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Corpus Christi Data será celebrada sem procissões 
e missas terão público limitado a 30% das igrejas. Página 6

Patos será a única cidade da PB 
presente no Rally dos Sertões
Roteiro da maior competição “off-road” das Américas vai 
passar por cinco dos nove estados do Nordeste. Página 22

Com piora da pandemia, Patos 
cancela o São João Virtual
Prefeito Nabor Wanderley diz que momento é de 
concentrar forças no combate ao coronavírus. Página 4

INSS: 750 mil pessoas deverão 
fazer a prova de vida na PB
Procedimento voltou a ser exigido, e quem não regularizar 
sua situação deverá ter o benefício suspenso. Página 17

Colunas
Fôssemos falar de todas essas peças, 

infinitas seriam as possibilidades de descrever 
tudo o que nos dizem as ‘Canções sem palavras’. 
Haveria o que contar a cada dia, a cada instante, 

por anos e décadas a fio.  Página 10

Germano Romero

JP começa a vacinar maiores 
de 55 anos sem comorbidades
Também serão imunizados trabalhadores de educação 
com 18 anos, ou mais, que atuam na capital. Página 4

Economia

Políticas

Fez história Rafafá se torna o primeiro paraibano assumidamente 
homossexual a presidir uma sessão no Congresso Nacional. Página 14
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120 anos EPC celebra aniversário de José Lins do Rego 
com lançamento de publicação especial nesta quinta. Página 9

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

335.119

16.717.687

171.335.846

7.735

467.702

3.683.428
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.299.770

69.657.276

1.937.500.905

A paz, quando revestida de pequenos 
gestos, se torna grande. Como agiu a freira 
Ann Rose Nu Tawng, de Myanmar, ao clamar 

diante do pelotão militar para cessar o pisoteio 
do povo com coturnos.  Página 11

José Nunes

Últimas

Paraíba

Esportes

Campanha de incentivo à doação de sangue

doe sangue,
doe vida!
doe sangue,
doe vida!

O melhor tipo de 
sangue é o seu!

doe sangue,
doe vida!

doe sangue,
doe vida!

Covid: PB aumenta
restrições devido à 
alta nas internações
Novo decreto passa a vigorar hoje e prevê funcionamento de bares, lojas de conveniência 
e restaurante até as 16h e fechamento total nos próximos dois fins de semana. Página 5

Foto: Secom-PB

Lançado ontem pelo governador João Azevêdo, Programa Paulo Freire: Conectando Saberes prevê notebooks para os professores da rede pública de ensino. Página 3

Programa prevê R$ 51,6 mi para inclusão digital

Brasil

CPI da Covid Luana Araújo critica 
tratamento precoce e afirma que “kit covid” 
foi fartamente distribuído no país. Página 15
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As pessoas que insistem em desrespeitar as medidas 
adotadas pelo poder público, no sentido de conter a pande-
mia do novo coronavírus, prestam um enorme desserviço à 
humanidade. Antes de tudo, porque quem sai às ruas sem 
máscaras, e sem necessidade, e participa de aglomerações 
dispensáveis contribui para o aumento das contaminações e, 
por conseguinte, das internações hospitalares e das mortes 
por covid-19.

Por outro lado, as pessoas que contribuem, por meio de 
suas condutas equivocadas, para a permanência e o recru-
descimento da pandemia de covid-19 colaboram também 
para a continuidade e o agravamento da crise econômica, 
com reflexos negativos no mercado de trabalho. Significa, 
portanto, que estão associadas ao processo de declínio dos 
níveis de emprego e renda, o que implica em mais pobreza e 
sofrimento.

Quem age dessa maneira deveria dispensar alguns minutos 
da rotina diária para ler o relatório intitulado “Perspectivas 
Sociais e do Emprego no Mundo: Tendências 2021”. O docu-
mento foi divulgado ontem pela Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) e traz uma avaliação mais realista da crise do 
mercado de trabalho global gerada pela pandemia de covid-19. 
Os dados elencados exigem muita reflexão.

O primeiro diagnóstico é que a crise do mercado de trabalho 
vai se prolongar e o mundo não conseguirá compensar as per-
das de postos de trabalho antes de 2023. Pela avaliação da OIT, 
“o déficit de empregos resultante da crise global chegará a 75 
milhões em 2021, antes de cair para 23 milhões em 2022”. Ade-
mais, persistem o desemprego, a subutilização da mão de obra 
e as condições precárias de trabalho anteriores à crise.

Outra estimativa, contida no documento, é de que o de-
semprego global deverá atingir mais de 200 milhões de 
pessoas, no próximo ano. Ao comparar os dados de 2019 e 
2020, a OIT assinala que, a preço de hoje, 108 milhões a mais 
de trabalhadores vivem na pobreza ou extrema pobreza. É 
como se cada pessoa que despreza os protocolos de seguran-
ça sanitária representasse um emprego a menos e mais um 
pobre no mundo. 

Pense nisso O comportamento das massas
Li em algum lugar, não me lem-

bro quando, e desconheço o autor, o 
seguinte pensamento: “A massa não 
pensa, não raciocina, não tem com-
promisso. Ela apoia o vencedor do 
momento”. E é uma grande verdade. 
Ela se manifesta conforme o movi-
mento das ondas. Muitas vezes uma 
onda nasce com muito ímpeto e quem 
a vê imagina que ela chegará poderosa 
na praia. Ocorre que, às vezes, no ca-
minho pode aparecer uma pedra que 
fará diminuir sua força. O impacto da 
rocha que encontrou, por onde ela es-
tava passando, faz com que 
chegue ao seu ponto final, 
as areias da praia, bem fra-
quinha, bastante diferente 
de quando começou.

As massas populares 
se comportam assim, como 
as ondas do mar. Elas nem 
se dão ao trabalho de com-
preenderem os argumen-
tos lógicos. Também não 
têm a menor preocupação 
com o senso crítico. O que 
vale é seguir a “onda”, juntarem-
se aos possíveis vencedores. Passa 
longe do espírito coletivo a vontade 
de procurar discernir a verdade do 
erro. Elas são conduzidas por quem 
se encarregou de produzir a “onda”. 
Os julgamentos nascidos das massas 
são sempre impostos, jamais discu-
tidos. As opiniões particulares que 
divergem da “onda” são desconside-
radas. Mas nem sempre essa onda 
é duradoura, porque, de repente, a 
perspectiva de vitória, pode ser des-
viada para um sentido contrário. 
Basta que aconteça um fato novo, 
uma pedra no caminho, para que a 
“onda” se desmanche. 

É preciso diferenciar a massa, do 

povo. O povo define seu caminho com 
racionalidade, a massa é conduzi-
da cegamente porque é manipulada. 
A vontade das massas muitas vezes 
não exprime os desejos do povo. As 
massas são passíveis de manobras, 
sentimentos, paixões, tornam-se ir-
racionais. Presas fáceis das emoções 
e dos medos. O povo quando se con-
funde com as massas comete equívo-
cos, às vezes irremediáveis. As ilu-
sões têm um preço elevado. 

Quem condenou Cristo à crucifi-
cação, foi o povo ou a massa? Claro 

que foi a massa, manobra-
da pela aristocracia do 
templo. Ali não ecoou a 
voz do povo, que perma-
neceu calado, com medo, 
e assombrado com uma 
aglomeração que se colo-
cava aparentemente majo-
ritária.  Venceu a manifes-
tação da “onda” insuflada. 
Poderia ter ocorrido um 
fato novo que mudasse o 
comportamento da massa, 

mas Deus não quis. Estava escrito 
que era o momento do Seu filho feito 
homem ir ao sacrifício para pagar os 
pecados da humanidade. 

Daí o grande perigo de deixar que 
o sentimento das massas seja o con-
dutor de grandes decisões que afetem 
uma sociedade. O caminho escolhido 
pode ser trágico. Nessas ocasiões, só 
nos resta torcer para que surja uma 
rocha que faça desaparecer a “onda”. 
A trajetória das lutas tem vários mo-
mentos, cujos prováveis vencedores 
são observados conforme as mudan-
ças das “ondas”. É sempre bom espe-
rar para decidir individualmente na 
hora final, sem a falsa influência de 
uma onda negativa.

Quem construiu a Juliano
“A Minha Impressão (14 dias na Pa-

rahyba)” é o livro de Joaquim Ignácio de 
Carvalho Filho, norte riograndense nas-
cido em Martins, nos idos de 1888. Viveu 
até 1948, tendo sido deputado estadual, 
vice-governador e substituto de Juvenal 
Lamartine entre 1928 e 1930. Eleito se-
nador, é uma das vítimas do Estado Novo 
getulista. Foi prefeito de Natal, juiz, pro-
motor e desembargador tendo sido colega 
de José Américo, na turma de 1908 da Fa-
culdade do Recife. Em setembro de 1924 
chegou de trem à Parahyba, hospedou-se 
no Hotel Globo e, acompanhado de José 
Américo e João Suassuna, depois de ter au-
diência com o presidente Solon de Lucena, 
percorreu a nossa Capital e 
as obras do governo em an-
damento.

Já me ocupei de algumas 
referências às suas andanças 
pelo interior, percorrendo o 
traçado da Great Western. 
Onde parava o trem, ele fazia 
pousada e registrava os prin-
cipais aspectos econômicos, 
políticos e sociais das comu-
nidades visitadas. Foi até o 
fim da linha, demorando-se 
em Camucá e atravessando o túnel da vira-
ção, ainda sendo concluído, para chegar em 
Bananeiras e conhecer o Patronato Agríco-
la e a civilização do café, já em declínio.

Na Capital, admirou-se da efervescên-
cia da cidade, recebendo a primeira leva 
de canos para seu saneamento, calculou 
o estoque de mercadorias do comércio da 
Maciel Pinheiro, visitou o prédio da Asso-
ciação Comercial, lamentou o desperdício 
de dinheiro público jogado no rio Sanhauá 
para a construção de um porto que nunca 
foi concluído e esteve em visita às obras da 
atual Colônia Juliano Moreira que foi moti-
vo de sua admiração pela grandiosidade do 
empreendimento. E narra:

“Há em adiantado estado de construção, 
na Parahyba, um estabelecimento que, de-
pois de realizadas as obras complementares 
que lhe são indispensáveis, será, no gênero, a 
cousa mais importante existente em todo o 
Norte do Brasil. Quero me referir a Colônia 
de Alienados. Os prédios já estão prontos e 
são dotados de amplas enfermarias colecti-
vas, respectivamente para homens e mulhe-
res. ...Boas instalações sanitárias, banheiros, 
áreas para passeios dos internados etc etc. 
O competente dr. Joaquim de Sá e Benevides 
que tem acompanhado e dirigido a constru-
ção da Colônia de Alienados e que de volta 
de uma excursão pelo sul do Brasil, apre-
sentou s ubstancioso relatório sobre o que 

se está fazendo a respeito no 
Distrito Federal, em São Paulo 
e no estado do Rio de Janeiro, 
seguiu, durante minha perma-
nência na Parahyba, para o 
Rio de Janeiro, onde foi fazer 
acquisição de moveis e de todo 
outro material necessário ao 
estabelecimento”. (Mantive a 
grafia da época)

Fiz questão de transcre-
ver o texto para demonstrar 
que, em 1924, próximo à des-

pedida de Solon de Lucena e eleito o presi-
dente João Suassuna, a Colônia de Aliena-
dos já estava com seus prédios concluídos 
e comprando os móveis necessários, con-
forme narrou o ilustre visitante. Daí por 
que, o imortal Ariano Suassuna comete um 
equívoco quando coloca a Colônia Juliano 
Moreira entre as obras do seu pai, sucessor 
de Solon na presidência do Estado. Suassu-
na pode até ter inaugurado a obra, batiza-
do com o nome do psiquiatra baiano, mas 
a construção já estava pronta quando ele 
assumiu o governo da Parahyba.

Restabeleço a verdade, em homena-
gem aos cem anos do governo do presiden-
te Solon de Lucena (1920-1924).

 Poderia ter 
ocorrido um fato 

novo que mudasse o 
comportamento da 
massa, mas Deus 
não quis.    

 O competente dr. 
Joaquim de Sá e 

Benevides que tem 
acompanhado e dirigido 
a construção da Colônia 

de Alienados   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador   
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Governo da Paraíba lança programa para inclusão digital de educadores e projeto para estimular protagonismo feminino
O governador João Azevê-

do lançou, na noite da última 
terça-feira (1º), o Programa 
Paulo Freire - Conectando Sa-
beres, que prevê investimento 
de R$ 51,6 milhões a fim de 
estimular a inclusão digital dos 
educadores da Rede Estadual 
de Ensino de forma a melhorar 
a qualidade da educação bási-
ca por meio da valorização dos 
profissionais no processo de 
execução pedagógica do Plano 
Estadual de Educação da Pa-
raíba (PEE/PB), bem como, do 
Plano Educação para Todos em 
Tempos de Pandemia (PET/
PB). Os professores que estão 
na ativa – 17.209 estão aptos 
a participarem – receberão um 
abono de R$ 3 mil para aquisi-
ção de um computador.

O chefe do Executivo ain-
da anunciou a realização do 
“Progr{ame}-se: Programa Me-
ninas na Ciência e Tecnologia”, 
que irá incentivar nas escolas 
a presença das meninas nas 
ciências, exatas, tecnologias e 
engenharias, a fim de fomentar 
projetos de pesquisa, tecnolo-
gia e inovação. Além disso, o 
Governo Estadual irá fornecer 
aos estudantes e professores 
da Rede Estadual de Ensino 
uma franquia mensal de pa-
cote de dados de, no mínimo 

20GB, a ser realizado por meio 
de um SIM CARD 3G/4G, que 
permite a conexão por diferen-
tes operadoras.

O lançamento dos progra-
mas ocorreu durante a abertu-
ra do “I Seminário Transforma-
ção Digital na Educação e na 
Ciência e Tecnologia: práticas 
inovadoras e criativas”, uma 
realização do Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria de 
Estado da Educação e da Ciên-
cia e Tecnologia (SEECT-PB), 
em parceria com o Sebrae Pa-
raíba. O evento se estende até 
esta quinta-feira (3), transmi-
tido pelo canal no YouTube da 
SEECT-PB.

A abertura foi feita pelo 
governador João Azevêdo, de 
forma remota, sendo sucedido 
pelos integrantes do Primeiro 
Painel, secretário de Estado da 
Educação e da Ciência e Tecno-
logia, Cláudio Furtado; o supe-
rintendente do Sebrae, Walter 
Aguiar; o presidente da Undi-
me Paraíba, Michael Lopes, e 
representando os estudantes 
da Rede Estadual de Ensino, 
a egressa Glenda Targino. O 
historiador Leandro Karnal 
ministrou a palestra principal. 
A audiência, neste primeiro 
dia, ultrapassou 14.500 aces-
sos com a presença on-line de 

Estado investe R$ 51 mi em 
notebooks para professores

Romero Rodrigues garante ter 
ouvido do presidente nacional 
do PSD, Gilberto Kassab, que o 
partido estuda a possibilidade 
de lançar candidato próprio a 
presidente. Difícil é acreditar 
que isso se concretize. Qual 
o nome do PSD com capital 
eleitoral para campanha des-
sa magnitude? Amigo de Lula, 
Kassab encontrou-se recente-
mente com o ex-presidente.  

Difícil acreDitar 
Será na próxima terça-fei-
ra, dia 8, o novo depoimento 
do ministro da Saúde, Marce-
lo Queiroga, na CPI da Covid. 
A reconvocação do ministro, 
de acordo com o presidente 
do colegiado, foi antecipada 
devido à chamada terceira 
onda da pandemia e por cau-
sa da participação do presi-
dente Jair Bolsonaro em atos 
de aglomeração.   

Adversário do prefeito de Cajazei-
ras, José Aldemir (PP), Júnior Araú-
jo comentou sobre a possibilidade 
do prefeito estar no mesmo palan-
que que ele, ao lado do governa-
dor: “Essa decisão cabe ao gover-
nador”, disse, “a única certeza que 
tenho é que eu estarei”. E ironizou: 
“Eu já estou na janela [do palan-
que], ele ainda está no corredor”. 

“estou na janela” 

DeviDo ao leque De opções para a chapa, DeputaDo Diz 

que “governaDor está com um excelente problema” 

na próxima terça-feira 

Integrante da base governista na ALPB, o Avante tem reivindicado participação na chapa majoritária a 
ser encabeçada pelo governador João Azevêdo (Cidadania). Porém, de acordo com o deputado Júnior 
Araújo (foto), esse movimento do partido “se dá de forma madura, sem impor nada ao governador”. 
Ele relaciona essa postulação ao tamanho da legenda no estado, citando que “O Avante tem quatro 

deputados estaduais, e o presidente da Assembleia” - referiu-se ao deputado Adriano Galdino que, 
apesar de estar filiado ao PSB, é quem comanda o partido na Paraíba. Em entrevista a uma 
emissora de rádio, o deputado foi indagado sobre o fato de que a chapa majoritária tem 

apenas duas vagas - candidatos a vice-governador e a senador - e muitos postulantes 
para ocupá-las. “O governador está com um bom problema. Ele administra em meio a 
uma guerra [da pandemia], muitas vezes tem que tomar decisões antipáticas, mas faz 
isso com compromisso e coragem. E mesmo com esse cenário adverso, ele está bem 
avaliado pela população e todo mundo quer parceria com o governador. Então João 
está com um excelente problema [em relação à formação da chapa] Infelizmente, não 

tem vaga para todo mundo. Mas acredito quer ele vai escolher entre aqueles que sempre 
estiveram ao seu lado e que mais agregam, politicamente. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do governador João Azevêdo, numa emissora 
de rádio, ao comentar o novo decreto de en-
frentamento à pandemia: “Espero que a gente 
tenha a colaboração dos prefeitos. Afinal, 95% 
do estado está em bandeira laranja e 5% está 
em bandeira vermelha. Precisamos ter a com-
preensão dos prefeitos para tomar medidas rí-
gidas, se houver necessidade”.   
 

“espero que a gente tenha  
a colaboração Dos prefeitos” 

torce pelo ‘Distritão’ 

mérito empreenDeDor 

Wilson Santiago, recém-saído do PTB, 
afirma que pelo menos oito legendas já 
o convidaram para filiar-se. Porém, disse 
que irá esperar se o Congresso modificará 
ou não as regras eleitorais. Ele torce para 
que seja adotado o sistema ‘distritão’, em 
que são eleitos os candidatos a deputado 
mais votados.

Agora é oficial. A ALPB aprovou o Projeto de Reso-
lução que cria a Medalha do Mérito Empreendedor 
José Carlos da Silva Júnior, em homenagem ao em-
presário campinense que faleceu recentemente de 
covid-19. Ela será concedida, anualmente, a cinco 
personalidades que se destacarem no empreende-
dorismo na Paraíba e no Brasil.  
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professores, técnicos, gestores 
e estudantes das 14 Regionais 
de Ensino da Paraíba, além de 
público de diversos estados.

O governador destacou as 
exigências dos novos tempos 
vivenciados por todos e que 
novas visões de mundo preci-
sam estar integradas ao ensino 
nas escolas públicas. “Esse é 
o nosso desafio na gestão pú-
blica, fazer com que a escola 
acompanhe o mesmo ritmo de 
inovação ao qual nossas crian-
ças passaram a ter acesso nos 
últimos anos”. 

O secretário Cláudio Fur-
tado comparou a atual ruptura 
com um marco histórico. “O sé-
culo XX estaria acabado histori-
camente agora. É como se fosse 
a tomada de Constantinopla 
[evento que finalizou o Império 
Bizantino]. Essa pandemia, em 
termos de tecnologias para a 
educação, foi a queda de Cons-
tantinopla: a escola não será 
mais a mesma, essas ferramen-
tas serão utilizadas e temos 
que pensar sempre, como falou 
nosso governador, em dar me-
lhores condições para os pro-

fessores continuarem com essa 
revolução na educação”.

As palavras da estudante 
egressa do Ensino Médio da 
Rede Estadual, Glenda Targino, 
aprovada em segundo lugar no 
curso de Medicina na UFPB,  
comoveram os integrantes do 
painel e os ouvintes.

Nos depoimentos ela sa-
lientou a importância dos pro-
gramas de ensino, especialmente 
o esforço em mantê-los durante 
a pandemia. “Me adaptar ao en-
sino remoto foi complicado por-
que era um ambiente onde nos 

divertíamos e agora seria usado 
de forma diferente, para estudar. 
Se não fosse o Se liga no Enem, 
eu não teria chegado até aqui, 
não só pelas aulas, o conteúdo, 
mas especialmente pelo apoio 
emocional”. Glenda contou que 
os conceitos de empreendedo-
rismo a incentivaram a dar aulas 
de Inglês para pessoas que irão 
fazer o ENEM, a segunda língua 
que ela aprendeu no Canadá, ao 
participar de outro programa es-
tadual: o Gira Mundo.

Palestra
O convidado deste pri-

meiro dia do Seminário, o 
historiador, doutor pela USP, 
Leandro Karnal, falou sobre “A 
criatividade como ferramen-
ta de transformação: salas de 
aulas virtuais, novas formas 
de aprender e ensinar”. Karnal 
falou sobre a diferença entre  
“ser protagonista” e “ser o re-
clamador”. “O protagonista 
entende que ele é parte da so-
lução para os problemas que 
estão acontecendo. O prota-
gonista não reclama, ele criti-
ca de forma a direcionar para 
uma solução, um caminho 
para melhorar. Como o proces-
so poderia funcionar melhor? 
Reclamação não leva a nada”, 
concluiu.

Benefício para professores da rede pública foi anunciado durante o seminário “Transformação Digital na Educação”

Foto: Divulgação / Secom-PB

Junho Vermelho

Metropolitano promove ação de doação de sangue
A Comissão de Humanização 

do Hospital Metropolitano Dom 
José Maria Pires aderiu à Campa-
nha Junho Vermelho, alusiva à Doa-
ção de Sangue, e realizou no He-
mocentro da Paraíba uma ação de 
reconhecimento aos profissionais 
que atuam no centro distribuidor 
do Estado, assim como uma doação 
coletiva de sangue.

