Eusébio (CE), na Região 
Metropolitana de Fortaleza, em um aciden-
te de motocicleta. Procurador de Justiça do 
Ministério Público do Ceará (MPCE).

Foto: Marília Camelo

Jason Dupasquier
30/5/2021 – Aos 19 anos, em Mugello 
(Itália), em decorrência de acidente na mo-
tovelocidade. Piloto luso-suíço da MotoGP. 
Ele caiu no final do Q2. Foi transportado 
para o hospital em Florença.

Foto: Autoracing

Maurice Capovilla (Capô)
29/5/2021 – Aos 85 anos, no Rio 
de Janeiro (RJ), em decorrência de 
Alzheimer. Cineasta, ator, roteirista e 
produtor. Nasceu em 1936, na cidade 
paulista de Valinhos e estreou como 
cineasta nos anos de 1960, dirigindo o 
curta-metragem ‘União’, em 1962. Ele também dirigiu o 
documentário ‘Subterrâneos do futebol’, de 1964. O pri-
meiro longa-metragem foi ‘Bebel, garota propaganda’ em 
1968, com roteiro escrito por ele mesmo. Nos anos de 
1970 dirigiu as séries ‘Globo Shell’ e o programa ‘Globo 

Foto: Istoé

Maurício Tuffani
31/5/2021 – Aos 63 anos. Jornalista 
considerado um dos maiores nomes da di-
vulgação científica brasileira. Especialista 
na cobertura de ciência, meio ambiente e 
ensino superior, Tuffani atuou em diver-
sos veículos de comunicação. Começou a 
carreira na imprensa em 1978, como revisor em O Estado de 
São Paulo.  Foi repórter, colunista e editor de ciência na Folha 
de São Paulo; redator-chefe e editor-chefe da revista Galileu; 
e editor-executivo de portais do Programa das Nações Uni-
das para o Desenvolvimento (Pnud) e da ONU no Brasil.

Foto: Marcos Santos

Repórter’, da TV Globo. Nos anos 1980, foi diretor de núcleo 
da Rede Bandeirantes.

Januário de Oliveira
31/5/2021 – Aos 81 anos, em Natal (RN), 
de parada cardíaca. Narrador esportivo. 
Gaúcho de Alegrete, nasceu em 12 de 
fevereiro de 1940. Ficou famoso com frases 
como “tá lá um corpo estendido no chão” 
(utilizada quando um jogador se machuca-
va e ficava deitado no gramado), “cruel, muito cruel…” (que 
servia para elogiar um artilheiro) e “sinistro, muito sinistro…” 
(quando algum jogador ou árbitro cometia alguma falha).

Foto: Divulgação



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ANULAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados a ANULAÇÃO daTOMADA DE PREÇOSnº 00012/2021, para 
elaboração do projeto do açude abobora, no município de Aguiar-PB, atendendo parecer jurídico e 
art. 49 da Lei nº 8.666/93.   Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB, no horário das 08:00 às 12:00, contatos 
pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB,  01 de Junho de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o resultado de abertura dos envelopes propostas de preços: A empresa NO-
GUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 10.507.466/0001-31, 
apresentou proposta com o valor de R$ 1.918.433,00 (hum milhão, novecentos e dezoito mil, quatro-
centos e trinta e três reais),  a  ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA  DE AGUIAR – ASALA, 
cadastrada no CNPJ nº 18.251.434/0001-20, apresentou proposta com o valor de R$ 1.375.220,00 
(hum milhão, trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte reais), a CRV CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 07.609.311/0001-00, apresentou proposta com o valor de 
R$ 1.924.263,00 (hum milhão, novecentos e vinte e quatro reais, duzentos e sessenta e três reais), 
a ABILIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 05.935.592/0001-57, apresentou 
proposta com o valor de R$ 1.916.871,00 (hum milhão, novecentos e dezesseis mil, oitocentos e 
setenta e um reais), a ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 
23.011.656/0001-05, apresentou proposta com o valor de R$ 1.907.323,00 (hum milhão, novecentos 
e sete reais, trezentos e vinte e três reais),  atendendo parecer jurídico, foi considerada vencedora 
do certame a ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE LIMPEZA  DE AGUIAR – ASALA, cadastrada no 
CNPJ nº 18.251.434/0001-20, a proposta com o valor global de R$ 1.375.220,00 (hum milhão, 
trezentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte reais). Abre-se vista do processo aos interessados 
para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão de licitação.

Aguiar-PB, 01 de Junho de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 16 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais 
elétricos diversos, destinados as secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 01 de Junho de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendi-
mento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no Município de Areial; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: Dayane Gomes dos Santos 
- R$ 7.750,00; EDNALDO CIRILO DOS SANTOS - R$ 7.500,00; EDVALDO TOMÉ - R$ 22.485,00; 
IVANILDO FELIX GUIMARÃES - R$ 11.125,00; JOSE NIVALDO DOS SANTOS - R$ 22.760,00; 
LUCIANA BALBINO - R$ 17.775,00; MARIA TERESIANA DOS SANTOS SILVA - R$ 17.470,00; 
MARIA VALDIZA FELIX DA COSTA - R$ 9.925,00; MOACIR SILVA FERREIRA - R$ 19.080,00.

Areial - PB, 01 de Junho de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Ru-
ral, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE no Município de Areial. 
FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 02040.12.361.1005.2009 
– MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02040.12.361.1005.2010 – MANUT. DA UNI-
DADE DE MERENDA ESCOLAR 02040.12.365.1005.2013 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL NATUREZA DA DESPESA: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO 
FONTE: 111,124,122. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00076/2021 - 01.06.21 - MARIA VALDIZA FELIX 
DA COSTA - R$ 9.645,00; CT Nº 00077/2021 - 01.06.21 - MARIA TERESIANA DOS SANTOS 
SILVA - R$ 17.470,00; CT Nº 00078/2021 - 01.06.21 - Dayane Gomes dos Santos - R$ 7.750,00; 
CT Nº 00079/2021 - 01.06.21 - LUCIANA BALBINO - R$ 17.775,00; CT Nº 00080/2021 - 01.06.21 
- JOSE NIVALDO DOS SANTOS - R$ 22.760,00; CT Nº 00081/2021 - 01.06.21 - IVANILDO FELIX 
GUIMARÃES - R$ 11.125,00; CT Nº 00082/2021 - 01.06.21 - EDVALDO TOMÉ - R$ 22.485,00; 
CT Nº 00083/2021 - 01.06.21 - MOACIR SILVA FERREIRA - R$ 19.080,00; CT Nº 00084/2021 - 
01.06.21 - EDNALDO CIRILO DOS SANTOS - R$ 7.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00031/2021. OBJETO: Locação de 01 (um) veículo tipo: 

caminhão/basculante, para execução dos serviços de coleta de lixo grosso e domiciliar, da sede 
do município para o aterro sanitário localizado na cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de 
Infra–Estrutura deste município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Bernardino 
de Carvalho Camara Neto - CNPJ 28.676.712/0001-44. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 99385-3266.

Baia da Traição - PB, 01 de Junho de 2021
EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:30 hs do dia 10 de Junho 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00003/2021, 
que objetiva: Aquisição de forma parcelada de materiais de construções diversos, destinados ao 
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO – Baia da Traição/PB. Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB. Telefone: (83) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 01 de Junho de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00016/2021
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 DP00016/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO CO-
VID–19 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO 
ENFRENTAMENTO AO COVID–19; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 29.700,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 27 de Maio de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DP00016/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DO COVID–19 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO EN-
FRENTAMENTO AO COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00016/2021. 
DOTAÇÃO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 08.00 FUNDO MUN DE SAUDE – SEC.
SAUDE 10.301.0007.2055 MANUTENÇÃO ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 27/07/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10087/2021 - 28.05.21 - EUROMED CO-
MERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ 27.985.664/0001-03 - R$ 29.700,00. LOCAL DE 
ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 09:00 
horas do dia 17 de Junho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA 
PARTE INTERNA DA GARAGEM MUNICIPAL E SETOR EXTERNO ENTRE A RODOVIA ESTADUAL 
PB 323 E A MURADA DA GARAGEM. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-
-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 01 de Junho de 2021
ERICK FERREIRA DE SOUSA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, por meio do 
site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor 
preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO NAS 
ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB, CONFORME PROJETO BÁSICO. 
Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 14 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 
08:35 horas do dia 14 de Junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 13.979/20; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-
-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bom Sucesso - PB, 01 de Junho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

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

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00011/2021

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 DV00011/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para Serviços de confecção de Talão da Zona Azul; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS 
JUNIOR 01159557470 - R$ 6.000,00.