Os colaboradores do Hospital 
Metropolitano percorreram os cor-
redores do Hemocentro com can-

ções e distribuição de lembranci-
nhas e laços vermelhos, símbolo da 
campanha. Segundo o diretor geral 
do Hospital Metropolitano, Antônio 
Pedrosa, a parceria do Hemocen-
tro da Paraíba é fundamental para 
a Instituição de Saúde, e para que 
esse trabalho seja exitoso, a socie-
dade precisa dar o primeiro passo. 
“A doação de sangue é um processo 
fácil, rápido, seguro e não causa pre-
juízos ao organismo. É fundamental 
que as pessoas busquem ao Hemo-

centro em qualquer período do ano 
para realizar a doação”, destacou. 

Para a diretora do Hemocen-
tro, Shirlene Gadelha, ações como 
essas precisam ser incluídas na ro-
tina de todos os hospitais. “O Hospi-
tal Metropolitano está de parabéns 
pela iniciativa. É louvável que ações 
como essas aconteçam, que mobi-
lizem os colaboradores a abraçar 
a causa da doação, buscando sen-
sibilizar os profissionais a contri-
buir ainda mais no tratamento dos 

pacientes, pois sangue não se fabri-
ca, realmente precisa de pessoas 
sensíveis à causa para garantir as 
cirurgias e os tratamentos hemote-
rápicos”, elogiou.

De acordo com a coordenadora 
da Agência Transfusional do Hospi-
tal Metropolitano, Othilia Nóbrega, a 
unidade de saúde realiza diariamente 
cirurgias de alta complexidade, sen-
do o sangue essencial para realização 
desses procedimentos. “Usamos em 
média 20 hemocomponentes dia-

riamente, que são: concentrados de 
hemácias, plaquetas e plasmas. Além 
do uso nas cirurgias, pode ocorrer 
intercorrências com pacientes inter-
nos nas Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs), por isso a necessidade 
de manter o estoque sempre cheio. 
O nosso trabalho tem sido diário na 
instituição para alertar familiares de 
pacientes e futuros doadores sobre a 
importância dessa ação, destacando 
que uma única doação é capaz de sal-
var até 4 vidas.” afirmou.
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Também serão imunizados contra a covid-19 os trabalhadores de educação com 18 anos ou mais e os outros grupos prioritários
A Prefeitura de João Pes-

soa avança na campanha de 
vacinação contra a covid-19 
e começa a imunizar, hoje, as 
pessoas a partir de 55 anos 
de idade sem comorbidades. 
Também serão imunizados 
os trabalhadores de educa-
ção com 18 anos ou mais, que 
atuam em instituições da capi-
tal, e os outros grupos priori-
tários anteriormente anuncia-
dos, mas que por algum motivo 
ainda não se vacinaram.

Para atender à população, 
serão disponibilizados 19 pos-
tos de imunização, sendo 15 
ginásios e mais quatro pontos 
de drive thru: Mangabeira Sho-
pping, Santuário Mãe Rainha 
(Aeroclube), Centro Universi-
tário de João Pessoa – Unipê 
(Água Fria) e Universidade Fe-
deral da Paraíba – UFPB (Cas-
telo Branco). Todos os postos 
funcionarão das 8h às 21h.

Também terá sequência 
a aplicação da segunda dose 
para quem tomou a Corona-
vac (Butantan) há 28 dias, no 
Liceu Paraibano. Quem tomou 
a Astrazeneca (Fiocruz) há 90 
dias vai completar a imuniza-
ção na sede da Federação das 
Indústrias do Estado da Pa-
raíba (Fiep), no Centro; ou na 
Escola Municipal Chico Xavier, 
no Bessa. Nesse caso, o atendi-
mento será das 8h às 12h.

Agendamento
A Secretaria Municipal de 

Saúde alerta que as pessoas 
deverão realizar agendamento 
prévio através do aplicativo 
vacina João Pessoa ou do site 
vacina.joaopessoa.pb.gov.br. 

JP vacina hoje pessoas a partir 
dos 55 anos sem comorbidades

Com o agendamento, aberto 
por volta das 19h que antecede 
ao dia da vacinação, o cidadão 
garante que será vacinado no 
local indicado, com agilidade e 
segurança.

Documentação exigida
Para receber a vacina é ne-

cessário apresentar documen-
to oficial com foto, Cartão SUS, 
CPF e comprovante de residên-
cia em João Pessoa. No caso de 
pessoas com comorbidades é 
preciso cópia do laudo ou de-
claração médica que comprove 
a condição. Os trabalhadores 
da saúde devem apresentar re-
gistro profissional, contrache-
que ou declaração da empresa 
onde trabalha. Já os trabalha-
dores da educação precisam 
apresentar também cópia do 
contracheque e da declaração 

da instituição de ensino que 
comprove a função exercida 
na capital.

As cópias dos documentos 
comprobatórios ficarão retidas 
para posterior apuração por 
Comissão da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e demais órgãos 
de fiscalização, a exemplo do 
Ministério Público.

Transporte gratuito
As pessoas que necessi-

tarem de deslocamento de um 
bairro a outro para tomar a va-
cina, podem utilizar os serviços 
gratuitos dos aplicativos 99 e 
Uber, em parceria com a Prefei-
tura de João Pessoa e Governo do 
Estado, respectivamente. Para 
garantir o acesso ao serviço da 
99, o cidadão que usar a platafor-
ma deverá acessar o aplicativo, 
na categoria 99 Pop, e inserir o 

código promocional ‘Promoco-
des’, destinado exclusivamente 
ao transporte até os pontos de 
vacinação em João Pessoa. O có-
digo que deverá ser inserido no 
aplicativo Uber é o vACINAPB e 
cada usuário só pode inseri-lo 
uma vez, garantindo a gratui-
dade para as duas viagens que 
devem chegar até R$ 25, cada.

Solidariedade
Os postos de vacinação 

também estão abertos para re-
ceber as doações de alimentos 
não perecíveis. Após a arreca-
dação, eles serão distribuídos 
com instituições de caridade 
e famílias necessitadas, atingi-
das pelos efeitos dessa pande-
mia. A arrecadação e a distri-
buição integram uma iniciativa 
conjunta da Prefeitura de João 
Pessoa e do Governo do Estado.

Saúde entrega mais
de 104,3 mil doses

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) dis-
tribui, hoje, 104.390 doses da vacina AstraZe-
neca/Fiocruz contra covid-19. Os imunizantes 
serão destinados, além de outros públicos, para 
iniciar a imunização de 15.530 trabalhadores 
de educação de todo o Estado. As vacinas são 
referentes à 22a pauta de distribuição e foram 
recepcionadas na tarde de ontem. Todos os 
223 municípios serão contemplados com o 
quantitativo proporcional à população.

O imunizante garantirá a primeira dose 
aos trabalhadores de educação do Ensino 
Básico e também a 86.040 pessoas com 
comorbidade ou deficiência permanente e 
90 trabalhadores do transporte aéreo. A po-
pulação quilombola de 11 municípios, que 
não estava incluída anteriormente pelo Plano 
Nacional de Imunização (PNI), também foi in-
serida para esta pauta de vacinação, somando 
mais 2.730 doses.

Segundo o secretário estadual de Saúde, 
Geraldo Medeiros, amanhã são aguardadas 
ainda 10.530 doses da vacina Pfizer/Comirnaty. 
“Essa 22a pauta de distribuição contemplará, 
além dos grupos com comorbidade e popula-
ção com deficiência permanente, gestantes e 
puérperas portadoras de comorbidade”.

Início da vacinação
Na Paraíba, a vacinação contra a covid-19 

foi iniciada aos 19 de janeiro de 2021 e já fo-
ram aplicadas 1.299.770 doses. O Estado soma 
436.416 pessoas que já receberam ambas as 
doses e 863.354 que receberam a primeira.

A Paraíba registrou, 
ontem, 2.403 casos confir-
mados e 32 falecimentos, 
aponta a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES). O nú-
mero supera o registro do 
dia 26 de maio, com 2.262 
casos confirmados entre o 
intervalo de publicação dos 
boletins diários de acom-
panhamento da situação 
epidemiológica. Entre os 
confirmados, 72 (3%) são 
casos de pacientes hospi-
talizados e 2.331 (97%) 
são leves, que se recupe-
ram em suas residências. 
Com os números, o esta-
do totaliza 335.119 casos 
confirmados, 7.735 óbitos 
e 225.278 pacientes consi-
derados recuperados.

Esta é a sétima vez que 
o estado registra mais de 2 
mil casos diários. Além dos 
números divulgados ontem, 
a Paraíba registrou mais de 
2 mil casos nos dias 26 de 
junho de 2020 (2.008), 22 
de julho de 2020 (2.128), 
23 de julho de 2020 (2.132), 
25 de maio de 2021 (2.015), 
26 de maio (2.262) e 29 de 
maio (2.429), recorde desde 
o início da pandemia.

De acordo com o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar, a Paraíba possui 
1.014 pacientes hospitali-
zados em unidades de refe-
rência para o tratamento da 
covid-19, sendo 88 destes 

internados entre a terça-fei-
ra e a quarta-feira. Aproxi-
madamente 102.106 casos 
estão em aberto no sistema 
de notificação de casos, cor-
respondendo a casos em 
aberto ou com a situação 
não finalizada.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo 
o estado é de 82%, sendo 
84% em leitos específicos 
para adultos. Nas enferma-
rias, a ocupação é de 80% 
nos leitos também para 
adultos. Entre as Macrorre-
giões de Saúde, a Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
tem uma taxa de ocupação 
que chega a 80% em UTI e 
66% em leitos de enferma-
ria. Campina Grande apare-
ce em seguida com ocupa-
ção de 88% em UTI e 96% 
em enfermaria. Já no Sertão 
são 90% em leitos de UTI e 
96% em leitos de enferma-
ria, ambos para adultos.

Entre os falecimentos 
informados pela SES, 27 
dos 32 aconteceram en-
tre a terça-feira e ontem, e 
são datados desde o dia 24 
de maio. Todos os óbitos 
aconteceram em hospitais 
públicos de saúde. Foram 
acometidos 19 homens e 
13 mulheres, com idades 
entre 22 e 100 anos. Onze 
pacientes não possuíam 
comorbidades, nos demais 
foi observada a presença de 
diabetes como fator de ris-
co associado à covid-19.

Paraíba registra 2.403 
novos casos de covid-19

O Brasil registrou 2.390 
novas mortes pela covid-19 
ontem. A média semanal de 
vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim 
de semana, ficou em 1.868, 
um pouco abaixo dos 1.870 
registrados na terça-feira, 
mas ainda em um patamar 
considerado alto. Ao mesmo 
tempo, o país teve o segundo 
pior dia em novas infecções 
desde o início da pandemia, 
com 92.115 testes positivos 
desde a véspera.

O único dia em que o 
total de pessoas diagnosti-

cadas com o vírus superou 
o dessa quarta foi em 25 de 
março, quando foram regis-
trados 97.586 novos casos 
da doença. No total, o Bra-
sil tem 467.702 mortos e 
16.717.687 casos da doença, 
a segunda nação com mais 
registros, atrás apenas dos 
Estados Unidos. Os dados 
diários do Brasil são do con-
sórcio de veículos de impren-
sa formado por Estadão, G1, 
O Globo, Extra, Folha e UOL 
em parceria com 27 secreta-
rias estaduais de Saúde, em 
balanço divulgado às 20h. Se-
gundo os números do gover-
no, 15.168.330 pessoas estão 
recuperadas.

Brasil confirma 2.390 
mortes nas últimas 24h

O presidente Jair Bolso-
naro (sem partido) foi alvo 
de panelaços durante seu 
pronunciamento em rede na-
cional de rádio e Tv ontem. 
Os protestos, que ocorreram 
sob os gritos de “Fora Bol-
sonaro” e “Bolsonaro Geno-
cida”, foram registrados em 
locais como São Paulo, Rio de 
Janeiro e Brasília

Em São Paulo, manifes-
tantes bateram panela em 
bairros como Santa Cecília, 
vila Mariana, Sumarezinho, 
vila Madalena, Alto de Pi-
nheiros, Pompeia e Barra 
Funda. No Rio, moradores da 
Barra da Tijuca, de Copaca-

bana e Jardim Botânico tam-
bém protestaram.

Bolsonaro enfrentou 
ontem, um cenário de maior 
desgaste do que o de seu úl-
timo pronunciamento, no dia 
23 de março. Na CPI da Co-
vid, o relator Renan Calheiros 
(MDB-AL) já sinalizou que 
há provas suficientes para 
comprovar que o governo 
não quis comprar vacinas 
para enfrentar a pandemia 
no país. Por outro lado, o 
presidente também tem vis-
to sua popularidade cair nas 
últimas pesquisas. Em maio, 
segundo o Datafolha, a apro-
vação do mandatário recuou 
seis pontos e chegou a 24%, 
pior marca do mandato.

Bolsonaro fala à nação 
e é alvo de panelaço

Devido ao agravamento 
da pandemia do coronavírus 
em Patos, no Sertão da Paraí-
ba, o prefeito Nabor Wander-
ley (Republicanos) cancelou 
a programação das festas ju-
ninas na cidade. O anúncio foi 
feito na noite de ontem, por 
meio de um vídeo divulgado 
através das redes sociais ofi-
ciais do município. Este ano, o 
evento seria totalmente on-li-
ne e com shows virtuais.

Com a alta de casos, mor-
tes e ocupação de UTIs na 
cidade e região, o Chefe do 
Executivo patoense optou por 

não realizar o evento. Segundo 
Nabor Wanderley, o momento 
é de concentrar forças no com-
bate à pandemia.

“Em virtude do momento 
em que nós estamos vivendo, 
com um numero muito alto de 
pessoas infectadas com a co-
vid-19, dos óbitos que já acon-
teceram e que infelizmente 
ainda estão acontecendo, de 
pessoas internados em estado 
grave, então decidimos cance-
lar o São João virtual que faría-
mos nesse ano”, disse o prefeito.

O assunto foi tema de dis-
cussão na Câmara Municipal e 
a maioria dos vereadores foi 
contrária à realização do São 
João virtual 2021.

Pandemia cancela São 
João virtual de Patos

A ministra Cármen Lúcia, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), atendeu ontem, o pedi-
do da Procuradoria Geral da 
República (PGR) e autorizou 
a abertura de inquérito para 
investigar o ministro do Meio 
Ambiente Ricardo Salles, sob 
suspeita de obstruir a maior in-
vestigação ambiental da Polícia 
Federal em favor de quadrilhas 
de madeireiros.

Na mesma decisão, tam-
bém por sugestão da PGR, a 
ministra confirmou o arquiva-
mento das acusações prelimi-
nares contra o senador Telmá-
rio Mota (Pros-RR).

“Acolho a manifestação da 
Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca e determino o arquivamento 
desta notícia criminosa unica-
mente em relação ao senador 
Telmário Mota de Oliveira. Ano-
te-se que, nos termos do art. 18 
do Código de Processo Penal, 
o arquivamento deferido com 
fundamento na ausência de 
provas suficientes não impede 
novo pedido de investigação, se 
vierem a surgir novos indícios 
sobre os fatos aqui descritos na 
peça examinada pelo Ministé-
rio Público”, escreveu.

A investigação tem origem 
da notícia-crime apresentada 
pelo delegado Alexandre Sarai-
va, ex-chefe da PF no Amazo-
nas, que foi exonerado.

Cármen Lúcia autoriza 
inquérito contra Salles

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

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Rayssa Mota
Agência Estado

João Ker
Agência Estado

Agência Estado

Foto: Evandro Pereira

Hoje terá sequência a aplicação da 
segunda dose para quem tomou a 

CoronaVac (Butantan) há 28 dias e a 
AstraZeneca (Fiocruz) há 90 dias



Paraíba
Corpus Christi
As cinco dioceses que integram a Igreja Católica na 
Paraíba vão celebrar hoje Corpus Christi com restrições 
de fiéis nas igrejas e sem realizar procissões. Página 6
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Alta nos casos e nas internações por covid faz Governo do Estado restringir horário e capacidade de atendimento no comércio

Novas medidas restritivas 
entram em vigor hoje na PB
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Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Para evitar o colapso nos 
hospitais e conter a propagação 
do novo coronavírus, o gover-
nador João Azevêdo publicou 
ontem – em edição suplemen-
tar do Diário oficial do Estado 
(DOE) – o Decreto 41.323/2021 
que define novas regras para o 
funcionamento de estabeleci-
mentos e diversos serviços, bem 
como novas medidas que devem 
ser adotadas pela população nos 
próximos 15 dias, de 3 a 18 de 
junho, em todos os 223 municí-
pios paraibanos. Uma das deter-
minações é que a partir de hoje, 
bares, lojas de conveniência e 
restaurantes só podem atender 
presencialmente 30% da sua ca-
pacidade total e 
das 08h às 16h, 
após esse horá-
rio apenas para 
entrega a domi-
cílio ou retirada 
pelo cliente; 
exceto para es-
tabelecimentos 
de rodoviárias e 
aeroportos.

De acor-
do com o novo decreto, have-
rá ainda uma restrição maior 
nos dois primeiros fins de se-
mana de junho, dias 5, 6, 12 e 
13. Nesses próximos sábados 
e domingos, apenas os servi-
ços essenciais, como unidades 
de saúde, clínicas veterinárias, 
farmácias, postos de combustí-
veis, supermercados, padarias, 
oficinas automotivas, serviços 
de segurança pública e priva-
da, imprensa, distribuidoras de 
água e gás de cozinha, empresas 
de saneamento, energia, de in-
ternet e feiras livres (manten-

do o distanciamento das bar-
racas e demais protocolos de 
segurança) poderão funcionar. 
Entrementes, ficará proibido a 
abertura ao público de bares, 
restaurantes, lanchonetes, ca-
fés e demais estabelecimentos 
alimentícios – inclusive, no Dia 
dos Namorados – shoppings ou 
qualquer tipo de comércio em 
geral, como também a realização 
de celebrações religiosas com 
público presencial, sendo permi-
tidas somente de forma virtual. 
Durante a semana, de segunda 
a sexta-feira, as atividades reli-
giosas presenciais em templos 
poderão acontecer, porém com 
a até 30% da capacidade do es-
paço, até mesmo para atividades 
de assistência social e espiritual.

Apesar do empenho de 
todos na apli-
cação da vacina 
– e das inúme-
ras orientações 
do governo 
estadual para 
conter a con-
taminação das 
pessoas com 
novo coronaví-
rus – os núme-
ro de casos da 

covid-19 segue em alta em toda 
Paraíba. Só nas primeiras 48h 
dessa semana foram registra-
dos mais 2.767 novos casos e 58 
mortes causadas pela covid-19. 

Na 26ª avaliação do Plano 
Novo Normal Paraíba, divulgado 
no último sábado (29), 95% das 
cidades (211) estão na bandeira 
laranja e 5% (12) na vermelha; 
aumentando assim o número 
de pacientes infectados em todo 
o estado, batendo o recorde de 
98 internações por dia e a ocu-
pação de 80% dos leitos de UTI 
do estado. 

Horários reduzidos
Nas próximas duas semanas, ficarão fechados 

centros esportivos e academias, espaços públicos para 
práticas de lazer, como as praias, praças e parques. 
Cinemas, teatros, casas de festas, centro de convenções, 
museus, circos, salas de espetáculos e eventos sociais 
que gerem aglomeração (seminários, conferências, feiras 
comerciais, congressos, shows) também estão proibidos.

As lojas e comércios, seja de atacado ou varejo, po-
derão funcionar diariamente, de segunda a sexta-feira, 
por até 10 horas e seguindo os protocolos de proteção 
à covid-19, adotando também horários diferenciados 
entres os funcionários para se evitar aglomerações nos 
transportes públicos. Os centros comerciais e shoppings 
centers seguirão abertos das 10h às 22h – exceto nos 
dias 5,6,12 e 13 que será somente por delivery – en-
tretanto, após as 16h não será permitida a venda de 
bebidas alcóolicas. Já as obras de construção civil só 
poderão ser realizadas no período das 6h30 até 16h30. 

Em relação às atividades educacionais, continuam 
suspensas as aulas presenciais para o Ensino Médio 
da rede privada e nas Redes Municipais e Estaduais de 
Ensino, mas as aulas de todos os níveis de ensino con-
tinuarão acontecendo de forma virtual. Já nas unidades 
privadas do Ensino Infantil Fundamental devem ocorrer 
de forma híbrida, com até 30% de alunos presenciais e 
70% da classe de forma virtual. As aulas práticas para 
estudantes universitários permanecem liberadas, assim 
como as atividades presenciais para alunos portadores de 
deficiência ou com transtorno do espectro autista (TEA).

Salões de beleza, barbearias, espaços de estética 
só poderão funcionar com agendamento prévio e sem 
aglomerações durante os dias da semana (segunda a 
sexta), como também os hotéis, pousadas, pensões, 
creches, indústrias, call centers e espaços privados de 
acolhimentos para crianças, em que todos deverão 
seguir as medidas de segurança 

211
É o número de cidades 

que estão com bandeira 
laranja na Paraíba.

Fiscalização e multa de R$ 50 mil
Para que as determina-

ções sejam cumpridas, o Go-
verno da Paraíba estará rea-
lizando ações de fiscalização 
em todo o estado, através de 
órgãos da vigilância sanitária 
estadual (Agesiva) e munici-
pais, além da Polícia Militar, 
Guarda Municipal e Procons 
Municipais e Estadual. O não 
cumprimento das medidas 
acarretará em multa que pode 
chegar até R$ 50 mil, além do 
fechamento do local pelo pe-
ríodo de uma a duas semanas.
Os valores arrecadados com 
as multas serão destinados ao 
combate do novo coronavírus.

FiquE atEnto
n Dias 5,6, 12 e 13 de junho todos os bares, restau-
rantes, lojas e shoppings estarão fechados, atendendo 
apenas delivery. 

n Parques, praias, shoppings, salões de beleza (afins) 
estarão fechados nos próximos fins de semana

n Nos próximos 15 dias: aulas presenciais para alunos 
com deficiência, TEA e para alunos do ensino fun-
damental (capacidade de 30%) e universitários com 
aulas práticas.