Campina Grande - PB, 02 de Junho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 09:00 horas do dia 21 de junho de 2021, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo 
MENOR PREÇO, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ENSAIOS DE 
LABORATÓRIO PARA CONTROLE DE SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA, NO MUNICIPIO 
DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, 
Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.
br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.
jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 01 de junho de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A 

base de agua e Acrílica, micro espera e termoplastico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025 2091 – Ações de Melhoria no sistema 
de transito 3390.30.99 –Material de Consumo 1001 – Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00059/2021 - 01.06.21 - TINPAVI INDUS-
TRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI - R$ 106.350,00; CT Nº 00060/2021 - 01.06.21 - FENIX 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 44.000,00; CT Nº 00061/2021 - 01.06.21 - COMERCIAL 
MASTER EIRELI - R$ 259.175,00.

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

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para Serviços de confecção de Talão da Zona Azul. FUN-

DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Campina Grande: 05.010 – Supeintendência de Trânsito e Transportes Públicos 
15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de trânsito 33.90.39 99 – 1001 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 02/09/2021. PARTES CONTRATANTES: Superin-
tendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00063/2021 - 02.06.21 
- NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR 01159557470 - R$ 6.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOSNº. 00001/2021
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº00001/2021 –cujoObjeto 

é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 679649/2014”.
Decisão: IMPROCEDENTE o recursoapresentado pela empresa HAYA CONSTRUTORA EIRELI, 
mantendo inalterada a decisão anteriormente prolatada, declarando INABILITADA a empresa 
RECORRENTE. As razões dejulgamento se encontram disponibilizadas noSetor de Licitações da 
Prefeitura de Caraúbas/PB, à Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, 
no horário das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 às 17:00, dos dias úteis. Referência legal: Lei nº 
8.666/93.Data do Julgamento doRecurso: 24/05/2021. Vistas do processo poderão ser obtidasperante 
a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para abertura 
das propostas preços para o dia 08/06/2021, às 10h30min, Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caraúbas/PB. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@
caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas– PB, 27 de maiode 2021.
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS/PB
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOSNº. 00002/2021
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Tomada de Preços nº00002/2021 –cujoObjeto 

é: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 859764/2017”.
Decisão: IMPROCEDENTE o recursoapresentado pela empresa HAYA CONSTRUTORA EIRELI, 
mantendo inalterada a decisão anteriormente prolatada, declarando INABILITADA a empresa 
RECORRENTE. As razões dejulgamento se encontram disponibilizadas noSetor de Licitações da 
Prefeitura de Caraúbas/PB, à Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, 
no horário das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 às 17:00, dos dias úteis. Referência legal: Lei nº 
8.666/93.Data do Julgamento doRecurso: 24/05/2021. Vistas do processo poderão ser obtidasperante 
a Comissão Permanente de Licitação. Desta forma, fica marcada a sessão pública para abertura 
das propostas preços para o dia 08/06/2021, às 13h30min, Setor de Licitações da Prefeitura de 
Caraúbas/PB. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@
caraubas.pb.gov.br.

Caraúbas– PB, 27 de maiode 2021.
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Durval da Costa Lira, 343 - Centro - Casserengue - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas 
de Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades das secretarias da 
Administração Municipal de casserengue/PB, exercício 2021. 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: (83) 3634–1141.

Casserengue - PB, 01 de Junho de 2021,
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 15:00 horas do dia 17 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de labora-
tório de análises clínicas para realizar exames laboratoriais em pessoas carentes do Município de 
Casserengue/PB, os exames deverão ser realizados na (UBS) Emilia Lopes da Silva, na Cidade 
de Casserengue/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: (83) 3634–1104. Edital: http://www.casserengue.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Casserengue - PB, 01 de Junho de 2021,
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Durval da Costa Lira, S/N - Centro - Casserengue - PB, às 09h00min do dia 18 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Materiais 
Médicos Hospitalares e Laboratoriais destinados a atender às necessidades assistenciais das 
UBS deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 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: (83) 3634–1104.

Casserengue - PB, 01 de Junho de 2021,
LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA SILVINO

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO

DO AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

O Município do Congo/PB, torna público através do seu Pregoeiro Oficial, para conhecimento dos 
interessados que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Aviso de Licitação Pregão Presencial 
nº 00006/2021, que tem como Objeto a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. Motivo: 
Decreto Municipal que estabelece regras mais rígidas contra a COVID-19, como o fechamento do 
atendimento ao público nas repartições públicas municipais. Data da Publicação: Diário Oficial do 
Estado da Paraíba, datado em 29/05/2021, Jornal A União, datado em 29/05/2021. 

Congo - PB, 31 de maio de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
A PREFEITURA DE COREMAS/PB, VEM ATRAVÉS DOSEU PREGOEIRO E SUA EQUIPE DE 

APOIO TORNA PÚBLICO QUE REALIZARÁ O PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021 (PROCESSO 
ADMINISTRAÇÃO Nº 079/2021). SUPORTE LEGAL: LEI FEDERAL Nº 10.520/02, LEI FEDERAL 
8.666/93, LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14. VEJAMOS A SE-
GUIR: OBJETO:CONTRATAÇÃO DE UMA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR FORNECIMENTO 
DE MEDICAMENTOS, PSICOTRÓPICOS E OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. REPARTI-
ÇÕES/SETORES INTERESSADOS: SECRETARIA DE SAÚDE E FUNDO M. DE SAÚDE.DATA 
PREVISTA PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PUBLICAÇÃO:15/06/2021. HORÁRIO PREVISTA 
PARA INÍCIO DA SESSÃO PUBLICAÇÃO:14H:00 (QUATORZE HORAS). LOCAL PREVISTO PARA 
REALIZADA A SESSÃO PÚBLICA E RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES (PROPOSTA 
E HABILITAÇÃO): RUA MARIA ALVES BARBOSA, S/N, BAIRRO: CENTRO, CEP: 58770-000, CIDA-
DE: COREMAS/PB (AUDITÓRIO DO CENTRO DE CULTURA SHAOLIN). DOwNLOAD DO EDITAL: 
www.COREMAS.PB.GOV.BR OU RUA CAPITÃO ANTôNIO LEITE, Nº 65, BAIRRO: CENTRO, 
CIDADE: COREMAS/PB (HORÁRIO DE EXPEDIENTE DA CPL É DAS 08H00MIN (OITO HORAS) 
àS 12H00MIN (DOZE HORAS).  RECOMENDAÇÕES DO PREGOEIRO: A) OS INTERESSADOS, 
DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA SALA (AUDITÓRIO) FIQUEM A UMA DISTANTE MÍNIMA UNS 
DOS OUTROS DE 2,5 (DOIS METRO E MEIO); B) OS INTERESSADOS MAIORES DE 60 ANOS 
E OS PORTADORES DE DOENÇAS CRôNICAS, QUE COMPÕEM RISCO DE AUMENTO DE 
MORTALIDADE PELA COVID-19, PODERÁ NOMEAR UM PROCURADOR; C) NO DIA DA REA-
LIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA, TERÃO ACESSO ATÉ O LIMITE DE 30 (TRINTA) PESSOAS, 
INCLUINDO NESTA CONTA, OS MEMBROS DA MESA JULGADORA, OS CREDENCIADOS E 
OUTROS; D) PESSOAS COM SINTOMAS (GRIPE, TOSSE, FEBRE, DORES DE CABEÇA/CORDO 
E COM DIFICULDADE DE RESPIRAR), PODERÁ NOMEAR UM PROCURADOR; E) É OBRIGATÓ-
RIO PARA TODAS AS PESSOAS DURANTE SUA PERMANÊNCIA NA SESSÃO PÚBLICA USAR 
UMA MÁSCARA E EVITAR CONTATO FÍSICO, PARA SUA MAIOR SEGURANÇA.