Continua valendo a obri-
gatoriedade para o uso de 
máscara em vias públicas e 
demais espaços privados ou 
públicos, como ônibus, táxis, 

lojas, clínicas ou hospitais, 
conforme as orientações da 
Organização Mundial de Saú-
de, desde o começo da pande-
mia em março de 2020.

Piora no quadro geral da pandemia no estado obrigará o paraibano a conviver de novo com restrições mais severas

Foto: Marcus Antonius

Lockdown 
no fim de 
semana em 
Cajazeiras 

O município de Ca-
jazeiras voltou a decretar 
medidas rígidas para con-
ter o avanço da covid-19 na 
cidade. Nos últimos dias, 
Cajazeiras tem batido re-
cordes negativos nos casos 
de covid. Em função disso, 
o prefeito José Aldemir bai-
xou decreto suspendendo, 
até domingo, várias ativi-
dades presenciais que re-
presentam aglomerações: 
religiosas, esportivas e cul-
turais, além do fechamento 
total de bares, proibição de 
venda de bebida alcoólica, 
toque de recolher e suspen-
são da feira livre. Haverá 
lockdown no sábado e do-
mingo.

Pelo decreto, a cidade 
passa a ter toque de reco-
lher entre 20h e 6h do dia 
seguinte. Durante este pe-
ríodo, os deslocamentos só 
devem ser realizados para 
o exercício de atividades 
essenciais e devidamente 
justificadas. 

O comércio e as ativi-
dades de serviço passam a 
funcionar da seguinte for-
ma: assistência à saúde, ser-
viços médicos hospitalares, 
odontológicos, psicológicos, 
de análises clínicas, clínicas 
de fisioterapia e vacinação, 
clínicas e hospitais veteri-
nários, estabelecimentos 
comerciais de insumos e 
gêneros alimentícios das 6h 
às 18h. Farmácias em geral, 
das 6h às 20h.

O funcionamento de 
supermercados, mercearias, 
mercadinhos, açougues, pa-
darias, peixarias, estabeleci-
mentos que comercializem 
alimentos específicos para 
diabéticos, hipertensos e si-
milares também das 06h às 
18h. Postos de combustíveis 
das 6 às 20h. Os mesmos ho-
rários valem para diversas 
outras atividades.

Estão proibidos de 
funcionar até domingo as 
seguintes atividades: fute-
bol, peladas de futebol, ar-
tes marciais, escolas e aca-
demias de danças, shows, 
musicais ao vivo, banhos de 
açude e rio, conferências e 
congressos, vaquejadas, 
trilhas, torneios, campe-
onatos, churrasco, acade-
mias, arenas, áreas de lazer, 
balneários, parques, salões 
de beleza, barbearias, cul-
tos religiosos (só de forma 
remota), bares, restauran-
tes, lanchonetes, pizzarias, 
espetinhos. Alguns desses 
estabelecimentos podem 
funcionar por delivery, mas 
a venda de bebida alcóolica 
está proibida de qualquer 
forma. Também estão sus-
pensas as feiras livres e o 
comércio ambulante. Nos 
sábados e domingos, o lo-
ckdown é geral, exceto para 
farmácias e postos de com-
bustíveis.

Linaldo Guedes 
linaldo.guedes@gmail.com
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Devido às restrições por causa da covid-19, procissões não ocorrerão e as missas terão até 30% da capacidade das igrejas

Igreja Católica celebra hoje 
Corpus Christi com restrições

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Hoje é celebrado o dia de 
Corpus Christi, data importante 
dentro do calendário católico. 
Em tradução literal, o termo la-
tim significa “c.orpo de Cristo” e 
a festa comemora a eucaristia, 
isto é, o sacramento do sangue 
e corpo de Jesus Cristo. Na missa 
de celebração, é costume que 
os fiéis recebam a hóstia, que 
simboliza uma parte do corpo 
do próprio Jesus. Na Paraíba, as 
comemorações relativas à data 
acontecem com restrições im-
postas por decretos estaduais 
e arquidiocesanos em razão da 
pandemia da covid-19.

As missas de Corpus Christi 
devem acontecer respeitando a 
ocupação máxima de até 30% 
da capacidade dos templos, sem 
procissões e com a confecção 
dos tapetes – ritual clássico da 
data – feita dentro das igrejas. 
Os horários das celebrações são 
variados, de acordo com cada 
paróquia. Excepcionalmente 
esse ano, a data não é feriado 
na Paraíba devido à antecipação 
determinada pelo governador 
João Azevêdo a fim de conter os 
avanços do novo coronavírus.

O arcebispo Dom Manoel 
Delson aproveita a celebração 
de hoje também para realizar 
na Catedral Basílica de Nossa 
Senhora das Neves a Missa dos 
Santos Óleos, que foi adiada 
na Semana Santa. Na ocasião, 
além da bênção dos óleos sacra-
mentais, há uma convocação ao 
clero para que os votos sejam 
renovados, mas, por conta das 
restrições referentes à covid-19, 
apenas o conselho presbiteral e 
vigários participam presencial-
mente. A missa acontece às 9h 
na catedral e terá transmissão on
-line através do canal da Arqui-
diocese da Paraíba no YouTube.

A Arquidiocese de Guarabi-
ra também destacou as proibi-
ções de procissões eucarísticas 
e carreatas, ressaltando a cele-
bração das missas via internet. 
“Essas determinações servirão 
para todas as festas de padroei-
ros que acontecerão nesse mês 
de junho, bem como as solenida-
des do Sagrado Coração de Jesus, 
São João Batista e São Pedro e 
São Paulo”, informou a Diocese.

A Diocese de Campina 
Grande emitiu nota recomen-
dando que as celebrações de 
missas e demais sacramentos 
sejam realizados ao longo da 
semana nas paróquias. 

Em Cajazeiras, a diocese 
orienta as paróquias a se man-
terem abertas durante o dia 
para a visitação dos fiéis e que, 
onde for possível que os fiéis 
permaneçam, sejam oferecidos 
horários de missas de forma 
que respeite às normas sani-
tárias. “Após a missa principal, 
seja realizado um momento de 
adoração da Santíssima Euca-
ristia no qual sejam elevadas 
súplicas a Deus pelo fim da 
pandemia e se faça memória 
daqueles que foram ceifados 
pela covid-19”, destacou o bispo 
Dom Francisco de Sales.

A Diocese de Patos compar-
tilhou através das redes sociais 
a programação da Paróquia São 
Francisco de Assis: às 6h acon-
tece a Santa Missa; às 7h a Ado-
ração ao Santíssimo; de 8h às 
11h30 as confissões agendadas 
previamente; das 12h às 18h o 
momento de benção e adoração; 
e às 19h acontece a Missa Solene.

Novas determinações para eventos religiosos
Dentre as novas medidas 

preventivas ao novo corona-
vírus, publicadas ontem no 
Diário Oficial do Estado no 
Decreto Estadual Nº 17.379, 
fica estabelecido que a rea-
lização de missas, cultos e 
demais cerimônias de cunho 
religioso, de forma presencial 
entre os dias 3 de junho e 18 
de junho, só pode acontecer 
com ocupação máxima de 
30% da capacidade total do 
local. 

Há permissão para as 
atividades de preparação, 
gravação e transmissão das 

missas e cultos, 
com a presen-
ça apenas dos 
ministros e re-
presentantes re-
ligiosos oficiais, 
músicos e equipe 
técnica. Também 
estão liberadas 
as atividades de 
cunho social de-
senvolvidas pela 
Igreja, além da assistência 
espiritual, evitando aglomera-
ções e respeitando as normas 
sanitárias.

As normas destinadas aos 

dias de 3 a 18 
de junho apre-
sentam exceção 
para os fins de 
semana que es-
tão inseridos no 
recorte de tempo 
vigente. 

Nos dias 5, 
6, 12 e 13 de 
junho somente 
atividades espe-

cíficas poderão funcionar (ati-
vidades religiosas não estão 
inclusas), atentas às medidas 
sanitárias de distanciamento, 
uso de máscaras e higieni-

zação das mãos, são elas: 
estabelecimentos ligados à 
saúde (médicos, hospitalares, 
odontológicos, farmacêuticos, 
psicológicos, análises clínicas, 
vacinação e fisioterapêu-
ticos); clínicas e hospitais 
veterinários; supermercados, 
açougues, padarias e con-
veniências; cemitérios e ser-
viços funerários; órgãos de 
imprensa; assistência social; 
segurança privada; empresas 
de prestação de serviços como 
saneamento, energia elétrica, 
internet e telecomunicações; 
dentre outras.

De hoje até 18 de 
junho, estão liberadas as 
atividades de cunho social 
feitas pela Igreja, além 
da assistência espiritual, 
evitando aglomerações.

Meio Ambiente

Mutirão faz limpeza na trilha da Bica

Corpus Christi é uma festa da Igreja Católica que comemora a eucaristia, quando é celebrado o sangue e o corpo de Jesus Cristo; missas solenes serão realizadas hoje para marcar a data

Foto: Marcus Antonius

apenas em uma semana, 
mas todo dia com a prática 
da preservação e do cuida-

do. Sem dúvida o Parque 
Arruda Câmara tem um 
papel fundamental nisso. 

A Prefeitura de João 
Pessoa, por meio de di-
versas secretarias, iniciou 
ontem, um mutirão de lim-
peza que vai reabilitar as 
áreas de trilha do Parque 
Arruda Câmara. A ação 
acontece dentro da Sema-
na do Meio Ambiente e é 
parte do projeto de devol-
ver o espaço à população 
como local de caminhada 
e corrida.

O trabalho foi acom-
panhado pelo prefeito 
Cícero Lucena e pelo vi-
ce-prefeito Leo Bezerra. 
“Entendemos que a ques-
tão do meio ambiente não 
deve ser comemorada 

Queremos trazer mais 
pessoas para caminhar 
e fazer outras ações, in-
clusive de ampliação, in-
tegrando com o Parque 
Lauro Xavier, que criei 
durante minha última ges-
tão”, declarou o prefeito.

 No total, cinco tri-
lhas passarão pelo ser-
viço, totalizando quatro 
quilômetros. Elas vão 
receber ações de poda, 
retirada de detritos e lim-
peza, além de uma ação 
permanente de Educação 
Ambiental com visitantes. 
Participam do mutirão as 
Secretarias Municipais do 
Meio Ambiente (Semam), 

do Desenvolvimento Ur-
bano (Sedurb) e a Au-
tarquia Especial Munici-
pal de Limpeza Urbana 
(Emlur).

“Nós fazemos a limpe-
za permanente das áreas 
visitadas, que são as mais 
estruturadas, e agora ini-
ciamos este trabalho con-
junto para reabilitar total-
mente também as áreas 
que possuem trilhas. Sa-
bemos o carinho que a ci-
dade tem pelo parque e a 
orientação do prefeito é 
garantir todo o cuidado”, 
explicou o secretário mu-
nicipal do Meio Ambiente, 
Welisson Silveira.

Recuperação da trilha faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente

Foto: Secom-JP
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Preso conhecido como “Cara de Chinelo” usou alvará falso para deixar o presídio de Catolé do Rocha pelo portão principal

A Secretaria de Adminis-
tração Penitenciária instau-
rou procedimento adminis-
trativo para apurar a fuga de 
um detento do Presídio Pa-
drão “Manoel Gomes da Silva, 
localizado em Catolé do Ro-
cha. Alberto de Oliveira Dan-
tas, o “Cara de Chinelo”, de 20 
anos, saiu do estabelecimento 
prisional pela porta da frente 
após apresentar alvará falso. 

O documento chegou 
ao presídio através de ma-
lote virtual e a falsificação 
somente foi percebida após 
o preso ser liberado. Segun-
do informações, um policial 
penal esteve no fórum para 
comunicar a liberdade do 
detento e soube que a justiça 
não havia emitido nenhum 

alvará em nome de Alberto 
de Oliveira Dantas, o “Cara 
de Chinelo”.

Equipes do Batalhão da 
PM de Catolé do Rocha, bem 
como de policiais penais com 
apoio dos órgãos de seguran-
ça do Rio Grande do Norte 
estão em diligências a procu-
ra de “Cara de Chinelo” que é 
considerado foragido.

O secretário executivo 
da Seap, João Paulo, infor-
mou que todos os policiais 
penais de plantão serão ou-
vidos, inclusive a direção do 
presídio. Um dos pontos a 
ser investigado será desco-
brir como o alvará foi falsifi-
cado. Ontem policiais penais 
do Grupo Especial de Opera-
ções Penitenciários (Geap) 
realizaram operação de se-
gurança naquela unidade 
prisional.

A fuga de “Cara de Chi-
nelo” já foi comunicada ao 
fórum da Comarca de Cato-
lé do Rocha. Enquanto isso, 
a Polícia Civil e o serviço de 
inteligência da Seap estão in-
vestigando a responsabilida-
de pela falsificação.

Conheça o fugitivo
“Cara de Chinelo” é apon-

tado como autor de pelo me-
nos dez homicídios na região 
de Catolé do Rocha, responsá-
vel por vários assaltos, entre 
eles a uma agência dos Cor-
reios, na cidade de Timbaúba 
dos Batistas, no Rio Grande 
do Norte. Esse assalto aconte-
ceu no dia 3 de julho de 2013 
quando o bando rendeu clien-
tes e funcionários e levaram 
todo o dinheiro que estava 
nos caixas.

O grupo que participou 

do assalto fugiu em direção 
a Paraíba e na divisa com o 
Rio Grande do Norte, na zona 
rural de Serra Negra (RN), 
houve troca de tiros com po-
liciais da Companhia da PM 
de São Bento que culminou 
com a morte de Douglas Al-
ves de Oliveira, 19 anos, que 
morava em São Bento. Ele 
usou uma pistola para atirar 
contra os militares.

Além de assaltos e as-
sassinatos, “Cara de Chinelo” 
também é apontado como en-
volvido em sequestros e ou-
tros crimes tais como roubos 
e grupo de extermínio. No as-
salto aos Correios, o grupo in-
vadiu uma residência e fez re-
féns uma idosa e uma criança 
de sete anos que foram salvas 
pela polícia durante o con-
fronto que provocou a morte 
de um dos criminosos.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Seap instaura sindicância 
para apurar fuga de detento

Alberto de Oliveira é apontado como autor de, pelo menos, 10 assassinatos

Foto: Divulgação

PM e CBTU firmam parceria 
para combater roubo em trens

Gerentes da Companhia 
Brasileira de Trens Urba-
nos estiveram na manhã de 
ontem na sede do comando 
geral da Polícia Militar com 
o objetivo de firmar parceria 
para combater ações delituo-
sas cometidas no perímetro 
ferroviário da Região Metro-
politana da Capital. Eles fo-
ram recebidos pelo coronéis 
Euller Chaves, comandante 
geral da Corporação e Ander-
son Pessoa, subcomandante 
do Policiamento da Região 
Metropolitana.

Durante o encontro fo-

ram discutidas estratégias 
de procedimentos e ações 
práticas e operacionais para 
oferecer aos usuários e à po-
pulação da região uma maior 
segurança, não apenas du-
rante as viagens, como tam-
bém da estrutura férrea esta-
belecida no perímetro.

Inicialmente o comando 
da PM foi informado que o 
sistema de transporte ferro-
viário da CBTU João Pessoa, 
compreende um trecho fer-
roviário de 30km entre os 
municípios de Cabedelo e 
Santa Rita.

Euller Chaves enfatizou 
a importância do trabalho 
em conjunto para combater a 
criminalidade. Anderson Pes-
soa disse que será feito um 
diagnóstico preciso de todo 
o trecho ferroviário, para que 
sejam desenvolvidas, junto 
com a CBTU, ações de comba-
te aos crimes e delitos.

O gerente de Operações 
da CBTU Othomagno Viegas 
enfatizou ser de extrema im-
portância a parceria entre as 
instituições na busca por um 
transporte seguro à popula-
ção usuária.
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Descobertos

Suspeitos de homicídios são 
detidos em Mamanguape

A Polícia Civil pren-
deu em duas ações dife-
rentes, nos municípios de 
Mamanguape e Pedras de 
Fogo suspeitos de envolvi-
mento em assassinatos na-
quelas regiões. De acordo 
com os delegados respon-
sáveis pelas ações, foi de 
fundamental importância 
a participação da popula-
ção com informações so-
bre os responsáveis pelos 
homicídios.

O delegado Sylvio Rabelo, 
da 7ª Delegacia Seccional 
de Polícia Civil, em Maman-
guape, informou que dois 
homens foram presos en-
volvidos em vários homicí-
dios na região. Ele revelou 
que a dupla é considerada 
de alta periculosidade e te-
riam cometido crimes que 
ganharam grande reper-
cussão na região do litoral 
Norte do estado. 

Um desses crimes foi 
o assassinato do motorista 
de uma ambulância e ou-
tro foi o homicídio de um 
homem na frente de um 
posto de saúde da Aldeia 
Ibiquara, no município de 
Marcação, informou Sylvio 
Rabelo. Os suspeitos foram 

recolhidos a um dos presí-
dios da capital. 

“Estamos reforçando 
a equipe da Delegacia Sec-
cional, principalmente na 
unidade especializada que 
apura homicídios na região, 
a cargo do delegado Norival 
Portela. Nosso objetivo é 
intensificar as operações, 

identificar e prender os au-
tores de inúmeros homicí-
dios ocorridos nos últimos 
meses”, concluiu o delegado 
seccional Sylvio Rabelo.

Pedras de Fogo
O Núcleo de Homi-

cídios da 6º Delegacia 
Seccional de Polícia Ci-
vil (DSPC), em Alhandra, 

cumpriu nessa terça-feira 
(1), mandado de prisão 
temporária em desfavor de 
mais um envolvido no ho-
micídio do José Cláudio da 
Silva Junior, fato ocorrido 
no dia 1º de fevereiro deste 
ano, na zona rural da cida-
de de Pedras de Fogo.

Outro suspeito de par-
ticipação no crime já havia 
sido preso, em cumprimen-
to a mandado de prisão 
temporária, no dia 26 do 
mês passado. Depois des-
se fato, a família da vítima 
passou a receber ameaças, 
provavelmente, em repre-
sália à operação policial ou 
para intimidar o andamen-
to das investigações.

O delegado Marcos 
Paulo informou que a pri-
são foi importante porque 
após a operação na últi-
ma semana, ocorreram 
ameaças contra um dos 
membros da família da ví-
tima, “fato que será devi-
damente apurado e certa-
mente poderá influenciar 
na situação jurídica dos 
investigados”, disse o de-
legado Marcos Paulo, do 
Núcleo de Homicídios da 
6ª DSPC.

A PM fará levantamento, 
junto com a CBTU dos pontos 

mais vulneráveis, onde são 
mais frequentes as ações

A população ajudou 
nas identificações e 

prisões dos envolvidos 
nos assassinatos

197

PRF realiza fiscalização para 
evitar delitos nas rodovias

A Polícia Rodoviária 
Federal realiza até o próxi-
mo domingo (6) a Operação 
Corpus Christi 2021 nas ro-
dovias federais da Paraíba, 
iniciada nessa quarta-feira, 
com reforço do policiamento 
ostensivo para garantir a se-
gurança e a fluidez do trân-
sito, bem como intensificará 
as ações de combate ao crime 
em todo o feriado.

Na Paraíba, os policiais 
rodoviários federais estarão 
utilizando o bafômetro, com 

as equipes reforçadas visan-
do realizar rondas ostensivas, 
efetivando um posicionamen-
to estratégico das viaturas 
com policiais ao longo dos 
trechos mais movimentados e 
considerados pontos críticos 
pelo alto índice de acidentes 
de trânsito. 

O objetivo é orientar, 
fiscalizar e alertar aos mo-
toristas sobre a necessidade 
do cumprimento das regras 
para a redução de acidentes 
e mortes no trânsito. Serão 

intensificadas as fiscaliza-
ções na tentativa de evitar as 
infrações que mais causam 
acidentes graves, como ultra-
passagens indevidas, falta de 
habilitação e a mistura de be-
bidas alcoólicas e direção de 
veículos.

Outro ponto importante 
durante a realização da Ope-
ração Corpus Christi 2021 
será a fiscalização de moto-
cicletas, que é o veículo que 
mais se envolve em acidentes 
graves no Estado da Paraíba.

Corpo de jovem encontrado 
amarrado em um lamaçal

O corpo do jovem John 
Anderson Sousa da Silva, de 
22 anos, que estava desapa-
recido desde domingo (30) 
foi encontrado enterrado 
dentro de um terreno alaga-
diço no bairro da liberdade, 
em Bayeux, na Região Me-
tropolitana de João Pessoa. 
Familiares estiveram no lo-
cal e reconheceram o corpo  
que já estava em decompo-
sição e apresentava afunda-
mento do crânio provocado 
por uma pedra.

O delegado de Homi-
cídios Ademir Fernandes 
esteve no local e disse que 
o jovem estava ainda com 
a mesma roupa que apare-
ce numa foto, que circulou 
pela internet, tendo por 
trás dele um homem com 
uma arma na mão. 

Segundo Ademir Fer-
nandes, no domingo o jo-
vem teria saído de casa, em 
Bayeux, em seu veículo e 
pegou duas mulheres. No 
caminho faltou combustí-

vel, ele parou em um local 
e foi em busca de produto 
quando foi abordado por 
desconhecidos. Na ocasião, 
eles mandaram as garotas 
deixarem o local e levaram 
Anderson.

Os bandidos postaram 
em redes sociais uma foto 
do jovem que era depen-
dente químico, mas, se-
gundo a família não tinha 
envolvimento com crimes 
“apenas era usuário” disse 
o pai dele.
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Lei sancionada pelo Governo Estadual veta costume 
tradicional neste período enquanto durar a pandemia 

As fogueiras juninas 
estão proibidas em toda a 
Paraíba por causa da pan-
demia, de acordo com a Lei 
nº 11.711, sancionada pelo 
Governo do Estado. Elas 
não podem ser acesas em 
espaços urbanos enquanto 
durar a pandemia.