COREMAS/PB, 01 DE JUNHO DE 2021.
Jacé Alves de Oliveira 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO

DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
 TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhe-
cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00003/2021 
o Resultado do Julgamento da Documentação de Habilitação da referida licitação, que tem como 
objeto: Contratação de empresa especializada para realização de reforma da Unidade Básica de 
Saúde - UBS localizada no Bairro São Geraldo no Município de Conceição-PB. Considerações da 
Comissão: Licitantes Habilitados por cumprirem as exigências do edital: ABIK ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 34.746.608/0001-81; ABÍLIO FERREIRA LIMA NETO EIRELI EPP 
- CNPJ: 05.935.592/0001-57; EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 02.750.635/0001-
31; SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ: 21.181.254/0001-23; 
Licitantes inabilitados por não cumprirem as exigências do edital: J.W CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 
30.317.693/0001-01 – não apresentou Declaração das instalações item (8.5.3) e não apresentou os 
índices do balanço patrimonial, conforme item 8.4.2; E.O.S CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCA-
ÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.656.195/0001-04, a empresa apresentou Balanço do ano de 2019, sendo 
que o Balanço válido na data da licitação seria o Balanço Patrimonial de 2020; UG CONSTRUTORA 
E SERVIÇOS EIRELI - ME - CNPJ: 09.117.897/0001-02, a empresa apresentou comprovante de 
Cadastramento fora do prazo (item 8.6.8), ficando em desconformidade com o item 6.1.Poderão 
participar deste certame, os licitantes devidamente cadastrados no ORC ou que atenderem a todas 
as condições para cadastramento até o terceiro dia anterior à data prevista para o recebimento das 
propostas, cuja regularidade será observada mediante apresentação do Certificado de Inscrição 
de Fornecedores e Prestadores de Serviços, a licitante ainda apresentou declaração referente ao 
item 8.6.7 somente com a assinatura do engenheiro, faltando a assinatura da representante legal 
nos termos do referido item.  Informa ainda aos licitantes que as documentações estão a dispo-
sição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo 
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel - Centro 
Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no horário 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.

Conceição, 31 de maio de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Conceição torna público que fará realizar através da Presidente sediada 

na Centro Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:00 
horas do dia 18 de Junho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa visando à coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de 
resíduos de podação, varrição manual de ruas, avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem 
e corte de arvores, inclusive carga e descarga, pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desin-
fecção de vias, pátios de feiras-livres e mercado público, na zona urbana e distritos do município 
de Conceição - PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supraci-
tado. Telefone: (83) 3453-2486. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 01 de junho de 2021
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

PRESIDENTE DA CPL/PMC

PREFEITURA DE COXIXOLA
AVISO DE EDITAL

LEILÃO N.º 001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, que realizará licitação na modalidade ON LINE E 
PRESENCIAL SIMULTÂNEO um Leilão de bens móveis inservíveis nº 001/2021 do tipo maior 
lance, que será realizado pelo Leiloeiro Oficial o senhor Roberto Jacinto Pinho Junior JUCEP N.º 
006/2009. O leilão será realizado no dia 18/06/2021 as 14:00 horas na Sede da Prefeitura. Maiores 
informações serão disponíveis com CPL através do telefone (83) 3306-1057 ou com o Leiloeiro 
Oficial (81) 99961-5822 ou no site: www.vipleiloes.com.br

Coxixola, 01 de junho de 2021.
NELSON JOSÉ NEVES HONORATO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00017/2021
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 DP00017/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOANA DARC; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE - R$ 14.400,00.

Cuité - PB, 01 de Junho de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00019/2021
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 DP00019/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CREAS – CENTRO DE REFE-
RÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MARIA VIOLETA BARBOSA DE SOUSA; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: HELDER TEIXEIRA DA 
COSTA - R$ 6.000,00.

Cuité - PB, 01 de Junho de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto 

desta licitação em favor de ITYHY CONSULTORIA LTDA – ME CNPJ: 01.502.402/0001-57 Valor: R$ 
31.200,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do instrumento de 
contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação 
sem prejuízo das sanções previstas em lei.

Cuité – PB, em 01 de junho de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de ITYHY CONSULTORIA LTDA – ME CNPJ: 01.502.402/0001-57 
Valor: R$ 31.200,00.

Cuité – PB, em 01 de junho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
combustíveis, durante o exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FDS COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - R$ 447.930,00; POSTO LICO 
PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 514.740,00.

Damião - PB, 31 de Maio de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis, durante o exercício de 2021. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 
01.00– GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002 02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
04.122.1002.1004 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA: 20.606.2004.2009/20.606.2004.2010,0
5.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,12.122.2006.2062, 12.361.2006.2013,12.361.20
06.2014,12.361.2006.2016,12.361.2006.2018,12.361.2007.2019,12.366.2006.2023 06.00 – FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2009.2029, 10.301.2009.2030, 10.302.2010.2031,10.302.2012.20
33; 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,08.243.2013.2038, 08.243.2014.2039, 
08.244.2013.2040, 08.244.2013.2042, 08.244.2013.2044; 08.00 – SECRETARIA DE INFRA 
ESTRUTURA, 15.452.1002.2046, 26.782.2016.2047. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.01. 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00068/2021 - 01.06.21 - FDS COMERCIO 
E REPRESENTACOES EIRELI - R$ 447.930,00; CT Nº 00069/2021 - 01.06.21 - POSTO LICO 
PASCOAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R$ 514.740,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.051/2021

PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.001/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 08hs:30min horas do 
dia 15 de junho de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRôNICO, do tipo menor preço por 
item, para: Aquisição de forma parcelada de medicamentos diversos destinado a farmácia básica 
do município de DESTERRO/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 
e demais legislação. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br 

DESTERRO - PB, 01 de junho de 2021
Nivia Alves de Moura
Pregoeira Oficial/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.054/2021

PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 58695-000 – Centro – Desterro PB, às 08hs:30min horas do 
dia 22 de junho de 2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRôNICO, do tipo menor preço por item, 
para: Aquisição Parcelada de material médico hospitalar, odontológico, destinado às atividades da 
secretaria de saúde do município de DESTERRO/PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 
17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 
de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, 
a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: www.portaldecompraspublicas.com.br 

DESTERRO - PB, 01 de junho de 2021
Nivia Alves de Moura
Pregoeira Oficial/PMD

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Inês: 10.301.2012.2035 – Manter o Programa 
de Atenção Básica de Saúde; 3390.30 –Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Dona Inês e: CT Nº 
00040/2021 - 27.05.21 - ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO - R$ 180,00; CT Nº 00041/2021 
- 27.05.21 - CILENE FERREIRA DA SILVA - R$ 209,70; CT Nº 00042/2021 - 27.05.21 - MARIA 
CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 64.857,16; CT Nº 00043/2021 - 27.05.21 - SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 2.245,00.

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de junho de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presen-
cial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 04.122.1001.2004–
Manter as Ativ da Secret Adm e Finanças; 04.123.1001.2007–Manter as Atividades da Tesou-
raria e Contabilidade; 12.361.2007.2014–Manter as Atividades do Ensino Fundamental –MDE; 
15.452.1001.2027–Manter Atividades do Setor de Urbanismo; 08.122.0037.2025–Manutenção da 
Secretaria de Assistencia Social e Habitação. 3390.30 –Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês 
e: CT Nº 00067/2021 - 26.05.21 - CILENE FERREIRA DA SILVA - R$ 4.228,20; CT Nº 00069/2021 
- 26.05.21 - MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO - ME - R$ 81.457,00; CT Nº 00071/2021 
- 26.05.21 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 80.732,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de paralelepípedos e meio fio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 15.452.1001.2027 – Manter 
Atividades do Setor de Urbanismo. 3390.36.99.1001– Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 
00078/2021 - 25.05.21 - JJ TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - R$ 402.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada no ramo realização de exames diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 314.680,00; MED MEDICINA SERVI-
ÇOS DIAGNOSTICOS LTDA – ME - R$ 129.800,00; UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 
94.530,00; wANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 1.340.500,00.

Guarabira - PB, 26 de Maio de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00061/2021 - SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 14h00min, do dia 15 de junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, visando Registro de Preços, do tipo menor preço, 
para: Contratação de empresa para os serviços de limpeza de fossas, locação de sanitários químicos 
e outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 01 de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2021.
REF. PROCESSO LICITATÓRIO: Pregão Presencial 00022/2021.
REF: CONTRATO 00187/2021
OBJETO: Substituição de veículo contratado
VEÍCULO INICIAL:Locação do automóvel FIAT STRADA working 2014/2014.
VEÍCULO SUBSTITUTO:veículo tipo AUTOMÓVEL Fiat/ Strada Freedom 13CS de cor preta de 

Placa RLS 8H93 de ano 2021
RAZÃO: Manutenção do veículo substituído devidamente comprometida
DATA DO CONTRATO INICIAL: 01.02.2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: IVANILDO FELIPE DE MACENA
CPF:753.174.784-72
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO: 10.05.2021. 
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de 

exames laboratoriais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 
10.301.2020.2068 – Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter 
Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço 
Público de Saúde 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/
Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00257/2021 - 25.05.21 - FUNDAÇÃO 
RUBENS DUTRA - R$ 234.319,20; CT Nº 00258/2021 - 25.05.21 - LACRIL LABORATÓRIO DE 
ANALISES CLINICAS - R$ 252.690,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo realização de exames diversos. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 – Manter 
Atividades de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de 
Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde 3.3.90.30.01 
– Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde da 
Guarabira e: CT Nº 00264/2021 - 26.05.21 - HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA - R$ 314.680,00; CT Nº 
00265/2021 - 26.05.21 - MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA - ME - R$ 129.800,00; 
CT Nº 00266/2021 - 26.05.21 - UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA - R$ 94.530,00; CT Nº 
00267/2021 - 26.05.21 - wANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA - R$ 1.340.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021
 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 00007/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de serviços especializados na saúde 
e outros, cuja abertura será no dia 21.06.2021 às 08:00 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, 01 de Junho de 2021.
SEBASTIÃO BATISTA PALITO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00019/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O 
SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE DESONVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE IGA-
RACY – PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias 
consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente 
de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Benedito Estevam 
da Silva 06862608487 - CNPJ 15.553.653/0001-75. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro 
Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (0..) ...

Igaracy – PB 01 de junho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE DESONVOL-
VIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE IGARACY – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:02.000 GABI-
NETE DO PREFEITO 04 122 1002 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO 021 
3.3.90.39 00 001. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy 
e: CT Nº 00065/2021 - 26.05.21 - BENEDITO ESTEVAM DA SILVA 06862608487 - R$ 8.550,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 08:00 horas do dia 14 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de 
Transportes diversos por meio de veículo do tipo utilitário carroceria aberta, destinados aos traba-
lhos desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 01 de Junho de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2021, que objetiva: Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 03/2021, referente ao Pregão 
Presencial Nº 03/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Sobrado – PB para: Aquisição de 
Materiais de Limpeza Diversos, Destinados a Manutenção das Secretarias Municipais; RATIFICO o 
correspondente procedimento em favor de: JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA – EPP - R$ 257.891,50.

Itatuba - PB, 20 de Maio de 2021
JOSMAR LACERDA MARTINS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preço Nº 03/2021, referente ao Pregão Presencial Nº 
03/2021 realizado pela Prefeitura Municipal de Sobrado – PB para: Aquisição de Materiais de Limpeza 
Diversos, Destinados a Manutenção das Secretarias Municipais. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00002/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00003/2021, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00003/2021, realizado pelo PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SOBRADO–PB. DOTAÇÃO: FUNDEB; Programas do Governo Federal; Trans-
ferências da Saúde; Promoção Social; Fundos Municipais e Recursos Próprios do Município de 
Itatuba: 20.20 – 04.122.2003.2005.04.122.2011.2063.20.4012.366.1018.2012.12.361.1014.2017.1
2.361.1014.2018.12.361.2010.2020.12.361.1016.2025.12.366.1018.2027.12.365.1013.2029.12.36
1.1015.2030.12.365.1013.2059.12.365.1013.2060.12.361.1015.2061.12.361.1015.2062.12.361.20
11.2064. 20.70 – 10.301.2007.2038.10.302.1036.2039. 20.80 – 08.244.2008.2040. 21.00 – 10.301
.1005.2048.10.301.2011.2065. 21.10 –08.244.1041.2051.08.243.1022.2053.3390.30. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Itatuba e: CT Nº 00063/2021 - 20.05.21 - JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA - EPP - R$ 257.891,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para PROJETO NOVO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO MERCADO  CENTRAL, no bairro 
do Centro, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 029224/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.012/2021
DATA DE ABERTURA: 17/06/2021 – àS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO, PARA OS EQUIPAMENTOS DA MARCA DIXTAL E OMNIMED, PARA O INSTITUTO 
CÂNDIDA VARGAS.

O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da lici-
tação 875880, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: 
AIH. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 
12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decretos Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.280/2019, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei 
Federal nº 8.666/1993.Chave 8R80-KRP8-SZDD-VOFX

João Pessoa, 01 de Junho de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.010/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/040658
CHAVE CGM: 3U5F-UJM8-M2W5-C724

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.010/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios 
a ser realizada no dia 07/07/2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução de Contenção com Muro de 
Gabião e seus danos colaterais, da calçada da Avenida Cabo Branco, do nº 5.160 até o nº 4.600 
em João Pessoa – PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da quarta-feira dia 03/06/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer 
informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infraestrutura, 
localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 
8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 01 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00014/2021, cujo objeto é a contratação 
de empresa para fornecimento de refeições para profissionais de saúde e servidores plantonistas, 
que prestam serviços ao Município de Juarez Távora.

EMPRESA VENCEDORA: ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO(MEI), CNPJ nº 16.862.378/0001-34.
VALOR TOTAL: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais).

Juarez Távora, 2 de junho de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna 

público que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00016/2021, DO TIPO 
MAIOR DESCONTO POR ITEM, objetivando a contratação de empresa para troca de outdoor, 
confecção de placas de identificação e plotagem de veículos, para atender as necessidades das 
Secretarias de: Saúde, Educação, Agricultura e Administração do Município de Juarez Távora, no 
dia 15/06/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua José Mendonça, 
171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 14/06/2021.

Juarez Távora(PB), 01 de junho de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Formação de registro de preços para possível contratação 
de empresa especializada para compra de gêneros alimentícios para formação de KITS DE ME-
RENDA ESCOLAR destinados aos alunos que compõem a rede municipal de ensino do Município 
de Juru PB. Abertura da sessão pública: 14:40 horas do dia 14 de Junho de 2021. Início da fase 
de lances: 14:45 horas do dia 14 de junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal 
nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@
hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 02 de junho de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Formação de registro de preços para 
possível contratação de empresa especializada na prestação de serviços de exames médicos com 
especialidade em ultrassonografia, psiquiatria, ginecologia e urologia para atendimento conforme 
demanda de pacientes da Secretaria de Saúde do Município de Juru PB. Abertura da sessão pública: 
14:00 horas do dia 15 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 14:05 horas do dia 16 de junho de 
2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Federal nº 5450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/19; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 02 de junho de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN0003/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN0003/2021, 
que objetiva: Prestação de Serviços Técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de 
natureza singular, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social em acompanhamento de processos 
e outros conforme a demanda do setor responsável no período de junho a dezembro de 2021.; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARINALDO BEZERRA 
PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CNPJ: 33.068.444/0001-18 – Valor Mensal: 
R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais) e no período Junho a Dezembro de 2021 - R$ 14.000,00 (Quatorze 
Mil Reais).