Mesmo assim, com a 
proximidade dos festejos 
juninos e sendo a foguei-
ra uma das tradições mais 
comuns do período, o Mi-
nistério Público da Paraíba 
recomendou a proibição de 
fogueiras e a queima de fo-
gos de artifícios em 12 cida-
des do Sertão, em todos os 
espaços públicos e privados 
das zonas urbanas.

Expedida pelo promo-
tor de Justiça Antônio Bar-
roso Pontes, a recomenda-
ção também responsabiliza 
os municípios pela fiscali-
zação do cumprimento das 
normativas. 

A recomendação do Mi-
nistério Público da Paraíba 
expedida no dia 1º deste 
mês foi para os municípios 
de Sousa, Aparecida, São 
Francisco, Santa Cruz, Las-
tro, Vieirópolis, São José da 
Lagoa Tapada, Marizópolis, 
Nazarezinho, Uiraúna, Poço 
Dantas e Joca Claudino.

Operação
No ano passado, o Ba-

talhão de Polícia Ambiental 
(BPAmb) deflagrou, no dia 

23 de junho, a Operação 
“São João Sem Fogueiras”, 
que deverá ser novamente 
deflagrada este mês, segun-
do informações da assesso-
ria do Batalhão.

O objetivo é coibir o 
acendimento de fogueiras 
em áreas urbanas, em toda 
a Paraíba. Além do BPAmb, 
as fiscalizações no ano pas-
sado contaram com a par-
ticipação de técnicos da 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema) e Corpo de Bom-
beiros Militar. O descumpri-
mento da lei acarreta multa 
de mais de R$ 500. 

A recomendaçãodo 
dia 1º de junho, expedida 
pelo promotor de Justiça, 
foi baseada na Lei Estadual 
11.711/20. A finalidade 
é impedir o agravamento 
das situações relacionadas 
à crise de saúde pública vi-
venciada, que possibilitam 
a intoxicação por fumaça, 
pelas queimadas das fo-
gueiras e de fogos de arti-
fício, impactando a saúde 
respiratória da população.

Além da lei sanciona-
da no ano passado pelo 
governador João Azevêdo, 
o Ministério Público da Pa-
raíba tem instaurado pro-
cedimentos extrajudiciais 
a fim de que os municípios 
proíbam o acendimento de 
fogueiras e a queima fogos 
de artifício no período juni-
no. Nas recomendações ex-
pedidas, além dos prejuízos 
ambientais, os promotores 

de Justiça têm chamado a 
atenção para o agravamen-
to da saúde de quem tem 
problemas respiratórios. 
Em especial, os milhares de 
paraibanos acometidos pela 
covid-19. Afinal, um dos sin-
tomas mais característicos 
da doença é a falta de ar.

Ainda de acordo com 
o MPPB, a compra, o trans-
porte, o armazenamento, 
a venda e a queima de ma-
deira (lenha), em qualquer 
época do ano, pode en-
sejar em punição por cri-
mes ambientais. Isso pode 
acontecer caso a origem da 
madeira não seja compro-
vadamente de uma fonte 
legal, cadastrada junto à 
Sudema e com licença am-
biental específica. Nesses 
casos, as penas dos crimes 
podem chegar a nove anos 
de prisão. Todos os anos, o 
Ministério Público e os ór-
gãos ambientais do Municí-
pio (Semam-JP), do Estado 
(Sudema) e da União (Iba-
ma), orientam e fiscalizam 
o uso de lenha para foguei-
ras, por se tratar de recur-
sos florestais. 

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Fogueiras 
juninas estão 
proibidas

O Ministério Público 
da Paraíba ainda 

expediu, no dia 1o, 
recomendação de 

proibição das fogueiras 
a 12 municípios.

Cuidado redobrado

‘Junho Laranja’ alerta para o risco de queimaduras

O mês de junho é conhe-
cido tradicionalmente pelas 
festividades juninas celebra-
das no dia de Santo Antônio, 
São João e São Pedro. As datas 
são marcadas por fogueiras e 
queimas de fogos de artifícios. 
Mesmo sem a possibilidade 
de comemorações, em razão 
da pandemia da covid-19, o 
mês traz a campanha Junho 
Laranja, que destaca cuidados 
e recomendações para evitar 
queimaduras, principalmente 
em decorrência das fogueiras 
e fogos. No cenário de preven-
ção ao novo coronavírus, em 
que a higienização das mãos 
com álcool em gel e álcool 
70% se faz presente como 
medida sanitária importante, 
o alerta para as queimaduras 
fica redobrado. Também em 
referência à campanha, o dia 
6 de junho é considerado o 
Dia Nacional de Luta contra as 
Queimaduras.

Na Paraíba, os hospitais 
de Trauma de João Pessoa e 
Campina Grande são referên-
cias no atendimento a quei-
mados. Em 2019, o Hospital 
de Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, em 

João Pessoa, registrou 208 
casos de queimaduras entre 
os meses de junho (115) e 
julho (93). Desse número, 30 
dos casos foram de queima-
duras com fogo, 14 por fogos 
de artifícios, 116 por líquidos 
em alta temperatura, 24 por 
contato com objetos em alta 
temperatura e 5 por produtos 
químicos, dentre outros.

No mesmo período, no 
ano passado, o Trauma de 
João Pessoa contabilizou 135 
casos entre junho (69) e julho 
(66). Do total de queimados, 
75 foram por líquidos em alta 
temperatura, 7 por fogo, 2 
por fogos de artifícios, 4 por 
produtos químicos e  19 por 
contato com objeto em alta 
temperatura. 

Por causa da pandemia, 
o Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, conhecido como o 
Trauma de Campina Grande, 
não realizou balanço no pe-
ríodo junino, mas os números 
de 2019 apontaram 76 aten-
dimentos na época das festivi-
dades juninas. Desse total, 36 
dos casos foram de ferimentos 
causados por fogo, fogos de 
artifícios e alimentos; sendo 
17 deles entre crianças de 0 a 
14 anos e 19 em adultos. 

Já no ano anterior, em 
2018, a título comparativo, 
foram 100 casos atendidos no 
período de festejos juninos, 
sendo 45 deles por acidentes 
com fogo, fogos de artifícios 
e alimentos. Dos 45, 25 entre 
crianças de 0 a 14 anos e 20 
em adultos. Números gerais 
dos meses de junho e julho no 
Trauma de Campina Grande 
em 2020, com relação a quei-
maduras, totalizam 72 casos, 
sendo 32 em junho e 40 no 
mês de julho.

Recomendações
O médico Saulo Monte-

negro, membro da Sociedade 
Brasileira de Cirurgia Plástica 
e membro da Sociedade Bra-
sileira de Queimaduras, dá al-
gumas recomendações a fim 
de evitar queimaduras, princi-
palmente durante essa época 
junina, em que os cuidados 
devem ser redobrados. 

“Nesse período se faz 
muita comida típica, se usa 
muito o ambiente da cozi-
nha, então evitar deixar os 

cabos das panelas para fora 
do fogão; outro cuidado é em 
relação aos churrascos, que 
se evite a usar combustíveis 
líquidos para fazer fogo, pois 
são altamente inflamáveis; as 
fogueiras têm que se ter muito 
cuidado, principalmente com 
o outro dia, com as brasas; em 
relação aos fogos, não fazer 
mistura explosiva, deixando 
álcool junto dos fogos”, citou. 

Com o uso do álcool em 
gel para a higienização das 
mãos, é necessário ter ainda 

mais cuidado no dia a dia para 
evitar queimaduras. Segun-
do Montenegro, as pessoas 
devem esperar entre cinco a 
sete minutos após o uso do 
álcool em gel nas mãos para 
manusear fósforos, isqueiros 
e demais artigos que possam 
estar relacionados ao fogo. O 
mesmo cuidado deve ser man-
tido em relação às superfícies, 
esperando o tempo previsto 
para que o álcool em questão 
evapore, diminuindo o risco 
de acidente.

Foto: Evandro Pereira

Batalhão de Polícia Ambiental da Paraíba planeja operação para coibir a o hábito de acender fogueiras no período junino

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

como socorrEr vítimAs dE qUEimAdUrAs 
n o que fazer em casos de queimaduras
Quando houver acidentes envolvendo queimaduras, a primeira medida a ser tomada é deixar a área queimada em água 
corrente para higienizar a área, aliviar a dor de imediato e também neutralizar o agente causador da queimadura. Após 
essa primeira iniciativa, o médico recomenda que seja dado à vítima um analgésico e que a área queimada seja envolvida 
com panos limpos, para a partir disso se dirigir a uma unidade de referência em atendimento a queimaduras.
n o que NÃo fazer em casos de queimaduras
Não se deve passar nenhum tipo de substância em cima da área queimada, como manteiga ou pasta de dente, por exem-
plo. “Todos esses produtos que são preconizados, a gente escuta muito isso no interior, mas não tem o menor fundamento, 
porque isso pode inclusive aprofundar essa queimadura, causar uma infecção secundária e tudo mais”, enfatizou Saulo 
Montenegro. 
n tipos de queimaduras
n Primeiro grau
É aquele tipo de queimadura que não levanta bolha na região, parecendo com a queimadura causada por insolação. São 
extremamente dolorosas, tal qual as de segundo grau.
n Segundo grau
As queimaduras de segundo grau são as que, geralmente, levantam bolhas, podendo ser mais superficiais ou mais profun-
das.
n Terceiro grau
É a queimadura de espessura total da pele e, em uma nova classificação, ainda há as queimaduras de quarto grau que 
podem comprometer músculos e até ossos. Geralmente são as queimaduras elétricas. Em casos mais graves de queima-
duras, geralmente elas não doem, “porque ela atingiu todas essas camadas da pele queimando, inclusive, as terminações 
nervosas”, explicou Montenegro.
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Veto derrubado
Com a liberação de R$ 19 milhões para a PB da Lei Aldir Blanc, 
secretário de Estado da Cultura, Damião Ramos Cavalcanti (foto), se 
reunirá com comissão para planejar ações da 2ª etapa. Página 11

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Nesta quinta-feira, uma série de ações vai comemorar os 120 anos de nascimento do consagrado escritor paraibano

O escritor José Lins do 
Rego (1901-1957) comple-
taria, nesta quinta-feira, 120 
anos de idade. No intuito de 
marcar a data, o governador da 
Paraíba, João Azevêdo, instituiu 
2021 como o Ano Cultural em 
homenagem ao romancista, 
cujo lançamento acontece em 
solenidade presencial hoje, 
cumprindo os protocolos de 
biossegurança, a partir das 9h, 
no Engenho Corredor, em Pilar, 
onde nasceu o autor.

Durante o evento, com as 
presenças de várias autorida-
des – a exemplo do secretário 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (SEECT), 
Cláudio Furtado, o secretário 
de Estado da Cultura, Damião 
Ramos Cavalcanti, a direto-
ra-presidente da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), Naná Garcez – deverão 
ser anunciadas ações que se-
rão desenvolvidas ao longo do 
período para celebrar um dos 
grandes nomes da literatura 
brasileira.

Durante a solenidade, o 
secretário de Estado da Educa-
ção e da Ciência e Tecnologia 
informou que um dos anún-
cios é o edital do Festival Arte 
em Cena. “O edital deverá ser 
publicado na próxima semana, 
com aplicação de recursos na 
ordem de R$ 550 mil para bol-
sas e premiações aos vence-
dores, conforme os eixos, pois 
vai incluir, por exemplo, conto, 
ensaios e gravuras, que podem 
ser inspiradas num recorte 
dos engenhos no ciclo da cana-
de-açúcar, além de publicação 
de coletânea com as obras dos 
ganhadores”, disse ele. 

O secretário Cláudio Fur-
tado ainda informou que tam-
bém anunciará a criação de 
clubes de leitura nas escolas, 
dentro da Festa Literária da 
Rede Estadual da Paraíba (Fli-
rede). “O objetivo é estimular a 
leitura das obras de José Lins 
do Rego entre os estudantes e 
usá-las como tarefa didática 
em sala de aula”, afirmou ele, 
acrescentando que outra ação 
será a realização de concurso 
literário da EPC, em parceria 
com a Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc), cuja 
previsão é finalizar e divulgar 
o resultado em setembro.

Suplemento especial
A EPC também realiza 

hoje uma live para lançar o 
suplemento especial sobre 
José Lins do Rego, que acom-
panhará o jornal A União e, 
posteriormente, será vendido 
em bancas de revistas, ao 
preço de R$ 12. O evento será 
transmitido a partir das 17h, 
pelo perfil no Instagram do 
periódico (@jornalaunião), 
com apresentação da jornalis-
ta Gi Ismael e as participações 
da diretora-presidente da 
EPC, Naná Garcez, o diretor 
de Mídia Impressa, William 
Costa, o gerente da Editora A 
União, Alexandre Macedo, e 
o escritor e professor Milton 
Marques Júnior. 

“Esse lançamento é im-
portante, pois o suplemento 
contém reportagens que se-
guem os passos de José Lins 
do Rego, revisitando os locais 
por onde ele andou nos muni-
cípios de Pilar, São Miguel de 
Taipu e Itabaiana”, ressaltou 

Naná Garcez. “Nós faremos 
doações de exemplares para 
esses municípios e para a Fun-
dação Menino de Engenho, em 
Pilar, como uma retribuição 
à colaboração para o suple-
mento, que faz um resgate e 
mostra a paisagem da região, 
com seus engenhos”, disse 
ela. Alexandre Macedo tam-
bém destacou esse aspecto, 
acrescentando que os exem-
plares da publicação irão para 
o Museu José Lins do Rego, da 
Funesc, em João Pessoa.

“É um novo documen-
to de natureza acadêmica e 
jornalística sobre José Lins, 
além de trazer novas infor-
mações, como um estímulo 
à leitura para as novas gera-
ções”, definiu William Costa. 
“O suplemento tem um projeto 
gráfico muito bonito e, além 
de reportagens de Alexandre 
e fotos de Roberto Guedes, 
Marcus Antonius, do Arquivo 
do Jornal A União e do Museu 
José Lins do Rego, também in-
clui textos de Neide Medeiros 
Santos, Hildeberto Barbosa 
Filho, Milton Marques Júnior, 
Ana Isabel Leão e o secretário 
de Estado da Cultura, Damião 
Ramos Cavalcanti, e textos 
publicados pelo próprio José 
Lins em A União, que foram 
digitados por Gil Figueiredo”, 
disse ele.

Painel e Prima
Outro evento que aconte-

ce nesta quinta-feira, dentro 
do Ano Cultural e inserido 
na programação do 1° Semi-
nário Transformação Digital 
na Educação e na Ciência e 
Tecnologia: Práticas Inova-
doras e Criativas, é o painel 
sobre o tema “Menino de En-
genho: 120 anos de José Lins 
do Rego”, com transmissão das 
14h às 16h30, pelo canal no 
YouTube da SEECT.

Participarão do evento, 
como palestrantes, a escritora 
e filha do homenageado, Ma-
ria Christina Lins do Rego Ve-
ras, a neta de Zé Lins, Valéria 
Veras, e o artista e professor 
da Universidade de Brasília 
(UnB), Christus Nóbrega. 

À noite, às 19h, será rea-
lizada uma edição especial do 
projeto ‘Prima Convida’, dentro 
da 39ª Semana Cultural José 
Lins do Rego, com as partici-
pações do governador João 
Azevêdo, entre outras autori-

dades, além de netos e bisnetos 
de José Lins, com transmissão 
pelo canal da Funesc no YouTu-
be (/funescpbgov).

“Na abertura, haverá apre-
sentação de uma música inter-
pretada pela Orquestra Prima, 
gravada em vídeo por alunos e 
professores”, disse o secretário 
executivo de Estado da Cultura 
e responsável pela parte admi-
nistrativa do programa, Milton 
Dornellas.

“Fiz questão de contar 
com a presença dos meus so-
brinhos, primos e irmãos nesta 
homenagem”, disse a arquiteta 
Valéria Lins do Rego Veras, 
neta do escritor. “Crescemos 
todos distantes e, ao mesmo 
tempo, próximos de Zé Lins, o 
que repercutiu em encontros 
diversos pelo viés das expe-
riências profissionais e afetivas 
de cada um. Vão ser relatos es-
pontâneos e livres. Nunca antes 
foi realizado evento parecido. 
Queremos assim compartilhar 
com todo o mundo que fez 
expressar Zé Lins pulsar de 
uma literatura como arte de 
sobrevivência”.

“A escolha de Zé Lins, pelo 
governador João Azevêdo, para 
homenagens do Ano Cultu-
ral é uma escolha potente e 
corajosa. Se revive o Brasil 
das contradições patriarcais 
a serem confrontadas com 
políticas justas e programas 
sociais já em curso, por inúme-
ras ações promovidas pelo seu 
governo. Eu me sinto muito 
honrada com esta iniciativa, 
pois o meu avô ocupará o lugar 
com notoriedade de dimensão 
local e nacional, que traduz a 
importância da sua obra para 
o entendimento do Brasil ofus-
cado pela burguesia intelectual 
da Semana Moderna de 22. No 
ano de 2022 se comemoram, 
coincidentemente, os 90 anos 
de Menino de Engenho e os 
100 anos da Semana 22. Re-
tomaremos esses desacertos”, 
apontou Veras. “Muito emocio-
nada com tudo isso: o legado 
de Zé Lins é luta exercida por 
negros, brancos e mestiços, 
pois somos todos oriundos da 
mesma casa brasileira. Ele nos 
deixa esse legado, a represen-
tatividade da pluralidade da 
nossa cultura. Minhas impres-
sões sobre o Projeto Prima 
traduzem esta vontade plural”, 
afirmou a neta.  

Valéria Veras ainda lem-
brou o que considera uma 
“amenidade” relacionada ao 
escritor: “Minha tia, filha mais 
velha de Zé Lins, Maria Elisa-
bethe, falou que ele adorava 
frequentar a biblioteca do 
Zé Américo de Almeida, mas 
nunca lhe devolvia os livros – 
uma forma de conhecimento 
consentido pelo mestre de A 
Bagaceira a seu pupilo, amigo 
e padrinho de casamento. 
Certamente, José Américo 
devia ficar furioso com isso”, 
brincou ela.

Ano Cultural José Lins do Rego 
é oficialmente lançado hoje
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Arquivo da ABL

Músicas com base na obra ‘zeliniana’ 
serão apresentadas na Rádio Tabajara

Músicas baseadas na 
obra do universo zeliniano. É 
o que o programa Espaço Cul-
tural, realizado pela Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba 
(Funesc), vai destacar nesta 
quinta-feira, durante a trans-
missão pela Rádio Tabajara 
FM 105,5, a partir das 22h, 
até a meia-noite. 

A atração, que é apresen-
tada pelo Jãmarrí Nogueira, 
também responsável pela 
edição, acontece dentro da 
programação do segundo dia 
da 39ª Semana Cultural José 
Lins do Rego, evento virtual 
que vai se estender até o 
próximo sábado. A audição 
também pode ser feita pelo 
site da rádio (radiotabajara.
pb.gov.br/radio-ao-vivo/). 
Amanhã, o programa ficará 
disponível no canal da Funesc 
no YouTube (/funescpbgov). 

Durante a edição especial, 
o público ouvirá composições 
do maestro Pedro Santos (1932-
1986), que assina a trilha sono-
ra do filme Menino de Engenho 
(1965), de Walter Lima Jr.

Haverá também canções 
interpretadas por artistas da 
Paraíba, a exemplo de Lucas 
Dourado, Chico Limeira, Sandra 
Belê, Escurinho, Adeildo Vieira, 
Toninho Borbo, Mira Maya, Xisto 
Medeiros, Atitude Urbana, Abia-
rap e Tocaia da Paraíba.

Foto: Arquivo A União

Sávio Rolim em ‘Menino de Engenho’: composições do maestro 
Pedro Santos para filme de 1965 estarão na seleção do especial

Familiares de Zé Lins vão participar 
de palestras sobre o autor dentro das 
festividades da 39ª Semana Cultural 
e do Ano Cultural

 O legado de Zé Lins é 
luta exercida por negros, 

brancos e mestiços, pois somos 
todos oriundos da mesma casa 
brasileira. Ele nos deixa esse 
legado, a representatividade 

da pluralidade da
nossa cultura 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial de
‘A União’ no Instagram
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Conclui-se nesta edição a abordagem lírica so-
bre as ‘Canções sem palavras’ para piano, de Felix 
Mendelssohn. 

Na primeira, opus 62, são nuvens que transitam 
ao longe, por um céu saudosamente tênue; umas mais 
iluminadas do que outras, passeiam nos arpejos em 
distintas velocidades. Os contornos se alteram na 
medida que desfilam, dentro ou fora do sentido. Nada 
disso está explícito em palavras, mas é dito com a cla-
reza que ecoa na emoção.

Na opus 67, nº 2, um casal de abelhas em coló-
quio e circunlóquio perseguem-se voejantes rumo 
ao néctar que emerge da poesia que as atrai. O ritmo 
que sustenta o canto rodopia ondeante na doçura que 
aflora, e as frases acompanham o bailado que se agita 
na mais pura floração.

A canção Opus 85, nº 4, é um diálogo com as 
coisas do passado. Reflexões sobre o que se fez, ou 
não se fez, vêm à tona. Ora resignadas pela com-
preensão existencial mais ampla, ora com nostálgi-
ca lacuna da frustrada incompreensão de suas ra-
zões de ser. Reminiscências tão antigas, mescladas 
de ternura, nostalgia e saudades que suplicam ou 
se acalentam com grata intimidade. Do amor que 
tudo cura, tudo vence e supera, na arte que se ouve 
com tamanha perfeição. 

Algo que foi dito, ou deixou de ser falado, tam-
bém se evidencia na canção a recordar um passado 
que dormia, mas que agora vem à tona em sublime 
harmonia.