Logradouro - PB, 01 de junho de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa no ramo pertinente para locação de softwares para atendimento das necessidades 
da Administração Municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI - R$ 59.760,00; PUBLIC SOFTwARE INFOR-
MÁTICA LTDA - R$ 27.600,00. Ficam os licitantes convocados para assinatura do contrato nos 
termos do instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 01 de Junho de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para confecção de próteses para pessoas carentes do município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MOACIR CARLOS DA SILVA 
JÚNIOR - R$ 148.000,00. Fica o licitante convocado para assinatura do contrato conforme o 
instrumento convocatório.

Logradouro - PB, 01 de Junho de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos profissionais de assessoria e consultoria jurídica, de 
natureza singular, junto a Secretaria de Desenvolvimento Social em acompanhamento de proces-
sos e outros conforme a demanda do setor responsável no período de junho a dezembro de 2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN0003/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: – 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO E MARINALDO BEZERRA 
PONTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA – CNPJ: 33.068.444/0001-18 - CT Nº 38/2021 
– 01.06.2021 - valor total de R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 16 de 
Junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços em exames de análises clínicas do Grupo: 
02 – Procedimentos com finalidade diagnóstica e do Subgrupo: 02 – Diagnóstico em laboratório 
clínico em nível laboratorial, conforme tabela SIGTAP – (Sistema de Gerenciamento da Tabela 
de Procedimentos). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 0013/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3625–1111. E-mail: licitaadmprefeitura@gmail.com. 

Edital: www.tce.pb.gov.br. 
Marcação - PB, 01 de Junho de 2021

LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB, às 10:00 horas do dia 18 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de uma 
empresa especializada em construção civil, para construção de praça e pavimentação do acesso 
a praia de coqueirinho no Município de Marcação/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) 3625–1111. E-mail: licita-
admprefeitura@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 01 de Junho de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO CHAMAMENTO PUBLICO

CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2021 
OBJETO: Chamamento público para credenciamento para contratação de MÉDICOS ESPECIA-

LISTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, conforme anexo I, visando a prestação de serviços junto 
as unidades de saúde vinculadas a Secretaria Municipal de Saúde para atendimento aos usuários 
do Sistema Único de Saúde, SUS. 

Tendo em vista o cumprimento das exigências editalícias por parte do credenciado que abaixo 
subscrevem, HOMOLOGO o presente procedimento nos termos do Edital de CHAMAMENTO 
PUBLICO nº 002/2021. 

E por estarem assim justas e acordadas, as partes firmam o presente Termo na data abaixo 
indicada, em 01 (uma) via. 

CREDENCIADOS ESPECIALIDADE VALOR
TALES DE ARAUJO ANDRADE-ME - 
CNPJ: 01.870.011/0001-95 CARDIOLOGIA R$ 31.680,00

D E N S I M A G E M  -  D I A G N O S T I -
CO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 
17.250.998/0001-85

REUMATOLOGIA R$ 36.000,00

O L I V I A M O T TA wA N D E R L E Y 
DA NOBREGA EIRELI  -  CNPJ: 
28.214.987/0001-66

ULTRASONOGRAFIA R$ 73.200,00

POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPU-
LAR LTDA - CNPJ: 22.494.864/0001-40 ULTRASONOGRAFIA R$ 36.600,00

FETUS SERVIÇOS DE DIAGNOS-
TICO POR IMAGEM LTDA - CNPJ: 
36.896.924/0001-65

GINECOLOGIA R$ 23.400,00

JUALIANA REBECA AVASRISTO VIANA 
DA SILVA - CPF: 832.568.572-72 ENDOCRINOLOGIA R$ 30.000,00

POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPU-
LAR LTDA - CNPJ: 22.494.864/0001-40 ENDOCRINOLOGIA R$ 18.000,00

PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA - CNPJ: 21.870.5290001-36 ORTOPEDIA R$ 43.200,00

PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS 
LTDA - CNPJ: 21.870.5290001-37 PROCEDIMENTO ORTOPEDICO R$ 12.000,00

Mari-PB, 01 de junho de 2021
ANTÔNIO GOMES DA SILVA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 0022/2021
O Pregoeiro torna público que será realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão 

Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para aquisição de 
veículos 0 KM, novo, com o objetivo de atender as necessidades de secretarias do município de 
Nazarezinho-PB. Abertura das propostas: dia 16 de junho de 2021, às 10h30 (horário de Brasília), 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital disponível: www.tce.pb.gov.br ewww.
nazarezinho.pb.gov.br. Obs.: Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar o preço no sistema.

Nazarezinho, 01 de junho de 2021.
FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
AVISO DE NOVA SESSÃO

SESSÃO ANTERIOR FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2021

O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que o procedimento licitatório 
na modalidade Pregão Presencial N° 20/2021 com objeto:contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de assessoria, acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de 
convênios e contratos de repasse, suprindo as necessidades do Município de Nazarezinho-PB, foi 
declarado FRACASSADO, ficando a NOVA SESSÃO MARCADA para o dia 16 de JUNHO às 08h:30 
na Sala de Licitações da Prefeitura de Nazarezinho situada a Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, 
Nazarezinho-PB. Novo edital disponível em: www.nazarezinho.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br

Nazarezinho, 01 de junho de 2021
FRANCISCO JOSÉ DE SANTANA

Pregoeiro

PREFEITAURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA

PORTARIA 00111/2021
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, usando das 

atribuições que lhes são conferidas pelo art. 20, inciso V, da Lei Municipal nº 05/90 (LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO).

RESOLVE:
CONSTITUIR – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para tomar todas as medidas 

necessarias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser execultadas pelo 
Municipio de Olho D’Água, durante o exercicio de 2021, composta da seguinte forma:

 Nome CPF CARGO     OCUPAÇÃO
Rossivan de Oliveira Ferreira 043.405.954-46 PRESIDENTE Servidor Comissionado

Akilma Regia Trajano de Almeida 973.667.575-00 MEMBRO Servidora Comissionada

Maria da Conceição Leite 054.428.314-76 MEMBRO Servidora Comissionada

O Presidente da comissão sera substituido em suas ausencias e impedimentos pelo segundo 
nomeado.

Publique-se no Diario Oficial do Municipio, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se 
ciêcia. 

Gabinete da Prefeita, Olho D´água-PB, 01 de junho de 2021.

PREFEITAURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA

PORTARIA 00112/2021
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS PELO ART. 20, INCISO V, DA LEI MUNICIPAL Nº 
05/90 (LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO).

RESOLVE:
DESIGNAR – O SERVIDOR ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 043.405.954-46, 

PARA SERVIR COMO PREGOEIRO OFICIAL E COMO EQUIPE DE APOIO COMPOSTA DA 
SEGUINTE FORMA: 

Nome CPF CARGO OCUPAÇÃO
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FER-
REIRA 043.405.954-46 Pregerio oficial Servidor Comissionado

Akilma Regia Trajano de Almeida 973.667.575-00 MEMBRO Servidora Comissionada

Maria da Conceição Leite 054.428.314-76 MEMBRO Servidora Comissionada

PARA TOMAR TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS AO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO 
DAS LICITAÇÕES REALIZADAS NA MODALIDADE PREGÃO, QUE VENHAM A SER EXECUTADAS 
PELO MUNICÍPIO DE OLHO D’ÁGUA-PB.

 O PREGOEIRO OFICIAL, SERÁ SUBSTITUÍDO EM SUAS AUSÊNCIAS EM IMPEDI-
MENTO OFICIAIS PELO SENHOR JOSÉ DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA, COMO 
PREGOEIRO SUBSTITUTO.

PUBLIQUE-SE NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, DIVULGUE EM OUTROS MEIOS DE 
COMUNICAÇÃO E DÊ-SE CIÊNCIA. 

GABINETE DA PREFEITA, OLHO D´ÁGUA-PB, 01 DE JUNHO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº: 1021/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0002/2021
Compras. Homologação do Pregão Presencial Nº 0002/2021, - Sistema o Registro de Preços 

para futura e eventual aquisição DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE 
SAÚDE pelo valor de R$ 569.859,90; e Adjudicação de seus objetos a empresa BRUNO ROOSE-
VELT CAVALCANTI DE AZEVEDO – CNPJ: 33.040.331/0001-04, pelo valor total de R$18.236,70 
(DEZOITO MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS); a empresa CO-
MERCIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02, pelo valor total de R$ 98.804,16 (NOVENTA 
E OITO MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS); a empresa COROA 
COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 21.391.428/0001-82, pelo valor total 
de R$ 121.311,70 (CENTO E VINTE UM MIL TREZENTOS E ONZE REAIS E SETENTA CENTA-
VOS); a empresa LM DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 26.290.355/0001-56, pelo valor total de R$ 
128.049,60 (CENTO E VINTE E OITO MIL QUARENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS); 
a empresa MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.653.386/0001-27, pelo valor 
total de R$ 59.357,50 (CINQUENTA E NOVE MIL TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS); a empresa MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 26.739.555/0001-
43, pelo valor total de R$ 68.188,60 (SESSENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA E OITO REAIS 
E SESSENTA CENTAVOS); a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS - CNPJ: 
39.862.043/0001-11, pelo valor total de R$ 75.911,64 (SETENTA E CINCO MIL NOVECENTOS E 
ONZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS). Pedras de Fogo/PB, 01/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA-EPP-CNPJ 35.588.102/0001-54
Objeto: Aquisição de peças para veículos
Valor global: R$ 536.000,00 (Quinhentos e trinta e seis mil Reais)

Pedra Branca – PB, 31 de maio de 2021
Josemario Bastos da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: A SETANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA-

-CNPJ 33.58.090-0001/28
Objeto: Aquisição de peças para veículos
Valor global: R$ 79.000,00 (Setenta e nove mil Reais)

Pedra Branca – PB, 31 de maio de 2021
Josemario Bastos da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: CICERO RODRIGUES DA SILVA ME-CNPJ 24.119.232/0001-21
Objeto: Aquisição de peças para veículos
Valor global: R$ 150.100,00 (Cento e cinquenta mil e cem reais)

Pedra Branca – PB, 31 de maio de 2021
Josemario Bastos da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Contratante: Prefeitura Municipal de Pedra Branca
Contratada: AUTO CENTER BOM SUCESSO ME-CNPJ 26.787.492/0001-09
Objeto: Aquisição de peças para veículos
Valor global: R$ 165.900,00 (Cento e sessenta e cinco mil e novecentos Reais)

Pedra Branca – PB, 31 de maio de 2021
Josemario Bastos da Silva

Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 2 de junho de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
A VISO DE ADJUDICAÇÃO

E HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Aquisição de peças para veículos
VENCEDORAS: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA-EPP-CNPJ 35.588.102/0001-54 como o valor 

total de R$ 536.000,00 (Quinhentos e trinta e seis mil Reais), A SETANEJA SERVIÇOS E DIS-
TRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA-CNPJ 33.58.090-0001/28 com o valor total de R$ 
79.000,00 (Setenta e nove mil Reais), CICERO RODRIGUES DA SILVA ME-CNPJ 24.119.232/0001-
21 com o valor total de R$ 150.100,00 (Cento e cinquenta mil e cem reais), AUTO CENTER BOM 
SUCESSO ME-CNPJ 26.787.492/0001-09 com o valor total de R$ 165.900,00 (Cento e sessenta 
e cinco mil e novecentos Reais).

Resolve: Após análise do processo, e estando o mesmo de acordo com a Lei, resolve ADJUDICAR 
e HOMOLOGAR. Estando convocados para assinar termo de contrato.

Pedra Branca – PB, 28 de maio de 2021
Josemario Bastos da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
PREGÃO

ELETRÔNICO N.º. 00032/2021
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de frutas e verduras destinados a todas as 

secretarias do município de Piancó-PB.   
Vencedoras: JEANE DULCE DE SOUZA SILVA – CNPJ Nº 29.410.698/0001-03, com o valor 

global de R$ 371.439,00 (trezentos e setenta e um mil, quatrocentos e trinta e nove reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 01 de Junho de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00035/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C 
LTDA – EPP - CNPJ nº 18.500.402/0001-10, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 10.500,00 (dez 
mil e quinhentos reais)e o Valor Global Estipulado de R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos 
reais), com o objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde 
com atendimento a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de CARDIOLOGIA, 
referente a Chamada Pública 00001/2021.

Piancó- PB, em 01 de junho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o presente processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 00036/2021, de acor-
do com o parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL, contido no termo de Encerramento.

Faço a ADJUDICAÇÃO do seu objeto em favor da empresa DANTAS & BRITO SERVICOS ME-
DICOS S/S – ME - CNPJ nº 41.861.358/0001-96, com o Valor Mensal Estipulado de R$ 14.000,00 
(quatorze mil reais)e o Valor Global Estipulado de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), com o 
objeto a Contratação para prestação de serviços especializados na área de saúde com atendimento 
a nível ambulatorial em consultas, na POLICLÍNICA, item de ORTOPEDIA, referente a Chamada 
Pública 00001/2021.

Piancó- PB, em 01 de junho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
ADIAMENTO SINI DIE

A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através da Comissão Permanente de Licitações, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que por motivos de adequação as funções administrativas 
a Licitação na modalidade Tomada de Preços nº. 001/2021, do tipo “Tipo Menor Preço Global”, cujo 
objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços de construção dos sistemas de 
abastecimento de água em diversas comunidades do Município de Puxinanã marcada com a Data 
de abertura: 02/06/2021 às 10h00min (Horário Local) fica ADIADA SINI DIE. Maiores Informações 
através do E-mail: cml.puxinana@gmail.com, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã 
- PB, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 01 de junho de 2021
Gisley Morais Souto

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2021
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 DV00003/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE 
RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 7.700,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 31 de Maio de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO 
E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍ-
PIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.100 
– SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 02100.15.452.2019.2049 – ATIVIDADES 
DA LIMPEZA PUBLICA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00039/2021 - 31.05.21 
- ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 7.700,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, 
que objetiva: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil 
aplicada ao setor público, acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, 
patrimonial e administrativa ao servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, 
de forma a atender as normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei 
Complementar 101/00, Lei 4320/64, normas do CFC, Portarias Interministeriais e Portarias com-
plementares que dispõe sobre fi; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: MOREIRA E MELO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - R$ 28.000,00.

Santa Helena - PB, 01 de Junho de 2021
FABIO LISBOA MACHADO 

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site www.bllcompras.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando AQUISIÇÃO, para: 
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 15 
de Junho de 2021. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 15 de Junho de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 00004/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 13:00 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.
COM. Edital: www.bllcompras.com.br; www.tce.pb.gov.br; www.bllcompras.com.br. 

Santa Helena - PB, 01 de Junho de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site www.bllcompras.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Regis-
tro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO 
PARA DETECTAÇÃO DA COVID 19, DOS TIPOS IGG/IGM E TIPO ANTIGENO SwAB. Abertura 
da sessão pública: 11:00 horas do dia 15 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 12:00 horas 
do dia 15 de Junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 00004/15; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 35421055. E-
-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.bllcompras.com.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.bllcompras.com.br. 