Na canção opus 102, nº 5, que leva o nome de 
“peça infantil”, todas as brincadeiras infantis são 
recontadas. Crianças saltitantes, serelepes ressusci-
tam, se renovam em correria no seu mundo colorido, 
capaz de ser vivido novamente em melodia.

Há também as confidências percebidas nas “pa-
lavras” da canção opus 102, nº 4: “Eu bem que te avi-
sei, quis dizer e não me ouviste. Insisti, fiz-te ver que 
o amor era o caminho, mas a vida separou rumos que 
se prometiam”… Com afetuosas ponderações, tais 
confissões traduzem a paixão contida no que opor-
tunamente revelam estes momentos de sincero des-
prendimento. Há pedidos de desculpas sutilmente 
compensados na certeza de que tudo foi esclarecido 
e mantido num futuro esperançoso.

Na opus 67, nº 6, inesquecíveis valsas dançadas 
quando enamorados surgem com a nitidez de então, 
trazendo toda a graça coreografada nos envolventes 
compassos que avivam o dourado anos que passa-
ram, mas que nunca se esqueceram.

Reverências corteses ao estilo igualmente dan-
çante da canção opus 62, nº 4, remontam ao período 
dos minuetos, das danças de salão, ornamentadas ao 
estilo mais rebuscado, tanto na indumentária como 
nos cavalheiros gestos de outrora. Falam-nos de uma 
delicadeza que se perdeu no tempo da vida moderna, 
mecanicamente árida, veloz e, portanto, agressiva, 
sobretudo quando ouvidas nos dias atuais.

Fôssemos falar de todas essas peças, infinitas se-
riam as possibilidades de descrever tudo o que nos di-
zem as ‘Canções sem palavras’. Haveria o que contar a 
cada dia, a cada instante, por anos e décadas a fio, tal 
como criadas há quase dois séculos. Não seriam assim 
tão ricas se houvessem sido escritas, sem a liberdade 
que se abstrai no sentido que projetam.

Idiomas nasceram, idiomas morreram. Dialetos 
se extinguem, serão outras línguas mortas. Mas a 
música ultrapassa qualquer letra sem ter letras. E o 
canto sem palavra que aqui foi mencionado, viverá, 
reviverá, nascerá, renascerá em qualquer povo e lu-
gar, sem amarra nem escudo, entoando com clareza a 
linguagem que supera as fronteiras da grafia porque 
fala ao coração.

Canções sem 
palavras (final)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Com erudito prefácio de Edmundo Gaudêncio, acumpli-
ciado a uma bela capa da RG Editora, comandada por Ronaldo 
Evaristo, o livro Eu com Outros pontifica como a nova produção 
intelectual da professora Elizabeth Marinheiro, na verdade, a 
sua autobiografia.

Memórias, diários, biografias, autobiografias, autoficções, 
confissões integram o rol das textualidades que a Teoria da Lite-
ratura tem catalogado no território das chamadas escritas de si, 
nas quais, sem nenhuma pretensão de exaustividade conceitual, 
tem-se o périplo da subjetividade, pelas cenas e cenários de 
um real, ou dos vários reais nos quais Elizabeth Marinheiro se 
consumiu; se consumou, e esculpiu os marcos e marcas de uma 
identidade tão significativa quanto plural em seus múltiplos 
fazeres. É essa subjetividade multidirecional que imanentiza o 
ser/fazer de Elizabeth Marinheiro nas geografias da Paraíba, no 
Nordeste, do Brasil e do mundo, que ganha protagonismo nas 
páginas de Eu com Outros, em cujo enredo podemos encontrar 
o roteiro existencial de uma mulher que, conforme acertado 
dizer de José Louzeiro, não veio ao mundo para se confinar no 
universo habitado pelos meramente contemplativos, mas sim 
no daqueles que à contemplação cuidadosa, souberam unir a 
ação efetiva e efetivamente transformadora.

Eis o dicionário particular da filha de Dona Marié e seu 
Agripino Agra, dicionário esse que, de modo rigorosamente 
parcial, pretendo percorrer nesta breve apresentação da auto-
biografia da respeitada mestra campinense.

A – ALTERIDADE. Enérgica, exigente, e militarmente discipli-
nada, Elizabeth Marinheiro é, sobretudo, uma cultivadora de al-
teridades, uma promotora de inclusões, atitudes típicas de quem 
sabe, conforme ensinou a hermenêutica de Eduardo Portella, que 
“somos um ser para o outro e fora do diálogo o que existe é o pre-
cipício”. Nesse luminoso itinerário, Elizabeth Marinheiro sempre 
se configurou como uma descobridora de talentos, nos quais ela 
investiu, sem perder de vista, um só instante, a radical ética da 
liberdade e do respeito às individualidades.

A – ARTE. Sendo uma estudiosa do duplo na literatura, 
vamos ao duplo da letra A, desembarcando, pois, no mítico-
mágico ambiente da Arte, signo recorrente nas várias peda-
gogias exercidas pela professora campinense; e que ganha 
singular relevo em sua autobiografia. Arte que matizou o seu 
magistério de Língua Portuguesa no legendário Colégio Esta-
dual da Prata, o Gigantão, no qual, consorciadamente, Língua 
e Literatura andavam de mãos dadas em enfoques didáticos 
verdadeiramente revolucionários e iluminadores. Arte que, 
hibridamente concebida, conferiu grandeza aos Corais Fala-
dos Manuel Bandeira e Cecília Meireles, que jungiam em suas 
magistrais performances, a dança, o teatro, a música e a litera-
tura. Arte essa que, materializada na criação da Facma – Fun-
dação Artística e Cultural Manuel Bandeira, foi aplaudida aqui, 
ali, algures, alhures, do Salão Nobre da Academia Brasileira de 
Letras, às geografias do Velho Mundo.

C e D – CORAGEM e DETERMINAÇÃO, eis os signos de que 
Elizabeth Marinheiro se valeu para, impulsionada por Virgínius 
da Gama e Melo, sair de sua confortável Guabiraba para buscar 
a consolidação da sua formação acadêmica em Recife, Porto 
Alegre e Madrid. Coragem e determinação para enfrentar o 
novo e, principalmente, para conviver, em momentos diversos, 
com a solidão e o distanciamento de sua família. Valeu a pena? 
“Tudo vale a pena / se a alma não é pequena / Deus ao mar o 
perigo e o abismo deu / mas foi nele que espelhou o céu”, já o 
proclamou o genial Fernando Pessoa.

Sempre antenada com as modernas correntes da Teo-
ria da Literatura e da Crítica Literária, sem, no entanto, fazer 
de nenhuma delas o carro-chefe dos seus variados estudos 
críticos, Elizabeth Marinheiro idealizou e redigiu o Projeto de 
Pesquisa: Literaturas Marginais e Produção de Textos, trazendo 
para o centro dos debates a perspectiva multiculturalista de 
abordagem do texto literário; projeto esse que ensejou, depois 
da aprovação pelo Ministério da Educação e Cultura, a criação 
do mestrado de igual título no âmbito da Universidade Estadual 
da Paraíba, de cuja coordenação a professora campinense foi 
abruptamente retirada. Desembarcamos, pois, no signo P, da 
Perseguição a que a Elizabeth Marinheiro esteve exposta em 
mais de uma circunstância.

Aqui, para não faltar com a verdade consigo mesma, Eliza-
beth Marinheiro, transparentemente, dá nome aos bois, numa 
autobiografia que, realista em suas formulações, não teme o 
acerto de contas com a história, sobretudo, com a opaca história 
daqueles que, vendo mirrados os seus pomares, vingam-se 
atingindo os frondosos pomares alheios.

V – VIAGEM. Walter Benjamin, num dos seus ensaios mais 
famosos, discorre acerca de dois tipos basilares de narradores: 
os sedentários e os viajantes; os que ficam em suas glebas na-
tais e os que partem. Em Eu com Outros, o narrador elizabethia-
no consorcia essas duas dimensões, dado que, estando sempre 
na Guabiraba, Elizabeth Marinheiro não menos fez de várias 
espacialidades do Brasil e do mundo, o seu privilegiado mapa 
de Chegadas e Andanças.

R – RELAÇÕES. Sabedora, com Guimarães Rosa, que “a 
verdade não está na entrada, nem na saída, mas no meio, na 
travessia”, Elizabeth Marinheiro mostra-se em Eu com Outros 
como um verdadeiro nó de relações. Relações com amigos, 
alunos, e, sobretudo, com os grandes mestres, com os quais ela 
conviveu, dos quais aprendeu imorredouras lições, os quais 
ela trouxe para Campina Grande, nos memoráveis e incompa-
ráveis Congressos Internacionais de Teoria e Crítica Literária, 
um capítulo à parte na história do pensamento da Rainha da 
Borborema. No mês de setembro, durante sete dias consecu-
tivos, Campina Grande se transformava na Capital da reflexão 
literária, vivenciada na companhia dos maiores expoentes da 
Teoria e da Crítica Literária nacional e internacional. A sessão 
Depoimentos, presente na autobiografia Eu com Outros, dá bem 
a medida das relações profícuas que a criadora de Vozes de 
uma Voz entabulou com grandes perswwwwwwonagens de 
um aberto e descentrado livro chamado Literatura, da qual a 
professora campinense é intérprete fiel e consumada mestra.

Em termos machadianos, poderíamos dizer que a literatura 
é uma espécie de segunda alma de Elizabeth Marinheiro. Lite-
ratura que é a morada das palavras e o refúgio da linguagem, o 
esconderijo estético no qual a escritora campinense se abriga; e 
de que necessita, assim como todos necessitamos, para convi-
ver, sempre aquecida pelas inapagáveis chamas da esperança, 
com os torvelinhos que nos visitam, com as pedras que, inevita-
velmente, interpõem-se em nosso caminho.

Eu com Outros, a Autobiografia de Elizabeth Marinheiro, é 
diário íntimo e confissão pública; é memória particular e história 
comunitária. É o poético, o figurado, as conotações e denotações 
de uma vida timbrada pelos signos da ascensionalidade, vida for-
jada pelas lutas e arrebatada para os patamares da imortalidade. 
Eu com Outros é escrita de si, do outro, e dos vários outros, com 
os quais, pelos desbordantes caminhos da literatura, estabelece-
mos uma enaltecente fraternidade do espírito.

‘Eu com Outros’ – A autobiografia 
de Elizabeth Marinheiro

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Como construir um ini-
migo? Umberto Eco (1932-
2016) defendia, em seus es-
critos, a ideia de que nações 
precisam de um inimigo e, 
caso não o tenha, deve in-
ventá-lo, como mecanismo 
de definição de identida-
de e valores. Em Construir 
o inimigo e outros escritos 
ocasionais (Editora Record, 
240 páginas, R$ 49,90), uma 
reunião de ensaios sobre 
arte e cultura, Eco fala sobre 
a nossa necessidade de ter – 
ou, se necessário, inventar 
– um inimigo.

“Ter um inimigo é im-
portante não somente para 
definir a nossa identidade, 
mas também para encon-
trar o obstáculo em relação 
ao qual medir nosso siste-
ma de valores e mostrar, no 
confronto, o nosso próprio 
valor. Portanto, quando o 
inimigo não existe, é preciso 
construí-lo”, afirma o autor 
na obra. A situação mundial 
do nosso tempo, marcada 

por uma polarização política 
feroz, revela como é oportu-
no e inevitável conhecer os 
mecanismos que levam os 
homens a identificar sempre 
novos adversários.

Nos ensaios, Umberto 
Eco reflete sobre a nossa 

necessidade de ter, sempre 
e em qualquer caso, um 
inimigo a atacar: seja nas 
invectivas dos oratórios an-
tigos, na brilhante digressão 
literária que atravessa a Ilía-
da, nos romances de James 
Bond, na caça às bruxas, na 

propaganda de guerra do 
passado ou nos populismos 
do presente.

Construir o inimigo e ou-
tros escritos ocasionais abor-
da tópicos sobre os quais 
Umberto Eco escreveu e pa-
lestrou em seus últimos anos: 
a ideia de que todo país pre-
cisa de um inimigo – e, na sua 
ausência, deve inventá-lo –; 
discussões sobre temas que 
inspiraram seus primeiros 
romances, levando-nos, ao 
longo do processo, a explorar 
ilhas perdidas, reinos míticos 
e o mundo medieval; rese-
nhas indignadas a respeitos 
de Ulisses, de James Joyce, e 
de jornalistas fascistas das 
décadas de 1930 e 1940; 
uma análise das noções de 
Santo Tomás de Aquino so-
bre a alma dos que ainda não 
nasceram; e muitos outros te-
mas, como censura, violência 
e o WikiLeaks, artigo de 2011 
adaptado de intervenções e 
reflexões do autor de O Nome 
da Rosa.

Livro traz ensaios de Umberto Eco 
sobre a “construção” do inimigo

Foto: Divulgação

Mendelssohn ao piano com a irmã, Fanny, em retrato de R. Poetzelberger

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Em “Construir o inimigo”, Eco aborda desde censura até resenhas sobre “Ulisses”
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O poeta dos poetas que nasceu entre nós, na ju-
ventude viveu à sombra do tamarindo e permaneceu 
como essa paisagem na alma por toda a vida, suponho 
que fala em seus poemas da luta incessante contra o 
inimigo invisível. 

Desde o primeiro momento do seu Pontificado, o 
papa Francisco ressalta a necessita de mais artesãos 
da paz. Essa paz que há milênios se busca e parece 
cada vez distante das pessoas. Lembra que enquanto 
são criados mecanismos capazes de contribuir com a 
convivência pacífica, outros armam as rinhas para de-
sedificar a proposta de sossego.

Nem no ambiente da pandemia que criou uma al-
deia global de dor, muitos foram capazes de transformar 
o barro bruto em vasos refinados na construção de pai-
sagem humanizada, mas outros, ao contrário, recorrem 
a comportamentos incompatíveis ao surgimento de no-
vos artesãos da paz, como proclama o papa.

Num tempo quando as mãos deveriam afagar, gru-
pos espalham ódio e desavenças. Precisamos de cons-
trutores da paz e nunca da desunião. Pessoas que criem 
corrente de solidariedade e não gestos que causam se-
quelas aos habitantes do vale de lágrimas.

Deseja-se artesão para reconstruir a humanidade 
ferida pela catástrofe da pandemia. Que ajude a redesco-
brir a finitude do relacionamento humano. Que não tra-
ga o otimismo obtuso, nem voluntária autoilusão. Nem 
tão pouco seja folgazão com o mal, como temos visto na 
sociedade residente do andar, coberto com telhados de 
vidro. Muitos despedaçam quem agoniza no flagelo e na 
dor, parecendo alegar-se com o sofrimento alheio. 

A paz, quando revestida de pequenos gestos, se tor-
na grande. Como agiu a freira Ann Rose Nu Tawng, de 
Myanmar, ao clamar diante do pelotão militar para ces-
sar o pisoteio do povo com coturnos. 

Esta freira de pequena estatura se fez grande dian-
te da aflição. Com um gesto atingiu o estágio de sentir 
a dor do outro. Uma artesã da paz que se compadece e 
cura feridas do seu semelhante. Ao contrário de uns que 
dizem “não posso fazer nada”, “nem estou ai”. É presun-
çoso e néscio quem age assim diante da agonia coleti-
va dessa pandemia e outras mazelas, igualmente cruel, 
como a fome que definha mentes e corações. A dor global 
deve trazer proximidade e nunca distanciamento.  

Em nosso país, mais do que a pandemia que ceifa 
vidas, outra mazela mais grave se espalha, que é ofici-
na do ódio funcionando a todo vapor, azeitando o fosso 
entre os ricos e os pobres.  

Não esqueçamos que um homem rude, o escravo 
Spartacus, há mais de dois mil anos liderou uma rebe-
lião com três mil homens e abalou os alicerces da repú-
blica romana, conforme o livro de Howard Fast e o belo 
filme dirigido por Stanley Kubrick, com Kirk Douglas 
no papel principal. 

Ressaltado pela literatura, a começar por Plutarco, 
e imortalizado em esculturas, buscou a paz usando os 
métodos da época, quando a brutalidade da exigia usar 
a espada. Estamos carente de artesão com habilidades 
para a paz, sem ódio nem rancor.

A paz começa quando se renuncia ter inimigos, 
com todos olhando na mesma direção, apesar da noi-
te sem estrelas. Uma paz que às vezes encontramos à 
sombra de uma árvore.

Quem conta as estrelas com o coração contrito, 
como poeta, não tem razão para construir inimigos. 
Haverá tranquilidade entre os homens quando houver 
partilha, acolhimento, justiça com equidade e ajuda aos 
fracos e desvalidos.

Artesãos
da paz

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Em Myanmar, freira pede para soldados não atirarem em manifestantes 

Foto: Divulgação

Lei Aldir Blanc

“Uma vitória”. Assim considerou 
o secretário de Estado da Cultura (Se-
cult-PB), Damião Ramos Cavalcanti, 
referindo-se à derrubada, pela Câ-
mara dos Deputados, na última terça-
feira (dia 1º), em Brasília, do veto do 
presidente da República, Jair Bolsona-
ro, ao uso dos recursos que restaram 
na primeira fase da Lei Aldir Blanc 
nos estados brasileiros.

“Foi uma ação consciente dos 
deputados federais, numa atitude su-
prapartidária para que os recursos 
continuem sendo destinados para a 
cultura”, disse ele, acrescentando que, 
no caso da Paraíba, esse saldo é esti-
mado em R$ 19 milhões. 

O secretário da Cultura lembrou 
que essa conquista é resultado de uma 
mobilização que vinha sendo realiza-
da, por exemplo, pelo Fórum Nacional 
de Secretários e Dirigentes Estaduais 
de Cultura. “Nós também vínhamos 
trabalhando, junto à bancada paraiba-
na no Congresso Nacional, no sentido 
de conseguir a derrubada desse veto 
presidencial e o governador do Estado, 
João Azevêdo, também vinha solicitan-
do isso”, comentou Damião Ramos Ca-
valcanti, que agradeceu, ainda, o apoio 
do senador Veneziano Vital do Rêgo e 
do deputado federal Hugo Motta para 
a concretização dessa medida.

Próximos passos
Agora que o veto presidencial ao 

Projeto de Lei 795/2021 foi derru-
bado, o que garante a prorrogação e 
a continuidade do benefício, o secre-
tário Damião Ramos informou que 
vai aguardar a regulamentação da lei, 

com o objetivo de elaborar os editais. 
Mas, antes disso, já para amanhã, o 
gestor disse que vai se reunir com a 
comissão de coordenação da Lei Aldir 
Blanc na Paraíba com o intuito de pla-
nejar um organograma de ações rela-
cionadas a essa segunda etapa da lei 
emergencial. 

Na sequência, Damião Ramos in-
formou que pretende dar início a uma 
série de ‘Diálogos Culturais’, com o 
objetivo de ouvir e receber sugestões 
de produtores, atores e secretários 
municipais de Cultura, uma ação que 
a Secult-PB, conforme ele lembrou, 
também realizou em 2020, durante a 
primeira etapa da Lei Aldir Blanc. “E, 

ao mesmo tempo, vamos iniciar uma 
campanha de publicização da lei, para 
que não aconteça o que houve no ano 
passado, quando houve lacuna de pro-
ponentes”, disse o secretário, acres-
centando que os R$ 19 milhões que 
restaram de saldo ainda continuam na 
Paraíba e que tais sobras ocorreram 
em todos os demais estados. 

A propósito, o governador do Esta-
do, João Azevêdo, também comemorou 
o fato nas redes sociais. “Foi derrubado 
agora o veto presidencial ao uso do sal-
do dos recursos da Lei Aldir Blanc. Vi-
tória extraordinária para a Cultura!. Na 
Paraíba, serão mais R$ 19 milhões que 
serão investidos”,  escreveu ele.

Após derrubada do veto, 
Secult-PB prepara 2a fase

Foto: Divulgação

Amanhã, secretário de Estado da Cultura, Damião 
Ramos, vai se reunir com a comissão com o intuito de 
planejar um organograma de ações da nova etapa

Praticamente, todos os 
usuários das redes sociais 
passaram a usar câmeras de 
celular para registrar seu co-
tidiano, compartilhar infor-
mações ou denunciar viola-
ções de direitos. Este último 
motivo une os usuários das 
redes à educadora do Ser-
viço Pastoral dos Migrantes 
do Nordeste (SPM-NE), Íris 
de Lima Silva e mulheres do 
Conjunto Mário Andreazza, 
em Bayeux, para celebrar os 
17 anos do Centro de Mu-
lheres Jardim da Esperança 
com a exposição fotográfica 
O silêncio que fere, que ficará 
aberta gratuitamente à visi-
tação até amanhã, sempre 
a partir das 14h, na sede da 
entidade, no Comercial Nor-
te, em Bayeux. 

O olhar das mulheres 
sobre si próprias e a violên-
cia que enfrentaram deram 
o tom para a mostra, com 
registros da educadora Íris 
de Lima Silva. Ao todo são 
25 fotos que traduzem pe-
las lentes de Íris de Lima a 
interpretação que as mu-
lheres fazem sobre a vio-
lência. “A ideia foi registrar 
a percepção das mulheres 
sobre a violência domés-
tica. Produzimos as fotos 
conversando com cada uma 
das mulheres tentando ex-
trair ao máximo os senti-

mentos delas. Sentamos e 
discutimos com o Centro as 
que mais se aproximavam 
desse universo vivenciado 
pelas mulheres. Tivemos a 
preocupação de produzir 
fotos também que se dis-
tanciavam da violência para 
revelar a fase da superação 
e do fortalecimento da au-
toestima”, disse. 

A ideia surgiu porque 
todo mês de maio se fazia 
programação em homena-
gem às mulheres, no entanto, 
diante da pandemia surgiu a 
ideia de registrar vários mo-
mentos delas e transformar 

em uma exposição, segundo 
a integrante da coordena-
ção do Centro de Mulheres 
Jardim da Esperança, Maria 
Jucelina Lima. 