Santa Helena - PB, 01 de Junho de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria contábil 

aplicada ao setor público, acompanhamento e orientação nas áreas financeira, orçamentária, contábil, 
patrimonial e administrativa ao servidores e responsáveis pela administração pública da entidade, 
de forma a atender as normas legais que regem a matéria, incluindo a Constituição Federal, Lei 
Complementar 101/00, Lei 4320/64, normas do CFC, Portarias Interministeriais e Portarias comple-
mentares que dispõe sobre fi. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20.500 SECRETARIA DE SAÚDE 
21.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 122 0010 2008 MANUTENÇÃO DAS ASTIVIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00028/2021 - 01.06.21 - MOREIRA E MELO CONTABILIDADE 
PÚBLICA LTDA - R$ 28.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 01 de junho de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº016/2021, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS 
DO PROJETO SAÚDE NA PRAÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
CNPJ: 19.444.651/0001-07
Valor R$: 13.302,83
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 01 de junho de 2021. 
O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº016/2021, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS E EQUIPAMENTOS PARA OS EVENTOS 
DO PROJETO SAÚDE NA PRAÇA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
CNPJ: 19.444.651/0001-07
Valor R$: 13.302,83
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 01 de junhode 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº015/2021, que 

objetiva:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO E MANUTEN-
ÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL SIAE (SISTEMA INTEGRADO DE ALUNOS E ESCOLAS DE 
GERENCIAMENTO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponente vencedor:

- SEVEN TECHNOLOGY SOLUCOES E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
CNPJ: 41.583.589/0001-85
Valor R$: 150.000,00
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DO SECRETÁRIO

Santa Rita - PB, 01 de junho de 2021.
O SECRETÁRIO DE SAÚDEDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso 

de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº019/2021, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INSERIDOS NA 
RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA (RENAME), PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais 
apontam como proponentes vencedores:

- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 65.817.900/0001-71
Valor R$: 8.700,00
- DROGAFONTE LTDA
CNPJ: 08.778.201/0001-26
Valor R$: 192.600,00
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA
CNPJ: 08.674.752/0001-40
Valor R$: 8.880,00
- NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21
Valor R$: 4.560,00
- NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 15.218.561/0001-39
Valor R$: 129.380,00
- PHARMAPLUS LTDA
CNPJ: 03.817.043/0001-52
Valor R$: 58.120,00
Publique-se e cumpra-se.

LUCIANO CORREIA CARNEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00004/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa (s) multimarcas para fornecimento de forma parcelada de peças para veículos leves, 
médio e sistema elétrico para manutenção da frota pertencente à Prefeitura Municipal de S. S. de 
L. de Roça, conforme especificações constantes no edital e seus anexos; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: CESADRIANO PEREIRA DA SILVA - R$ 67.950,39; 
Ermano Jose de Araujo ME - R$ 133.781,61; Ideal Pneus Peças e Serviços - R$ 84.947,21; MMCB 
Serviço de Oficina Eirelle me - R$ 118.929,52; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 10.485,92.

S. S. de L. de Roça - PB, 01 de Junho de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 00010/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro-PB, torna pú-

blico, para conhecimento dos interessados que fará realizar, sob a égide do Decreto federal n.º 
10.024/2019, Instrução Normativa 206/2019 e subsidiariamente as disposições da Lei n.º 8.666/93 
e suas alterações posteriores, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto consiste 
em: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de medicamentos sobre a Listagem de 
“A a Z” do Órgão da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico – ABCFARMA, a fim de 
atender as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. Abertura 
das propostas: 14/06/2021, às 10:00 horas (horário de Brasília), através do uso de recursos da 
tecnologia da informação, site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura Municipal, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua Frei Fernando, s/n, Centro, CEP 58510-000. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
na página web do Portal de Compras Públicas – endereço: www.portaldecompraspublicas.com.
br, no site da Prefeitura – endereço www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br, no site do TCEPB – endereço 
www.tce.pb.gov.br. Esclarecimentos adicionais no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com.    

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 31 de maio de 2021.
JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Re-

gistro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos 
serviços continuados de serviços gerais, em atendimento às demandas operacionais da Prefeitura 
Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO – PB e suas Secretarias, conforme especificações 
técnicas e composição de custos constantes neste Termo de Referência, e quantidades variáveis de 
acordo com a demanda efetiva da Administração. Justificativa: Razões de interesse público com fulcro 
no DECRETO MUNICIPAL N.º. 011/2021, DE 28 DE MAIO DE 2021 QUE DISPÕE SOBRE NOVAS 
MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO/PB 
NO COMBATE AO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS e: 1-CONSIDERANDO todos os 
termos previstos em Legislação Nacional e em Decretos Estaduais; 2- CONSIDERANDO que essa 
Municipalidade poderá editar suas próprias normas de medidas restritivas e3- CONSIDERANDO 
que nos últimos dias houve um considerado aumento dos casos, inclusive com óbito, ficando a 
Sessão Pública para o dia 14/06/2021. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no seguinte endereço - Rua Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB. 
Telefone: (083) 33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com. 

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 01 de Junho de 2021
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: 

Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na presta-
ção dos serviços continuados de serviços gerais, em atendimento às demandas operacionais da 
Prefeitura Municipal de SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO – PB e suas Secretarias, conforme 
especificações técnicas e composição de custos constantes neste Termo de Referência, e quan-
tidades variáveis de acordo com a demanda efetiva da Administração. Justificativa: Razões de 
interesse público com fulcro no DECRETO MUNICIPAL N.º. 011/2021, DE 28 DE MAIO DE 2021 
QUE DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS NO MUNICÍPIO DE SÃO 
SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO/PB NO COMBATE AO COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
e: 1-CONSIDERANDO todos os termos previstos em Legislação Nacional e em Decretos Estaduais;  
2- CONSIDERANDO que essa Municipalidade poderá editar suas próprias normas de medidas 
restritivas e3- CONSIDERANDO que nos últimos dias houve um considerado aumento dos casos 
de COVID-19, inclusive com óbito. Diante do exposto, fica a Sessão Pública paraàs 10:00 horas-
dodia 14/06/2021. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Rua Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB. Telefone: (083) 
33041222. E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com. 

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 01 de Junho de 2021
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Contratação de Empresa (s) 
Multimarcas Especializada para Fornecimento de Peças para manutenção dos veículos de Grande 
Porte, (Caminhões, ônibus, tratores). Pertencente à Prefeitura Municipal de S. S.  de L. de Roça, 
Conforme Especificações Constantes no Edital e seus anexos; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - R$ 
185.266,29; SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 469.048,62.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Junho de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00041/2021, que objetiva: Prestação de serviços 
mecânicos para os veículos leves deste Município de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA 20594976472 - R$ 97.200,00.

Solânea - PB, 24 de Maio de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços mecânicos para os veículos leves deste Município de Solânea/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Solânea:02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004; 
03.00– SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009; 04.00 – SECRETARIA DE DESENV. 
RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2009.2011; 05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
– 12.361.2005.2018/12.361.2005.2022/12.361.2003.2022; 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 
10.301.2008.2039/ 10.301.2008.2043/ 10.302.2009.2044/ 10.302.2010.2046/10.301.2008.2053/ 
10.301.2008.2042 /10.305.2011.2048/ 10.301.2008.2053/10.301.2008.2080; 08.00 – SECRETARIA 
DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2015.2055/08.244.2015.2058/ 08.244.2015.2060/ 
08.243.2013.2063; 08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRA-
DAS –15.452.1002.2066/15.452.1002.2067; 09.00 – SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E 
TURISMO – 22.122.1002.2071. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.36/99/3.3.90.39.99 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA/JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 25/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT Nº 00194/2021 - 25.05.21 - FRANCISCO 
DE ASSIS DA SILVA 20594976472 - R$ 97.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços Médicos, que serão prestados 
na Policlínica Orlando Cavalcanti de Melo, localizada nesta cidade de Solânea/PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Solânea:06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE – 10.302.2009.2044/10.302.2010.2046. ELEMENTO 
DE DESPESA: 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 26/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00201/2021 - 26.05.21 - MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - R$ 50.400,00; CT Nº 
00202/2021 - 26.05.21 - GINECOPREV CLINICA DE GINEC. OBSTERICIA E COLPOSCOPIA 
LTDA - R$ 86.400,00; CT Nº 00203/2021 - 26.05.21 - JACQUES PAIVA CAVALCANTI EIRELI - R$ 
59.400,00; CT Nº 00204/2021 - 26.05.21 - DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E 
ESTETICA - EIRELI - R$ 24.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EXTRATOS DE CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO SARS-

-COV2 EM AMOSTRAS DE SwAB DE NASOFARINGE, PARA FINS DE ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE 
DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA, FRENTE A DEMANDA DE CASOS SUSPEITOS 
E MAIOR IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS CASOS

CONTRATADOS: CONTRATO Nº 0353/2021- VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 
LTDA - ME, CNPJ nº 19.142.596/0001-92, Valor R$ 37.293,75; 

CONTRATO Nº 0354/2020 -CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 02.248.312/0001-44, 
valor R$ 67.500,00.