“Foi uma experiência 
muito renovadora não só 
para o Centro como para o 
SPM. A gente foi sentindo a 
alegria daquelas mulheres. 
Em seguida, elas faziam fo-
tos soltas, felizes. Chegaram 
tímidas e na hora das fotos 
sentia um novo olhar, um 
despertar, quebrando o cír-
culo da violência. Várias se 
doaram para fazer essas fo-
tos”, destacou.

O projeto também inte-
gra cerca de 150 fotografias 
dessas mesmas mulheres 
após quebrarem o ciclo da 
violência como um exem-
plo para outras mulheres 
sobre a força da rede de 
acolhimento, orientação e 
encaminhamento dos ca-
sos de violência que cons-
tituem as políticas públicas 
de enfrentamento à violên-
cia contra as mulheres e a 
superação conquistada por 
parte de várias delas. 

Realizada pelo Centro 
de Mulheres Jardim Espe-
rança e pelo Serviço Pastoral 
dos Migrantes do Nordes-
te (SPM-NE), a exposição O 
silêncio que fere integra as 
ações do ‘Comunidade Mais 
Segura’, vinculado ao Projeto 
de Redução da Violência que 
tem foco no protagonismo 
das pessoas, no combate às 
diversas formas de violên-
cia, na defesa dos direitos 
humanos e na formulação de 
propostas de políticas públi-
cas que resultem na plenitu-
de da cidadania. 

A mostra fotográfica 
conta com o apoio do Mi-
nistério Público da Paraíba 
sediado em Bayeux, da Se-
cretaria Municipal da Mu-
lher, a Unidade de Polícia 
Solidária da Polícia Militar 
e a Rede Carolinas.

Violência doméstica é tema na mostra 
fotográfica gratuita ‘O silêncio que fere’

Mostra celebra os 17 anos do Centro de Mulheres Jardim da Esperança, em Bayeux

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br



Cultura

Membro da Academia 
Brasileira de Letras e um dos 
jornalistas mais respeitados 
do Brasil, Zuenir Ventura che-
gou aos 90 anos nesta se-
mana, na última terça-feira. 
O presente, no entanto, foi 
oferecido aos leitores, com o 
lançamento do livro Minhas 
Histórias dos Outros (Obje-
tiva), que chega agora em 
edição revista e ampliada em 
relação à obra originalmente 
publicada em 2005.

Trata-se da reunião de 
episódios presenciados por 
Zuenir ao longo de mais de 60 
anos de jornalismo, quando 
testemunhou alguns dos even-
tos mais notórios da história 
do país e do mundo. “Sempre 
tive muita sorte, por acaso en-
contrei muitas pessoas impor-
tantes”, comenta ele, modesto, 
ao Estadão. A verdade é que, 
tal qual um Forrest Gump das 
letras, Zuenir presenciou mo-
mentos marcantes, mas teve 
o talento de saber investigar 
e de transformar o que viu e 
ouviu em notícia.

Escrito em ordem crono-
lógica, o livro recupera fatos 
emblemáticos de sua traje-
tória, dividindo com o leitor 
suas histórias com perso-
nagens como Nelson Rodri-
gues, Betinho, Hélio Pellegri-
no, Darcy Ribeiro e Glauber 
Rocha. “São figuras únicas, 
das quais não encontramos 
semelhantes.” E, ao acompa-
nhar as seis décadas relatadas 
por Zuenir, o leitor consegue 
traçar um vasto panorama, 
desde o suicídio de Getúlio 
Vargas (1954), passando pelo 
eufórico governo de Juscelino 
Kubitschek (1956-1961) e 
pela violência da ditadura 
militar até chegar ao atentado 
no Riocentro (1981), que re-
velou as intenções homicidas 
do governo, e à anistia, sem se 
esquecer da chegada da Aids 
até, finalmente, a explosão do 
narcotráfico.

Na verdade, antes mes-
mo de exercer o jornalismo 
e manter contato direto com 
personalidades, o mineiro 
Zuenir Ventura fez faculda-
de no Rio de Janeiro, onde 
estudou com professores 
notáveis, como Cleonice Be-
rardinelli, Alceu Amoroso 
Lima, Celso Cunha, José Car-
los Lisboa, Bela Josef e o mais 
famoso deles, o poeta Manuel 
Bandeira, que ministrava lite-
ratura hispano-americana.

“Míope e dentuço, ainda 
assim vaidoso – gostava de 
‘ser fotografado, traduzido, 
musicado’, como confessava –, 
Bandeira, com seu constante 

pigarro, não constituía por si 
só uma atração numa sala de 
aula. O que era originalidade 
na sua poesia – a falta de so-
lenidade, ‘o gosto humilde da 
tristeza’, como dizia, o jeito 
espontâneo de transformar 
em poema seu cotidiano, sua 
família, seus amigos – nem 
sempre ajudava o professor, 
que competia no mesmo elen-
co com ‘atores’ como Alceu, 
Lisboa e Cleonice, que faziam 
de suas aulas espetáculos de 
expressão verbal e corporal”, 
escreve, em Minhas Histórias 
dos Outros, título que tem 
uma justificativa.

“Considero o livro uma 
alterbiografia, ou seja, eu me 
apoio na história de outros 
para contar a minha própria”, 
explica Zuenir, que aprovei-
tou o isolamento social for-
çado pela pandemia da covid, 
no ano passado, para retraba-
lhar os capítulos, atualizando 
o que era possível. “O que foi 
bom pois, se o livro publicado 
em 2005 terminava de forma 
sombria, este agora tem um 
final mais esperançoso.”

O que explica isso é jus-
tamente a última história, 
A Saga de uma Testemunha. 
Trata-se do episódio em que 

Zuenir participou mais di-
retamente, tornando-se um 
personagem que mudou o 
curso da história. É o capítulo 
sobre Genésio Ferreira da Sil-
va, testemunha fundamental 
na condenação dos assassi-
nos do ambientalista Chico 
Mendes, em 1988, no Acre.

Na época, Genésio tinha 
13 anos e trabalhava em uma 
fazenda onde presenciou 
os próprios patrões plane-
jando matar o seringueiro. 
Designado para cobrir jorna-
listicamente o caso, Zuenir 
decidiu levar o adolescente 
para sua casa, no Rio, a fim 
de protegê-lo de um prová-
vel assassinato, a conhecida 
queima de arquivo.

Foi um ato corajoso, 
humanitário, mas também 
controvertido, pois Zuenir 
quebrou seu código ético ao 
interferir diretamente no 
acontecimento da notícia. 
Genésio permaneceu com 
ele até completar 21 anos e a 
convivência não foi fácil, pois 
o jovem, além de sofrer com 
o alcoolismo, ensaiava voltar 
ao Acre, mesmo ciente do 
enorme risco de ser morto. 
“Foi a história que mais me 
fez sofrer para contar no li-

vro”, conta o jornalista. “Mas, 
se na primeira versão, o epi-
sódio terminava de forma 
melancólica, com Genésio 
lutando contra o vício e ten-
tando se acertar na vida, ago-
ra o final é mais feliz: além de 
ter escrito um livro (Pássaro 
Sem Rumo), ele me telefonou 
no ano passado para contar 
que estava noivo e, melhor, 
sem beber.”

A passagem do tempo 
produziu também uma evo-
lução no padrão de compor-
tamentos da sociedade, o que 
faria com que Zuenir, hoje, 
desse um final diferente ao da 
história narrada no capítulo 
Um Suicídio Mal Contado – 
trata-se da morte do escritor 
e médico Pedro Nava que, na 
noite de 13 de maio de 1984, 
disparou um tiro na cabeça, 
em uma praça do bairro da 
Glória, no Rio. O motivo teria 
sido um telefonema que rece-
bera horas antes, aparente-
mente um caso de chantagem 
promovido por um garoto de 
programa com quem Nava 
estaria tendo um caso.

Zuenir trabalhava na su-
cursal carioca da revista IstoÉ 
e, chocado com o caso narra-
do pelos repórteres destaca-

dos para cobrir o fato (eles 
tinham acabado de entrevis-
tar o garoto de programa), 
decidiu não publicar aquelas 
informações, alegando que a 
fonte não era confiável e que 
faltavam mais evidências – o 
chantagista dizia ter uma foto 
tirada ao lado do escritor, 
mas nunca a mostrou. “En-
quanto nós íamos atrás da in-
formação, os amigos de Nava 
se movimentavam na direção 
contrária. Eles queriam evi-
tar que a imagem do grande 
escritor fosse ‘manchada’, 
como se dizia”, escreve Zue-
nir, no livro.

Por fim, a matéria foi 
publicada sem a versão da 
chantagem, mantendo intac-
ta a honra do autor. “O ‘caso 
Pedro Nava’ encerra uma das 
questões éticas mais comple-
xas do jornalismo: os limites 
entre aquilo que é público e 
cujo conhecimento é um di-
reito de todos – e um dever do 
jornalista divulgar – e o que, 
por pertencer à esfera priva-
da, deve ser mantido como 
tal”, continua Zuenir, no livro. 
“Nava era um homem público 
que escolheu uma via pública 
para praticar um gesto que, 
ele sabia, teria repercussão, 

chegaria à imprensa e seria 
investigado em suas causas e 
motivações. O ato final de sua 
tragédia foi exposto como um 
espetáculo.”

Se o fato ocorresse hoje, 
Zuenir garante que publicaria 
todos os detalhes da tragé-
dia, por mais que a imprensa 
ainda cultive uma boa dose 
de tabus e interditos morais. 
“Atualmente, as pessoas não 
se chocam ao ler notícias 
de personalidades homos-
sexuais – basta ver o apoio 
recebido pelo marido do ator 
Paulo Gustavo, quando de sua 
morte”, observa. “A sociedade 
avançou muito.”

E, se há pontos positivos 
nessa evolução dos costumes, 
há também os negativos, que 
se tornaram ainda mais notá-
veis com a eclosão da pande-
mia da covid. “Ao reler o livro, 
notei que o Brasil atravessou 
anos dourados, rebeldes e 
anos de chumbo. Hoje, eu 
diria que vivemos anos des-
carados, com a hipocrisia se 
impondo em meio à terrível 
sensação de impunidade to-
tal. O cinismo é declarado e 
nem durante a ditadura mili-
tar vi um deboche tão grande 
pela vida humana.”

Ubiratan Brasil 
Agência Estado

Com 90 anos recém-completados, jornalista tem seu livro de memórias revisado e ampliado

Zuenir Ventura recorda 
momentos emblemáticos

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Primeira versão 
lançada em 2005,  
‘Minhas Histórias dos 
Outros’, compilado de 
episódios nos quais 
Zuenir Ventura foi 
testemunha ao longo 
de mais de 60 anos 
de jornalismo, agora 
ganha um final mais 
esperançoso

Uma vez, em jornal, escrevi sobre o Sol. 
Contei uma viagem a Campina Grande 
– para contatos imediatos de todos os 

graus em torno de “Puxa-puxa”, um show meu e 
de Cleodato Porto – de como, no ônibus, perto das 
cinco da tarde, conversei com o Sol.

Alguns amigos leitores da época me 
telefonaram e perguntaram se eu tinha en-
trado numa experiência alucinógena, coisas 
parecidas... Desatei risadas. Não, nada de rálfi, 
de bêisi, nada dum tapinha qualquer, nada 
mesmo, no drugs, nem sex, nem rock’n’roll. Foi 
a cabeça mesmo, livre, desintoxicada, desim-
pedida, comungando com o Sol, sabendo, 
através de seus raios, que ali há uma vasta 
forma de inteligência, saber, paciência. Quan-
ta paciência, há quantos milhares, milhões de 
anos, em sentir que a Terra e outros planetas 
giram em torno dele. A Terra... de 24 em 24 
horas. De saber, o Sol, que até certo dia pensa-
vam, oficializavam, que era ele que girava em 
torno da gente.

Alguns homens têm a prepotência de 
desejarem ser maiores, com a mesma supe-
rioridade, segurança, que matam inofensivas 
formigas. Neste século é que, finalmente, 
começa a haver uma admissão coletiva, ainda 
que tênue e silenciosa, de que não estamos 
sós. Não somos tão superiores. Ou não somos 
mesmo superiores em nada.

Vibrei um dia com a notícia de que ex-
traterrestres – altos, em companhia de algo 
como um robô – pousaram, se deixaram 
ver, perto de Moscou. Não foi em sonho. 
Eles existem. É saudável admitir os ETs. É 
uma maneira de largar, pouco a pouco, a 
nossa aparentemente incurável solidão, que 
nos leva a demarcar casas, lares, governos, 
posses, países.

nnnnnnnnnn

Quando pela primeira vez vi 2001 - Uma 
odisséia no espaço (foto), aconteceu uma coisa 

interessante. Foi no Rio de Janei-
ro. No Metro-Copacabana.

O cinema era bem largo, 
com filas de poltronas em forma 
de arco. No intervalo de uma 
sessão para outra, senti que, de 
ambos os lados, cerca de oito 
metros à direita e a mesma 
distância à esquerda, vinha uma 
espécie de energia, de força que 
“passava” à minha frente. Olhan-
do nas duas direções vi que duas 
pessoas se observavam, como 
se conversassem à distância, 
comigo no “meio”. Quando saí do 
cinema, numa das esquinas da 

Nossa Senhora de Copacabana, senti que era 
seguido. Olhei. Eram os dois. Parei. Se aproxi-
maram. Ao meu lado, pararam um pouco, não 
disseram nada, sorriram e foram embora.

Algo de bem estranho? Sim. Tinham 
rostos iguais, mais que os dos nossos gê-
meos, louros, olhos extremamente esver-
deados, com uma distância de mais de dez 
centímetros entre eles. Isso mesmo: os 
olhos estavam muito mais para as orelhas 
do que para o nariz!

Contei isso no apartamento que dividia 
com amigos, na Silveira Martins, no Flamen-
go. Ninguém acreditou. Tudo caiu no terreno 

da gozação, principalmente da parte do 
ator Ednaldo do Egypto e do músico Naná 
Vasconcelos.

Quem me levou a sério, um dia depois, 
foi Carlinhos, office-boy da TV Tupi, onde eu 
trabalhava. Sugeriu que eu fosse a um pro-
grama contar a história, entrando no campo 
do mistério,  aproveitando a continuidade do 
filme de Stanley Kubrick. Claro que não fui. 
Não esqueço cada detalhe daquele insólito 
fim de tarde.

nnnnnnnnnn

Comecei a achar que filmes como Conta-
tos imediatos do terceiro grau e E.T., ambos de 
Steven Spielberg, fizeram parte de um projeto 
de iniciados terrestres para que a humanida-
de ficasse preparada para o primeiro grande 
contato com extraterrestres, a acontecer, 
talvez até 2030.

Acho que não foi por brincadeira ou 
mera coincidência que o cineasta François 
Truffaut (falecido em 1984) participou do 
elenco de Contatos imediatos do terceiro grau. 
Truffaut era ligado aos rosacruzes da França 
e a um grupo de estudiosos de Ovnis.

No meio disso tudo, dessas lembranças, 
não acho nada babaca nem fantasioso dizer 
que conversei com o Sol, a caminho da Serra 
da Borborema. Não sei em qual língua foi a 
conversa. Enfim, língua nenhuma. Era um sen-
tido extra, aproximando, num ônibus interur-
bano, o micro do macrocosmo.

Aproximando o micro do macrocosmo
Foto: Divulgação
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Fazendo história
O deputado federal paraibano Rafafá (PSDB) presidiu parte de sessão ordinária 
na Câmara dos Deputados, registrando um momento histórico, já que ele foi o 
primeiro gay assumido a ocupar esse lugar no Congresso Nacional. Página 14
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Sessão na ALPB é marcada por pronunciamentos e “minuto de silêncio” em memória das vítimas do novo coronavírus

O recrudescimento da pan-
demia do novo coronavírus le-
vou os deputados estaduais a 
aprovarem, ontem, estado de 
calamidade pública em mais 
um município da Paraíba: Apa-
recida, no Sertão do Estado; 
a realizarem um “minuto de 
silêncio” pelas vítimas da co-
vid-19; e a dedicarem boa parte 
dos pronunciamentos em apoio 
ao novo decreto de restrições 
publicado ontem pelo governa-
dor João Azevêdo (Cidadania).

Aparecida e Baía da Trai-

ção, este último município com 
decreto aprovado na semana 
passada, se juntam, assim, a 
105 outras cidades paraibanas 
que já tiveram situação de cala-
midade autorizada pelo Poder 
Legislativo da Paraíba.

“Diante de tantas vítimas, 
faz-se necessário que a As-
sembleia Legislativa da Paraí-
ba continui a prestar todas as 
homenagens a todas elas e a 
seus familiares”, afirmou o pre-
sidente da Casa, deputado esta-
dual Adriano Galdino (PSB), ao 
comentar que “todos merecem 
alguma demonstração de res-
peito e, principalmente, solida-

riedade”, afirmou o presidente.
O presidente disse ainda 

que a proposta também se deu 
porque a pandemia da covid-19 
no Brasil encontra-se atual-
mente no seu pior momento. 
“Razão pela qual levou ao me-
nos 15 dos 27 estados-mem-
bros da federação a adotarem o 
toque de recolher como medida 
para tentar conter o avanço da 
doença”, observou.

Como forma de ir além 
das palavras, por iniciativa de 
Adriano Galdino e por unanimi-
dade, os deputados aprovaram 
projeto de resolução estabele-
cendo um “minuto de silêncio” 

assim que começou a sessão de 
ontem, se repetindo na aber-
tura das demais reuniões da 
Casa, inclusive as realizadas 
pelas comissões permanentes 
da ALPB.

Depois do pronunciamen-
to de abertura do presidente, 
quase todos os deputados pre-
sentes fizeram questão de tam-
bém manifestar apoio ao novo 
decreto que o governador João 
Azevêdo fez publicar ontem no 
Diário Oficial do Estado (DOE), 
retomando restrições relacio-
nadas ao funcionamento de 
diversos setores do comércio 
e também das ruas.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Covid-19: deputados apoiam 
novo decreto do governador

Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Internet gratuita
Doze cidades da Paraíba serão beneficiadas 
com internet gratuita após a deputada federal 
Edna Henrique (PSDB) ter indicado recursos 
de R$ 300 mil para o acesso, por meio do Pro-
grama Wifi Brasil. Coordenado pelo Ministério 
das Comunicações, o programa visa levar inter-
net via satélite, banda larga gratuita ilimitada e 
de alta velocidade às cidades paraibanas, pro-
movendo mais inclusão digital e conectividade.
Para a deputada, o acesso à tecnologia facilita e 
incentiva a busca por informação, melhorando 
educação, saúde e segurança.

Curso preparatório
A Equipe Multidisciplinar da Comarca de 
Patos concluiu o Curso Preparatório para 
Pretendentes à Adoção, que foi realizado na 
modalidade on-line. O curso contou com a 
participação de 31 pretendentes dos muni-
cípios de Patos, Piancó, Itaporanga, Taperoá, 
Nova Palmeira, São José dos Cordeiros e 
Esperança. A capacitação teve o objetivo de 
preparar os candidatos de forma jurídica, 
psicossocial e pedagógica.

Registro de escrituras
A Corregedoria Geral de Justiça da Paraíba 
deu continuidade às discussões junto à 
Companhia Estadual de Habitação Popular 
(Cehap) e aos cartórios de registro público de 
imóveis para sanar controvérsias existentes 
em relação à emissão e ao registro das escri-
turas dos imóveis pertencentes a famílias que 
residem nos Loteamentos Portal do Colinas II 
e Colinas do Sul – prolongamento, na capital, e 
em conjuntos habitacionais das Comunidades 
Cajá, Melancia e Santo Antônio, em Itatuba.

Enfrentamento à covid-19
A Promotoria de Justiça de Campina Grande 
realizou uma audiência com representantes 
da Secretaria Municipal da Saúde e do Ins-
tituto de Saúde Elpídio de Almeida (Isea) 
para tratar sobre temas relacionados ao 
enfrentamento ao novo coronavírus em 
Campina Grande, principalmente em relação 
ao atendimento às gestantes na rede pública 
de saúde. Um dos encaminhamentos foi a 
contratação de mais profissionais aprovados 
no último concurso público.

Danos morais negados
A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB) negou provimento a um 
recurso manejado pelo prefeito de Araruna, 
Vital da Costa Araújo (Progressistas). O ges-
tor ajuizou ação por danos morais contra o 
suplente de vereador Adaílson Bernardo dos 
Santos (MDB), acusando-o de ter atingido a 
sua imagem e a honra, por meio de publica-
ções, através do aplicativo WhatsApp. Adail-
son teria declarado que o prefeito prestou 
informações falsas ao TCE da Paraíba.

Pedido ao Supremo
O Grupo de Atuação Estratégica das Defenso-
rias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribu-
nais Superiores (Gaets), do qual a Defensoria 
Pública da Paraíba (DPE-PB) faz parte, pediu 
seu ingresso como amicus curiae na ADPF 
846, que busca a retomada da vacinação 
contra a covid-19 de todas as gestantes e 
puérperas, com e sem comorbidades, com 
vacinas diferentes da AstraZeneca/Oxford/
Fiocruz.O pedido ao Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) foi feito na última sexta-feira (28).

Política em Movimento

Voto impresso
Na Paraíba, o PDT, comandado pela família 
Feliciano, decidiu que encabeçará a campa-
nha em defesa do voto impresso. A confir-
mação foi feita pelo presidente estadual da 
sigla, Renato Feliciano. Ele fez coro à direção 
nacional e declarou que irá participar da 
campanha por essa modalidade de voto. A 
defesa do PDT pelo voto impresso auditável 
gerou polêmica por ser uma pauta, também, 
do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Atraso na vacinação é lamentado na Assembleia

ALPB cria ‘Medalha do Mérito Empreendedor’

“O governador está certís-
simo em adotar essas medidas 
e não temos dúvida nenhuma 
de que ele tem contado com o 
apoio da população”, afirmou 
o deputado Wilson Filho (sem 
partido), ao lembrar que se a 
campanha de vacinação tivesse 
começado mais cedo e estivesse 
mais avançada talvez a Paraíba e 
os demais estados não viessem 
a precisar de novas medidas de 
restrição. “Mas é preciso lidar 
com a realidade e com a preser-
vação da vida e isso é o que o 
governador está fazendo”, com-
pletou.