FUNDAMENTO: Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02, Medida Provisória n° 1.047, de 03 de 
maio de 2021.

FONTE DE RECURSO: Orçamento 2021: Gestão/Unidade: 22.701 – Fundo Municipal de Saú-
de - Fonte: 1214 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo 
Federal – Bloco de Custeio de Ações e Serviços Públicos de Saúde.

Programa de Trabalho: 10.122.1004.2823 – Ações de enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), 
Elemento de Despesa: 3390.30.

DATA: 28/05/2021
VIGÊNCIA: 31/12/2021

Fábio Tyrone Braga de Oliveira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DO ESTACIO-

NAMENTO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e 
respectivo valor total da contratação: HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 25.347,90. 
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, 01 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) VEÍCULO PICK–UP CABINE DUPLA. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 15 de 
Junho 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 refe-
ridas normas. Informações: das 08:00 as 13:30 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, 01 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS 
E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA CRECHE MUNICIPAL. Abertura da 
sessão pública: 12:00 horas do dia 15 de Junho 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 13:30 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, 01 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Mi-
croempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: FORNECIMENTO DE MATERIAL 
ELÉTRICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 
113/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 01 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC
AVISO DE REALIZAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
REGISTRO NA CGE 21-00900-5

A EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A – EPC, através do Pregoeiro, torna público, 
que no dia15de junhode 2021, às 10h00min. (horário de Brasília), realizará o Pregão Eletrônico nº 
008/2021. Objeto: Aquisição de Material Gráfico (Papéis), para atender as necessidades da Empresa 
Paraibana de Comunicação - EPC. Para adquirir o edital ou obter maiores informações na EPC, 
na Av. Chesf, 103 – BR 101, Km 03 – S/N - Distrito Industrial, JoãoPessoa – Paraíba – Fones:(83) 
– 3218-6535 e (83) 9-8823-4318 - E-mail cpl@epc.pb.gov.br. O edital poderá ser retirado nos sites 
www.centraldecompras.pb.gov.br,  www.auniao.pb.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Licitação no 
Banco do Brasil nº 875616.

João Pessoa – PB, 31 de maiode 2021.
VALMIR SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 24/2021     
Registro CGE Nº  21-00901-3

02/07/2021 10:00

Obras de Restauração da PB-073, Trecho: 
Guarabira/Pirpirituba/Rua Nova, com 
20,0 km
Valor estimado da obra: R$ 9.242.986,69
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa, 01 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
Registro CGE Nº 20-00990-9

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 09/2020 (Serviços de Supervisão, Fiscalização 
e Controle de Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Ambiental e Restauração 
de Obras de Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa Rodoviário em execução pelo 
Governo do Estado ), que após o Plenário do TCE analisando o Processo nº 17153/20, em sessão 
realizada no dia 19/05/2021, decidiu a unanimidade, cassar a liminar concedida. Em vista disto 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: BOREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE 
CLASSIFICADORA LTDA, ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, DYNATEST ENGENHARIA LTDA, 
STE – SERVIÇOS TÈCNICOS DE ENGENHARIA S/A, JBR ENGENHARIA LTDA, GEOSISTEMAS 
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, STRATA ENGENHARIA LTDA, MAGNA ENGENHARIA 
LTDA, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e MPB SANEAMENTO LIMITADA
A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 01 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SUPLAN
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

EDITAL DA CONCORRÊNCIA N.º 016/2020
REGISTRO Nº 20-01840-5

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 050/2021, torna público e 
comunica aos interessados que, conforme prevê o art. 21, §4º, da Lei 8.666/93, a nova data de 
Entrega das Propostas para o referido certame será 05 de julho de 2021 às 10h00, em razão da 
alteração de itens e valores na planilha orçamentária. Com isso, o valor da licitação passou de 
R$ 6.994.558,66 para R$ 7.883.936,52. Além da alteração no subitem 10.4.1, alínea “b”. Onde se 
lê: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
DE CONCRETO ARMADO COM O VOLUME EQUIVALENTE, EM QUANTIDADE IGUAL OU 
SUPERIOR A 85,00 m³. Leia-se: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL E 
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO COM O VOLUME EQUIVALENTE, EM 
QUANTIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 100,00 m³. O Edital retificado encontra-se à disposição 
dos interessados nesta CPL. 

João Pessoa, 01 de junho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente do Certame

UNIÃO  A
Esportes
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CÂMARA MUNICIPAL DE PATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
A Pregoeira da Câmara Municipal de Patos/PB, torna público aos interessados, que a reunião Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, para:  Contratação de serviço especializados de filmagem e gravação 
para transmissão de som e imagem em tempo real dos eventos, sessões e audiências públicas, através 
da tecnologia denominado Streaming, conforme especificação no edital e seus anexos, que anterior-
mente marcada para o dia 28 de maio de 2021, ás 08h:30min, será realizada em 04 de junho de 2021, 
ás 08h:30min.

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado e através 
do e-mail: licitacaocamarapatospb@gmail.com. 

Patos - PB, 01 de junho de 2021
Rubeniza Lima Almeida de Menezes

Pregoeira Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
Pelo presente Edital ficam convocados todos os Condutores de ambulâncias do Estado da Paraíba, 

para participarem de Assembleia Geral do Sindicato dos Condutores de Ambulâncias do Estado da Paraíba 
(SINDCONAM/PB), que será realizada em 04 de junho de 2021 as 11h00m em primeira convocação, ou 
as 11h30m em segunda convocação, com qualquer número de presentes, tendo como local auditório 
do sindicato dos bancários, sito a Av. Min. Jose Américo de Almeida, nº 3100 Torre – João Pessoal/PB, 
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

 1 – Eleição de Comissão Eleitoral para convocar e fazer eleições para diretoria e conselho fiscal do 
SINDCONAM-PB. João Pessoa/PB, 31 de maio de 2021. 

FABIO BARBOSA DA SILVA 
     CPF 964.767.884-34
Pelo SINDCONAM-PB 

Edital de Convocação
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sapé-PB-  SINDSERVS, conforme o art.32 a 40 

do Estatuto do mesmo, convoca toda a categoria para participar do processo de Eleição da  Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da instituição, informa que o período de inscrição de chapas para concorrer 
a cargos da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal será de  31 de Maio a 04 de Junho de 2021, retifi-
cando o período das inscrições devido a publicação do edital 001/2021,  nos termos do art. 41, das 08:00 
horas as 13:00 horas, na sede do Sindicato e a Eleição ocorrerá no dia 14 de Junho de 2021 das 08:00 
horas as 17:00 horas, na sede do mesmo, situado a Avenida Getúlio Vargas, nº 134, Centro, Sapé-PB, 
ressaltasse que o Edital será fixado na sede do Sindicato. 

Sapé/PB. 31 de Maio  de 2021

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2021
PROCESSO Nº 19.000.030019.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, destinado a 
Fundação Espaço Cultura da Paraíba - FUNESC, Conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 16/06/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRôNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Processo no COMPRASNET nº 9052/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, publica, 
para conhecimento dos interessados e considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA que, 
nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação 
no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/com-
pras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic04@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 21-00490-0

João Pessoa, 01 de junho de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

A Mais Saúde Clínica Ltda, de CNPJ 09.450.033/0003-70, torna público que requereu à Secretaria de 
Meio Ambiente -SEMAM PB, a Licença Simplificada, para atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares, na Rua Quintino Bocaiuva, 739 – salas 101 a 106 - Tor-
re– João Pessoa.

A Mais Saúde Clínica Ltda, de CNPJ 09.450.033/0002-99, torna público que requereu à Secretaria de 
Meio Ambiente -SEMAM PB, a Licença Simplificada, para atividade médica ambulatorial com recursos 
para realização de exames complementares, na Av. Maximiano Figueiredo, 207 – Centro – João Pessoa.
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