Devido ao agravamento da 
situação da pandemia em alguns 
municípios no Sertão do Esta-
do, especialmente na região de 

Cajazeiras, onde os hospitais 
registram superlotação, parte 
do tempo da sessão também foi 
dedicada à população daquela 
área do Estado.

Para o deputado Júnior 
Araújo (Avante), por exemplo, 
o momento não é de relaxamen-
to. “Estamos passando por mo-
mentos muito difíceis, especial-
mente no Sertão da Paraíba. O 
Hospital Regional de Cajazeiras, 
por exemplo, já está sem leito. O 
momento é de mobilização para 
acentuar as ações de combate à 
covid-19”, defendeu ele.

Em seguida, o deputado Ra-
niery Paulino (MDB) chamou 
atenção para as consequências 
da pandemia, especialmente no 
agravamento da desigualdade 

social. “Não podemos ser indi-
ferentes a essas situações. Por 
isso aproveito para agradecer 
pela licitação de restauração dos 
restaurantes populares de Gua-
rabira e outros da Paraíba que 
chegam para atender a famílias 
afetadas pela fome”, disse.

Para Hervázio Bezerra (Ci-
dadania), além de ações sociais, 
é primordial que as vacinas che-
guem à Paraíba. “Em Serrana, no 
estado de São Paulo, os óbitos 
caíram em 95% após a vacina-
ção em massa. Aguardamos que 
isso seja feito na cidade de Sou-
sa”, disse.

O deputado Buba Germa-
no (PSB) também manifestou 
preocupação com a ocupação 
de leitos hospitalares. “Na vi-

rada do mês, a Paraíba fechou 
com 330.965 casos de covid. 
Houve um acréscimo, no mês 
de maio, de 67 mil casos, boa 
parte deles interiorizado. O que 
chama a atenção é que há uma 
redução no número de óbitos, 
mas ampliando assustadora-
mente no número de casos, 
principalmente entre os jovens, 
que precisam de atendimento 
hospitalar”, disse.

Ele frisou ainda que os de-
putados estão empenhados em 
auxiliar o governo nas tomadas 
de decisão e ações de enfren-
tamento à Covid-19, mas que 
“se faz necessário que a popu-
lação também se engaje nesse 
processo”, complementou Buba 
Germano.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou, na ses-
são ordinária remota de ontem, 
o projeto de resolução que cria 
a ‘Medalha do Mérito Empreen-
dedor José Carlos da Silva Jú-
nior’. A honraria será destinada 
às personalidades que têm se 
destacado no empreendedoris-
mo na Paraíba e em nível nacio-
nal, criando marcas regionais e 
nacionalmente reconhecidas e 
contribuindo para a geração de 
emprego, renda e no desenvol-
vimento da economia do Estado.

“Nada mais justo prestar 
esta legítima homenagem a um 
dos maiores empreendedores 
da história da Paraíba e do Bra-
sil, o saudoso senhor José Carlos 
da Silva Júnior, que infelizmente 
faleceu no último dia 5 de março, 
em São Paulo, aos 94 anos, vítima 
da covid-19”, justificou o presi-
dente da ALPB, Adriano Galdino, 
autor da propositura.

A ‘Medalha’, que terá a 
imagem do homenageado e do 
símbolo do estado da Paraíba, 
poderá ser concedida a até cin-
co personalidades ao ano. “A 
dedicação ao trabalho e ao de-
senvolvimento econômico re-
gional e nacional, principalmen-

te à frente da administração dos 
segmentos de alimentos, comu-
nicação e automotivo, fez com 
que o homenageado fosse por 
diversas vezes agraciado com 
importantes honrarias, dentre 
as quais destacamos a ‘Medalha 
do Mérito Empresarial José de 
Paiva Gadelha’, concedida por 
esta Casa Legislativa”, destaca o 
presidente.

José Carlos da Silva Júnior 
nasceu no município de Campina 

Grande, em 16 de junho de 1926. 
Filho de José Carlos da Silva e Ma-
ria Rosa da Silva, ele era formado 
em contabilidade.

Em vida, tornou-se um 
dos maiores empresários que 
a Paraíba já teve, integrando 
importantes entidades do setor 
industrial, como presidente da 
Associação Brasileira da Indús-
tria de Café (Abic), do Sindicato 
do Milho, Torrefação de Café e 
Refinação do Sal do Estado da 

Paraíba; vice-presidente da Fe-
deração das Indústrias do Esta-
do da Paraíba (Fiep); diretor da 
Bolsa de Mercadorias da Paraíba; 
e membro dos conselhos da Con-
federação Nacional da Indústria 
(CNI) e da Associação Comercial 
de Campina Grande.

Atuou também na política da 
Paraíba, onde ocupou o cargo de 
senador da República (de 1996 
a 1999) e de vice-governador da 
Paraíba (de 1983 a 1986).

José Carlos da Silva Júnior dá nome a nova honraria do Legislativo paraibano a ser destinada a personalidades do empreendedorismo

Empresário paraibano 
era natural de Campina 

Grande e morreu em 
março deste ano, vítima 

do novo coronaírus

Foto: Divulgação



Políticas

Parlamentar campinense classificou o momento como histórico e aproveitou para cobrar de Jair Bolsonaro mais vacinas

O deputado federal parai-
bano Rafafá (PSDB) presidiu 
parte da sessão ordinária da 
última terça-feira (1º) na Câma-
ra dos Deputados que analisou 
vetos presidenciais de números 
9, 13, 14 e 21 de 2021. “Momen-
to histórico, hoje, no mês do São 
João, o mês mais importante 
para o povo nordestino, um gay, 
no ‘Mês do Orgulho LGBTQI+’, 
presidiu o Congresso Nacional. 
O primeiro gay assumido do 
Nordeste, da Paraíba, que ocu-
pa esse lugar de autoridade, eu 
me sinto muito feliz por essa 
oportunidade”, comentou.

Em seu discurso na Tri-
buna, o parlamentar ressaltou 
ainda o sentimento de alegria 
de ter estado na presidência da 
sessão em parte da votação que 
derrubou os vetos relacionados 
à Lei Aldir Blanc, que permitem 
o pagamento de auxílio emer-
gencial a artistas durante a pan-
demia de covid-19. A decisão 
permite aos estados transferir 
recursos a municípios autoriza-
dos em 2020 ao longo de 2021.

Da Redação

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Paraibano é o 1o gay assumido 
a presidir sessão no Congresso
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Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Política na História

Desaposentadoria
O ex-subprocurador-geral da República 
Eitel Santiago está sendo “ressuscitado 
profissionalmente”. Um ato do procura-
dor-geral da República, Augusto Aras, 
está revogando a portaria que dava apo-
sentadoria voluntária do paraibano, no 
ano de 2017, e agora devolve Eitel, com 65 
anos, à carreira na Procuradoria Geral da 
República (PGR). A decisão está gerando 
desconforto em vários integrantes do Mi-
nistério Público Federal (MPF).

Umbu e mangaba
A Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab) conclui as etapas da Paraíba de 
fiscalização de estoques públicos e do 
pagamento de subvenção para umbu e 
mangaba no âmbito da Política de Ga-
rantia de Preços Mínimos para Produtos 
da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio). A 
fiscalização verifica a atividade extrativa 
e o cumprimento das regras. Em 2020, a 
Conab pagou R$ 1.066 milhão para 790 
extrativistas de umbu e mangaba, somente 

Para um novo decreto
A Prefeitura de Sapé realizou uma reunião 
com autoridades, comerciantes e socieda-
de para discutir possíveis medidas para 
um novo decreto com medidas de combate 
ao novo coronavírus, já que o município 
foi novamente classificado na “bandeira 
vermelha”, conforme o Plano Novo Nor-
mal do Governo do Estado. O encontro foi 
executado pelo Comitê de Enfrentamento 
à Covid-19 e pediu que os segmentos da 
sociedade sejam ativos e fiscalizadores no 
enfrentamento ao vírus.

Municipalização do trânsito
Município polo na Região do Cariri parai-
bano, Soledade está dando seguimento ao 
processo de municipalização do trânsito 
– procedimento que integra a cidade ao 
Sistema Nacional de Trânsito (SNT). O 
procedimento tenta acompanhar o cres-
cimento da cidade, se preparando para 
instalar um polo industrial e receber diver-
sas empresas do ramo de minério em sua 
área. Por dia, Soledade tem um fluxo que 
se aproxima de dez mil veículos.

713 — Imperador bizantino Filípico 
é cegado, deposto e enviado ao exílio 
por conspiradores do exército de Tema 
Opsiciano na Trácia. Ele é sucedido por 
Anastácio II, que inicia a reorganização 
do exército bizantino.

1539 — Hernando de Soto reivindica a 
Flórida para a Espanha.

1621 — Companhia Holandesa das 
Índias Ocidentais assume o monopólio 
do comércio nos Novos Países Baixos.

1940 — Segunda Guerra Mundial: a 
Batalha de Dunquerque termina com 
uma vitória alemã e com as forças aliadas 
em total retirada.

2006 — A união da Sérvia e Montenegro 
chega ao fim com a declaração formal de 
independência de Montenegro.

2017 — Ataque à London Bridge: oito 
pessoas são assassinadas e dezenas de 
civis são feridos por terroristas islâmicos. 
Três dos atacantes são mortos a tiros 
pela polícia.

2019 — Brigitte Bierlein é eleita 
Chanceler da Áustria, tornando-se a 
primeira mulher a ocupar este cargo 
nesse país.

“Tenho muito orgulho de 
fazer parte deste momento. No 
nosso ‘país Nordeste’, como 
eu costumo me referir a esses 
nove estados, esse dinheiro não 
poderia chegar em momento 
mais certo. Só o Nordeste per-
de, atualmente, cerca de R$ 3 
bilhões sem a realização das 
suas festas juninas. Campina 
Grande e Caruru, juntas, dei-
xam de arrecadar mais de meio 

bilhão de reais sem os festejos 
de São João”, frisou.

Rafafá ressaltou que os tra-
balhadores do setor da cultura 
e eventos são os mais prejudi-
cados com a crise econômica 
provocada pela pandemia do 
coronavírus, e sentem ainda 
mais os efeitos nesse período 
do ano. “Os artistas, artesãos, 
quem faz a comida de milho, 
todos os envolvidos, sem a festa 

junina nesse momento, sofrem 
bastante com essa situação. A 
derrubada do veto traz esperan-
ça de novo para quem faz cultura 
neste país”, comemorou.

Bolsonaro cobrado
O paraibano aproveitou o 

espaço para pedir ao governo 
Jair Bolsonaro (sem partido) 
que seja mais célere na aqui-
sição de vacinas para a imuni-
zação da população brasilei-
ra contra a covid-19 e pediu à 
população que faça sua parte 
e não descuide dos cuidados 
sanitários.

“Já passamos de 400 mil 
mortes em todo o Brasil e to-
dos os dias a gente perde pes-
soas queridas. Só quem perde 
alguém próximo sabe o que é 
isso. Por isso, eu aproveito essa 
tribuna para dizer que precisa-
mos de mais vacinas urgentes. 
Precisamos salvar vidas. Hoje 
só quem salva vidas são as vaci-
nas. Aproveito para pedir a você 
que, escondido, vai a festas. Fi-
que em casa. Precisamos nos 
cuidar e cuidar do próximo”, 
pediu.

O deputado federal Rafafá, do PSDB, presidiu parte da sessão ordinária na Câmara

Foto: Agência Câmara

Vereadores da Câmara da capital retomam 
hoje a votação da reforma da Previdência

Ex-governador terá contas apreciadas em 
sessão especial do Tribunal de Contas da PB

“O projeto é um ‘control-c-
control-vê’ da reforma de Bol-
sonaro (sem partido), por isso 
vou votar contra”. A afirmação foi 
feita ontem pelo vereador Mar-
cos Henriques (PT), ao criticar o 
projeto de reforma da Previdên-
cia do Município de João Pessoa, 
cuja votação será retomada hoje 
no plenário da Câmara Munici-
pal de João Pessoa (CMJP).

Para completar a votação da 
matéria, os vereadores ainda se 
deparam hoje com a necessidade 
de apreciar mais 17 emendas 
e de realizar a votação em se-
gundo turno do projeto geral, 
tendo em vista que, na última 

terça-feira (1º), somente passa-
ram três emendas na votação em 
primeiro turno.

O vereador petista acrescen-
tou que vai enfrentar o debate e 
que tem vontade de mobilizar os 
servidores públicos para alguma 
manifestação, mas que diante 
da pandemia e da maioria de 25 
contra apenas dois vereadores 
de oposição, fica difícil qualquer 
iniciativa da parte contrária à 
reforma apresentada.

“Eu vou votar contra e gos-
taria que os demais vereadores 
atentassem para o fato de que o 
projeto tem muitos pontos ne-
gativos, entre eles o que dá carta 
branca para a Prefeitura reajus-
tar descontos em até 45%”, afir-
mou ele, ao completar que nem 

por isso vai se negar ao compro-
misso de marcar presença e de 
debater.

A Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica 02/2021 que reforma a 
Previdência municipal da capital 
paraibana altera normas que 
tratam do regime próprio de 
previdência social dos servido-
res de João Pessoa. As emendas 

são de autoria dos vereadores 
Junio Leandro (PDT) – um total 
de doze –; Bruno Farias (Cidada-
nia) – três; Marmuthe Cavalcanti 
(PSL) – seis; e Tarcísio Jardim 
(Patriota) – uma emenda.

“Procurei, com auxílio de 
colegas, o caminho melhor para 
os servidores municipais”, afir-
mou o vereador relator da ma-
téria, Odon Bezerra (Cidada-
nia), ao argumentar que, “se não 
houver essa reforma, o Instituto 
de Previdência do Município 
(IPM) pode ser extinto. Não sou 
dono da verdade e o plenário é 
soberano”, ratificou Odon, que 
também é presidente da Comis-
são de Constituição, Justiça, Re-
dação e Legislação Participativa 
(CCJ).

Com parecer do Ministério 
Público de Contas (MPC) pela de-
saprovação, o Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE-PB) 
realizará sessão especial amanhã 
para julgar as contas do ex-gover-
nador Ricardo Coutinho (PSB), 
referentes ao exercício de 2017.

O parecer do Ministério Pú-
blico reafirma em relação às con-
tas em julgamento, do exercício 
de 2017, um posicionamento 
que o órgão adotou desde o jul-
gamento das primeiras contas 
do ex-governador, referentes ao 
exercício de 2011. Trata-se da 
falta de providências para um 
problema que foi tema de vários 
alertas e que diz respeito à con-

tratação irregular de servidores, 
os chamados “codificados”.

A sessão de julgamento será 
aberta com o relator do proces-
so, conselheiro Antônio Gomes 
Vieira Filho, fazendo a leitura 
do relatório com os opinativos 
dos órgãos técnicos da Corte de 
Contas. Em seguida, ele apresen-
tará seu parecer prévio com a 
recomendação final que pode ser 

pela aprovação ou desaprovação 
das contas.

Os trabalhos continuam com 
a representação do Ministério 
Público fazendo também fazen-
do a apresentação do seu parecer 
e, na sequência, o presidente do 
Tribunal de Contas do Estado da 
Paraíba, Fernando Catão, passa 
a solicitar o voto de cada um dos 
conselheiros da Corte.

Fotos: Reprodução

Proposta de Emenda 
à Lei Orgânica altera 
normas que tratam 

do regime próprio de 
previdência social

Odon Bezerra é o relator da matéria e diz que governistas estão procurando o “melhor caminho para os servidores”; já Marcos Henriques fala de pontos negativos da proposta
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Ao depor, Luana Araújo disse que o  “kit covid” foi fartamente distribuído no país, apesar de não ter sido patrocinado pelo SUS 

CPI da Covid: médica faz duras
críticas ao tratamento precoce
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A médica infectologis-
ta Luana Araújo, em depoi-
mento à Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
da Covid ontem,  reforçou a 
ineficácia de medicamentos 
usados no “kit covid”. Luana 
afirmou que, apesar de o Sis-
tema Único de Saúde (SUS) 
não ter patrocinado a distri-
buição dos medicamentos, 
ela aconteceu “fartamente” 
no território nacional. Para 
a médica, se os fármacos fos-
sem úteis, “a gente não teria 
os números que a gente tem 
hoje”.

Luana afirmou que a 
questão pode ser solucio-
nada de maneira simples 
usando a matemática, cru-
zando os dados da letali-
dade da doença onde os 
medicamentos foram uti-
lizados. “Existem estados 
que se a gente pegar a leta-
lidade da doença e cruzar 
a letalidade da doença nas 
cidades com a distribuição 
dos kits, a gente vai ver 
que ele não teve qualquer 
impacto nesse sentido”, 
afirmou.

A médica disse também 
não acreditar que gestores 
adotem o “kit covid” por 
“ma-fé”, mas que existe a 
necessidade de um preparo 
maior para lidar com a saú-
de no País. Para a infectolo-
gista, faltam profissionais 
de saúde pública integrados 

Para a infectologista Luana Araújo, se os fármacos fossem úteis, “a gente não teria os números que a gente tem hoje”

Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Escrever uma 
nova história

Raquew Azevêdo
Sandra 

criticadamidias@gmail.com

à gestão de todos os níveis. 
“Não dá pra ter um infecto-
logista somente numa cidade 
de grande porte, ou médio 
grande porte”, declarou, de-
fendendo uma “granularida-
de” de profissionais de cida-
des para cidades.

A médica também fez 
questão de destacar que 
“ciência não é opinião”. “Eu 
posso juntar a opinião de um 
milhão de pessoas, elas vão 
ser, ainda assim, opiniões. 
Ciência é método. Ciência é 
feita com desenvolvimento 
de atividades específicas que 
se encadeiam para que a gen-
te tire de nós a responsabili-
dade de arcar com fatores de 
confusão”, declarou.

Luana também respon-
deu ao senador Marcos do 
Val (Podemos-CE) de que 
todas as suas posições re-
ferentes à saúde em seu 
depoimento foram feitas de 
forma técnica e condizentes 
aos maiores especialistas do 
mundo. “Eu não estou aqui 
sozinha, eu represento uma 
classe enorme desse país 
de cientistas muito sérios”, 
afirmou. Do Val, contudo, 
pediu que Luana “respeitas-
se” a opinião de especialis-
tas contrários a ela.

“Eu respeito todos os 
meus colegas senador, e lou-
vo o esforço que todos tem 
feito, mas existe uma diferen-
ça entre respeito e respon-

sabilização, que é uma coisa 
que todos nós respondemos”, 
declarou a infectologista, di-
zendo ter bastante confiança 
no seu conhecimento e na 
sua competência para discor-
rer sobre o tema.

Convidada por Queiro-
ga para ocupar o cargo de 
secretária extraordinária de 
Enfrentamento à Covid-19, 
Luana deixou a equipe do 
ministro dez dias depois de 
ser indicada para o cargo, an-
tes mesmo de sua nomeação 
se confirmar. Ao comentar 
sobre o caso, o ministro da 
Saúde afirmou que além de 
“validação da técnica”, era ne-
cessário “validação política” 
para nomeação.

Fui vacinada. E enquanto escrevo, a sutil febre 
me deixou. Antes disso, na noite do sábado passado, 
quando soube que o sistema de agendamento seria 
liberado para o grupo que faço parte, tive um nervo-
so. Um daqueles que se instalam rapidamente, e que 
faz você achar que tudo pode dar errado. Daí todas 
as teclas que você precisava clicar aparecem emba-
ralhadas. Mas vamos lá, é a passagem, uma parte do 
processo complexo, difícil e redentor para a tão so-
nhada imunização contra a Covid-19. 

Finalmente conseguimos, eu e meu esposo. Os 
sentimentos num tempo pandêmico são bem mis-
turados. Mesmo imaginando um momento tão so-
nhado e sua proximidade, comecei a ser tomada por 
muita tristeza e inquietação. Não por acaso, nesse 
dia muitas pessoas ocupavam às ruas do Brasil para 
protestar contra as medidas que agravaram a crise 
sanitária que ceifou a vida de quase 500 mil pessoas 
no país até aqui. Entre elas muita gente próxima, 
querida.

Quando o país começa a ter os primeiros casos 
confirmados, amargo um luto que ecoou na vida das 
pessoas do Brasil sistematicamente e estrondosa-
mente. Soou para mim como aquele tombo da clás-
sica cena de Alice no País das Maravilhas, em que 
o poço parece não ter fim. Quando chego à fila do 
Drive Thru esse fio da linha do tempo me envolve e 
só tenho vontade de chorar, e choro. Porque imagino 
as pessoas cuja morte se relaciona à condução de 
uma necropolítica, e de como a pulsão de morte está 
tão presente na subjetividade humana nesse tempo. 

Enquanto esperava pintava uma mandala. Apro-
veitei ainda para deixar os alimentos não perecíveis, 
porque a fome está maltratando a vida de muita 
gente. Ao ver aquela fila de carros lembrei do filme 
a Lista de Schindler, mostrando as pessoas tentando 
escapar do nazismo. Lembrei dos trens que levavam 
aos campos de concentração, e das imagens das va-
las, inúmeras, que foram abertas no Brasil, para re-
ceber tantos corpos.

Chegou a minha vez. E minutos antes lembrei 
de todas as vezes em que fui vacinada. Nas campa-
nhas da infância até a vida adulta. Sem mentiras, as 
campanhas eram fluidas, e a população as via como 
necessárias. Recordei das mães levando seus filhos 
para vacinar sem medo. Lembrei do tempo em que 
vacinação no Brasil era sinônimo de êxito, referên-
cia de política pública. Pensei em todas as pessoas 
do mundo que atuaram para que tivéssemos uma 
vacina. E mais uma vez me enchi de orgulho da ciên-
cia, dos cientistas, dos garis (que já deveriam estar 
vacinados), dos coveiros, e tanta gente que é invi-
sibilizada e tem ofertado sua vida pela partilha do 
bem comum, e do tornar possível o bem viver. 

Quando retorno ao livro “Opinião Pública”, do 
Walter Lippmann, gosto de reler aquela frase que 
diz que “através dos mesmos mecanismos que os 
heróis são encarnados, demônios são criados”. Uma 
reflexão de 1922. Um aprendizado para vida inteira. 
Isso porque entender os mecanismos de construção 
das fachadas e de tessitura da Opinião Pública, nos 
permite perceber melhor a conjunção dos simbo-
lismos que sustentam a vida política, ver um pouco 
mais além da superfície dos fatos ( ou da produção 
de pseudo-acontecimentos e de narrativas falsas 
ofertadas como “verdades”). 

A demonização da vacina contribuiu para ceifar 
a vida de muitas pessoas. O que pode colocar ainda 
em risco a existência de tantas outras, ainda que a 
vacinação esteja em curso, dada a necessidade de 
uma mudança comportamental diante das situações 
de risco que a pandemia ainda impõem. 

Ah, é bom que se diga: eu não virei jacaré. O sen-
timento foi de ser cidadã. De observar toda aquela 
cena ao redor e falar comigo mesmo: “Meu Deus, 
quantas mortes poderiam ter sido evitadas? Pessoas 
morrerem no Brasil por falta de vacina?” É mesmo 
muito triste, decadente e revoltante. Não tem como 
apagar esse capítulo da história do Brasil. 

Ao terminar o dia numa febril felicidade, fui as-
sistir ao filme “Minari” (Lee Isaac Chung, 2020), e 
esperancei, por saber que nos é ainda possível es-
crever uma nova história…

Queiroga não informou motivos do afastamento
A médica Luana Araújo afir-

mou à CPI da Covid não ter sido 
informada pelo ministro Marcelo 
Queiroga do motivo pelo qual seu 
nome não foi aprovado para co-
mandar a Secretaria Extraordiná-
ria de Enfrentamento à Covid-19 
do Ministério da Saúde, apesar de 
ter sido anunciado pelo titular da 
Pasta. “Não foi me dada nenhum 
tipo de justificativa pela minha saí-
da”, disse. Luana deixou a equipe 
de Queiroga 10 dias depois de ser 
indicada para o cargo, antes mes-
mo de sua nomeação se confirmar.

“O que me foi dito é que exis-
tia um período entre criação da 
secretaria e um processo chama-
do apostilamento de cargos, que 
deveria ser feito para que minha 
nomeação fosse publicada. Estava 
programada para uma segunda (a 
nomeação), não saiu, foi para ter-
ça-feira, não saiu, quando chegou 
na quarta-feira já tinha entendido 

o que tinha acontecido, que não 
ia funcionar”, disse. Ela relatou ter 
sido chamada então à noite para 
ser informada pelo ministro que 
sua nomeação não sairia.

A médica disse não saber se 
a causa da recusa foram suas 
falas contra o tratamento precoce 
defendido pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Mas observou que 
suas declarações foram publicadas 
pela imprensa. “Mas quem pode 
esclarecer isso melhor não sou 
eu”, afirmou a médica. “Não sei 
lhe responder sobre isso, mas se 
isso aconteceu é extremamente 
lamentável”, disse ela.

“Essa pergunta deve ser di-
recionada ao ministro, a minha 
posição absolutamente pública 
não é opinião. Na medicina temos 
opinião até o momento que se 
substitui por evidências, elas tiram 
da responsabilidade do profissional 
juízo de valor”, afirmou a médica.

Luana também disse não sa-
ber se o seu nome barrado tem 
relação com o chamado gabinete 
paralelo de aconselhamento ao 
presidente Bolsonaro em assuntos 
da pandemia. “Não tive informa-
ções sobre aconselhamento para-
lelo, não conheci o presidente da 
República”, afirmou.

Em certo momento, a mé-
dica chegou a dizer que, a ela, 
Queiroga teria lhe dito que sua 
nomeação não passaria pela 
Casa Civil. “O próprio ministro me 
falou. Disse que lamentava, mas 
que meu nome não ia passar pela 
Casa Civil”, contou.

Mas, depois, fez um aden-
do afirmando não saber se o 
problema foi especificamente 
nessa pasta. “Eu falei Casa Civil 
porque é onde entendo que esse 
nome seja aprovado ou não, eu 
não sei se é esse o processo”, 
afirmou ela.

Novo depoimento do ministro motiva bate-boca
A data do novo depoimento do 

ministro da Saúde, Marcelo Quei-
roga, à CPI da Covid provocou um 
novo bate-boca na comissão, entre 
o presidente do colegiado, Omar 
Aziz (PSD-AM), e o senador gover-
nista Marcos Rogério (DEM-RO). Ao 
ouvir de Aziz que o novo interroga-
tório do Queiroga será na próxima 
terça-feira (8), Marcos Rogério ques-
tionou a escolha do presidente da 
CPI e pediu ele “deixasse o ministro 
trabalhar”.

“Sabe o que ele estava fazendo 
ontem? Anunciando a Copa Améri-
ca ao lado do presidente Bolsona-
ro”, rebateu Aziz. “E peça a ele para 
não mentir dessa vez”, continuou o 
senador.

“Vossa excelência não tem au-
toridade para dizer que ele estava 
mentindo”, afirmou então Marcos 
Rogério, que ouviu de Aziz uma 
reclamação. “O senhor não respeita 
ninguém, rapaz”, disse o presidente 
da CPI. “Continuamos com a im-

pressão de que não há ministro da 
Saúde”, interveio o relator da CPI, 
Renan Calheiros (MDB-AL).

Marcos Rogério contestou a es-
colha de Queiroga depor antes do 
governador do Amazonas, Wilson 
Lima (PSC), alvo de operação da Po-
lícia Federal nesta quarta-feira (02). 
Aziz então destacou que, a pedido 
do colega, adiantou o testemunho 
do governador para a próxima se-
mana, no dia 10. Antes, Lima iria 
falar à CPI no dia 29 de junho.

Matheus de Souza, 
Amanda Pupo e 
Pedro Caramuru
Agência Estado
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Segundo estudo, quem teve a doença de forma moderada desenvolve uma célula capaz de produzir anticorpos para o resto da vida

Covid-19: infectados podem 
gerar anticorpos permanentes
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Estudo publicado na revista 
Nature revelou, pela primeira 
vez, que pessoas que contraíram 
a doença de forma ligeira ou mo-
derada desenvolvem uma célula 
imunológica capaz de produzir 
anticorpos contra o SARS-CoV-2 
para o resto da vida.

Uma das observações em 
pessoas infectadas pelo SAR-
S-CoV-2 mostra que o nível de 
anticorpos – proteínas capazes 
de impedir o vírus de infectar 
as células – começa a diminuir 
após quatro meses. O impor-
tante é perceber se, apesar da 
queda de anticorpos, o doente 
desenvolveu também uma res-
posta imunológica completa, 
que inclui a criação de glóbulos 
brancos capazes de eliminar o 
vírus, muitos meses e até anos 
após a primeira infecção. 

Vários estudos têm indica-
do que as pessoas que passam 
pela infecção e aquelas que são 
vacinadas geram uma resposta 
celular imune que as protege de 
reinfecções. O estudo publicado 
pela Nature traz boas notícias. 
Os especialistas analisaram 77 
doentes que tiveram a doença 
de forma ligeira ou moderada 
(grupo sobre o qual existiam dú-
vidas). Na maioria, eles notaram 

que os anticorpos diminuem 
acentuadamente após quatro 
meses, mas a redução é mais len-
ta e essas moléculas ainda estão 
presentes no sangue 11 meses 
após a doença. O estudo foi o 
primeiro a analisar a presença 
de células plasmáticas de longa 
vida na medula óssea.

As células plasmáticas são 
geradas quando um patógeno 
entra no organismo. No caso 
da covid-19 é, por exemplo, a 
proteína S que o vírus usa para 
infectar as células humanas.

Após a infecção, essas célu-
las imunes viajam pela medula 
óssea, onde permanecem em 
estado latente. Se o vírus rea-
parecer, as células regressam à 
corrente sanguínea e começam 
novamente a produzir anticor-
pos. O estudo mostra que a gran-
de maioria dos doentes que con-
seguiram recolher amostras de 
medula óssea – 15 de 18 – gerou 
células plasmáticas no sistema 
imunológico. Ali Ellebedy, imu-
nologista da Escola de Medicina 
da Universidade de Washington 
e pesquisador principal do estu-
do, destaca, em declarações ao 
jornal espanhol El País: “As cé-
lulas plasmáticas podem durar 
a vida inteira. Essas células vão 
continuar e produzir anticorpos 
para sempre”.

Países pobres

Cúpula internacional arrecada 
US$ 2,4 bi para distribuir vacinas

Líderes de 40 países e vá-
rias organizações e empresas 
comprometeram-se ontem a 
contribuir com quase US$ 
2,4 bilhões para o mecanis-
mo Covax distribuir vacinas 
contra covid-19 aos países 
mais pobres.

O presidente da Aliança 
Global das Vacinas (Gavi), José 
Manuel Durão Barroso, consi-
derou que os compromissos 
assumidos numa cúpula  in-
ternacional, organizada jun-
tamente com o governo do 

Japão, “lançam um caminho 
para o fim da pandemia”.

O Covax atingiu 9,6 
bilhões de euros em finan-
ciamento para a compra de 
vacinas e 807 milhões para en-
tregas. O valor deverá permitir 
a proteção de quase 30% da 
população adulta em 91 países 
de rendimentos mais baixos, 
com entregas previstas para 
este ano e o início de 2022.

Os países participantes 
da cúpula de ontem com-
prometeram-se ainda a 
doar mais de 54 milhões de 
doses que têm em excesso, 

atingindo uma reserva total 
superior a 132 milhões de 
doses para o Covax.

Em 2021 e 2022, o Covax 
tem prevista a entrega de 1,8 
bilhão de doses de vacinas 
contra a covid-19.

O governo do Japão, re-
presentado pelo primeiro-
ministro Yoshihide Suga, au-
mentou de 200 milhões para 
1 bilhão sua contribuição ao 
Covax. No encerramento da 
cúpula, Durão Barroso lem-
brou os 300 milhões de euros 
adicionais prometidos pela 
Comissão Europeia e pelo 

Banco de Investimento Euro-
peu, que permitirão ao Covax  
“comprar rapidamente vaci-
nas para os países da África 
sub-Saariana”.

Vários parceiros privados 
do Covax comprometeram-se 
com donativos no valor de 300 
milhões de euros.

O secretário-geral das 
Nações Unidas, António Gu-
terres, considerou que o me-
canismo permite atingir “uma 
distribuição mais igualitária” 
da vacina contra a covid-19, 
“uma das melhores armas 
para acabar com a pandemia”.

Foto: Agência Brasil

Em 2021 e 2022, o Covax 
tem prevista a entrega de 
1,8 bilhão de doses de 
vacinas contra a covid-19

Ex-político de centro-esquerda é 
eleito como presidente de Israel

O Parlamento de Israel 
elegeu ontem o ex-político 
de centro-esquerda Isaac 
Herzog como presidente do 
país, um papel essencial-
mente simbólico, mas que 
também busca promover a 
união entre grupos étnicos 
e religiosos.

Herzog derrotou a can-
didata Miriam Peretz - edu-
cadora e mãe de dois solda-
dos de infantaria israelenses 

mortos em combate - por 87 
votos a 26.

Ele assumirá a Presidên-
cia no mês que vem, subs-
tituindo Reuven Rivlin, que 
está encerrando um mandato 
de sete anos.

Eleito ao Parlamento 
pela primeira vez em 2003, 
Herzog, de 60 anos, liderou o 
Partido Trabalhista e ocupou 
vários ministérios em gover-
nos de coalizão. Seu cargo 
público mais recente foi o 
de chefe da Agência Judaica 

para Israel, que incentiva a 
imigração.

Derrotado pelo primei-
ro-ministro Benjamin Netan-
yahu, em uma eleição nacio-
nal em 2015 para o cargo de 
premiê, Herzog foi escolhido 
como presidente no momen-
to em que seu ex-adversário 
enfrenta a possibilidade de 
ser afastado por uma aliança 
multipartidária de desafian-
tes.

A batalha pelo posto de 
premiê provoca insatisfação 

na base da direita religiosa 
de Netanyahu. Muitos is-
raelenses de esquerda exi-
gem há tempos sua saída, já 
que ele está sendo julgado 
devido a acusações de cor-
rupção, que ele nega.

O confronto do mês 
passado entre Israel e mili-
tantes palestinos em Gaza 
também desencadeou uma 
violência popular rara entre 
a maioria judia e a minoria 
árabe, dentro das cidades 
israelenses.

“Imune” à reinfecção
A presença de anticorpos nem sempre significa 

que a pessoa está “imune” à reinfecção, embora seja 
provável que isso aconteça. Ellebedy esclarece que se os 
anticorpos produzidos por células de longa vida não fo-
rem suficientes, o sistema imunológico ativa as células B 
de memória, capazes de produzir ainda mais anticorpos.

Esse estudo encontrou esses tipos de células em 
doentes, uma descoberta que é consistente com estu-
dos anteriores que sugerem que a imunidade contra o 
SARS-CoV- 2, mediada por diferentes tipos de linfóci-
tos e células do sistema imunológico, provavelmente 
dura anos. O mesmo ocorre com outras infecções. Os 
anticorpos e células de memória contra o SARS, um 
coronavírus que provocou a morte de pelo menos 800 
pessoas no início da última década, duram pelo menos 
17 anos. Com a varíola, mais de 50 anos após a vaci-
nação, as pessoas retêm células B capazes de produzir 
anticorpos se o vírus reaparecer no organismo. “Essas 
células continuarão a produzir anticorpos eternamente”, 
acrescenta Ali Ellebedy ao jornal.

Uma das questões que se coloca é se esse tipo de 
célula do sistema imunológico é capaz de neutralizar 
as novas variantes que têm surgido. “Tudo depende de 
quanto muda a sequência genética do vírus”, afirma 
Ellebedy. Estudos anteriores mostraram que o sistema 
imunológico dos infectados e vacinados neutraliza sua-
vemente as variantes mais graves detectadas até agora. 
Existem alguns tipos de anticorpos que não conseguem 
neutralizar o vírus, mas o sistema imunológico nunca 
aposta tudo numa jogada e produz anticorpos contra 
muitas proteínas diferentes do vírus e das células de 
memória com as mesmas capacidades, de modo que 
é muito difícil que a variante escape a todas e, sobre-
tudo, faça alguém adoecer, a ponto de causar graves 
problemas de saúde ou até a morte. “É razoável que 
esse tipo de célula forneça imunidade vitalícia”, afirmou 
Manel Juan, chefe do serviço de Imunologia do Hospital 
Clinic em Barcelona. “Essas células de longa vida são 
uma ajuda na imunidade contra outras doenças por 
muitos anos”, acrescenta.

Terceira dose
Uma das questões que se coloca é apurar se uma 

terceira dose da vacina será realmente necessária, con-
forme propõem as farmacêuticas. “Para mim está claro 
que não é necessário, assim como não seria necessário 
vacinar quem já teve a doença”, explicou Manel Juan.

África González e Marcos López-Hoyos, da Socie-
dade espanhola de Imunologia consideram ser “muito 
cedo para pensar em terceira dose”. “É bem provável que 
a proteção pela doença ou pela vacina seja para toda 
a vida, embora seja algo que terá que ser analisado”, 
explicou López-Hoyos.

Iander Porcella
Agência Estado

A Casa Branca infor-
mou ontem que o ataque 
cibernético à JBS será um 
dos assuntos que o presi-
dente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, discutirá com o 
mandatário da Rússia, Vla-
dimir Putin, em um encon-
tro presencial neste mês. 

“O presidente Biden 
certamente pensa que o 
presidente Putin e o go-

verno russo têm um pa-
pel a desempenhar para 
prevenir esses ataques”, 
declarou a porta-voz Jen 
Psaki durante uma coleti-
va de imprensa. Segundo a 
assessora, o ataque à JBS 
é um “lembrete” de que as 
empresas privadas preci-
sam aumentar a seguran-
ça cibernética. 

“Não estamos retiran-
do nada da mesa em ter-
mos de como podemos res-
ponder a isso”, acrescentou 

Psaki. No domingo, 30, as 
operações das fábricas da 
JBS na América do Norte e 
na Austrália foram afetadas 
pelo ciberataque. Ontem, a 
empresa anunciou ter rea-
lizado progressos “signifi-
cativos” na resolução dos 
problemas causados pela 
ação dos hackers. 

A vice-secretária de 
imprensa da Casa Bran-
ca, Karine Jean-Pierre, in-
formou anteontem que a 
empresa está recebendo 

assistência do governo 
americano. Em conversa 
com repórteres, a porta-
voz explicou que a compa-
nhia foi alvo de uma ofen-
siva ransomware, em que 
os criminosos bloqueiam 
acesso ao sistema infecta-
do e cobram uma espécie 
de resgate para a liberação.

Biden e Putin se re-
unirão presencialmente 
em 16 de junho. O en-
contro ocorrerá em Ge-
nebra, na Suíça.

Biden falará com Putin sobre ataque
de hackers à JBS, diz Casa Branca

Agência Brasil/RTP

Agência Brasil
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Aposentados e pensionistas que não regularizarem a situação junto ao órgão podem ter benefícios suspensos

O Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS) espera 
que, este ano, 750 mil parai-
banos realizem a prova de 
vida estipulada para aposen-
tados e pensionistas. A con-
firmação de vida voltou a ser 
exigida na última terça-feira 
(1º) e aqueles que não regu-
larizarem sua situação deve-
rão ter o benefício suspenso. 
Para evitar aglomerações 
nos bancos, o INSS elaborou 
um calendário para compro-
vação que segue de junho a 
dezembro.

De acordo com o órgão, 
35 milhões de pessoas re-
cebem benefícios no país e, 
atualmente, 11 milhões não 
realizam prova de vida des-
de março do ano passado 
- quando a obrigatoriedade 
do processo foi interrompi-
da por causa da pandemia. O 
INSS reforça que a compro-
vação é necessária para evi-
tar fraudes durante a manu-
tenção do benefício e aqueles 
que não normalizarem sua 
condição junto à instituição 
bancária responsável pelo 
pagamento do auxílio terão o 
crédito bloqueado de acordo 
com o calendário divulgado.

A comprovação de vida 
pode ser feita através do mo-
delo convencional, no banco 
do segurado (com a apresen-
tação de CPF e documento 
com foto) ou por meio de 
reconhecimento biométri-
co nos caixas eletrônicos da 

Carol Cassoli 
Especial para A União

INSS: 750 mil pessoas devem 
fazer prova de vida no estado

Pessoas com mais de 80 
anos ou com incapacidade 

de locomoção podem 
agendar uma visita

Em casa

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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A literatura de cordel é Patrimônio Cultural Imaterial do 
Brasil e criou raízes nos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, hoje também presente nos estados do Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Foi introduzida no Brasil pelos 
portugueses no século XIX, escrita em forma de poesia, impresso 
em folhetos, expostos à venda em cordas ou cordéis, o que deu 
origem ao nome. 

É possível unir a tradição com a inovação, desde que se 
priorize o planejamento, a criatividade e a experiência no que 
se deseja lançar no mercado. Na sociedade contemporânea as 
manifestações da cultura popular estão sendo amplamente 
adaptadas a se tornarem produtos comercializáveis.

Diferentes marcas de moda e acessórios estão fazendo uso de 
elementos da cultura popular, através do cordel, na produção de 
coleções que representa o imaginário e o simbólico do Nordeste, 
através de estampas, cores, bordados e até mesmo recriação de 
cenas do cotidiano.

No turismo criativo já existe um roteiro integrado formado 
por 17 municípios turísticos que exploram a literatura de cordel, 
no Sertão do Pajeú - PE. 

Apostar em quartos temáticos com a literatura de cordel 
pode se tornar um grande diferencial para um hotel ou uma 
pousada atrair pessoas para seu estabelecimento.

Na cidade de Tauá-CE, terra natal do poeta Paulo de Tarso, 
foi criado o Cordel Mural, que conta com imagens e textos do 

cordelista Klévisson Viana, enchendo a cidade de poesia.
O restaurante rural O Cangaço, em Itapororoca – PB, foi 

inspirado na literatura de cordel. A sua fachada se diferencia com 
a pintura das xilogravuras que acompanham o tema do cangaço.

Com esses exemplos é possível perceber que o cordel 
também se modernizou e se reinventou com a computação 
gráfica, estampas coloridas e publicações on-line. Continua cada 
vez mais acompanhando as mudanças da sociedade, inclusive 
com influência no cinema de animação, que vem se apropriando 
muito do cordel.

A história de Anne Karolynne, uma jovem empreendedora, 
poetisa de cordel personalizado que começou em 2012 é um belo 
exemplo para contextualizar esse artigo.

Ela iniciou divulgando na internet a poesia de cordel 
personalizada para aniversários e casamentos. A partir de 2012 
começou a oferecer os seus serviços como negócio.

“A ideia de empreender em cordel surgiu da demanda de 
pessoas interessadas, fora do meu ciclo de amizades, que estavam 
pedindo cordel. Senti a necessidade de cobrar por isso, já que 
comecei a enxergar uma possibilidade de ganhar com arte”, 
explica Anne.

Fez um cordel sobre o seu casamento e a partir dessa 
publicação, as pessoas sentiram interesse de escrever suas 
histórias de amor, em cordel. E aí começou a enxergar o cordel 
como um negócio, cujo diferencial é a expertise da sua escrita 

poética, a sensibilidade que carrega na sua alma. Costuma ver a 
vida como poesia, então leva a poesia da sua alma para outras 
pessoas, seja para homenagem ou publicidade. 

 Para Anne, a aproximação com o Sebrae trouxe a visão de 
empreendedorismo e incentivo para formalizar seu negócio em 
2020. “É um suporte quando preciso tirar dúvidas, porque esse 
universo do empreendedorismo ainda é novo para mim, por isso 
estou sempre buscando novos conhecimentos”. 

O relacionamento com os seus clientes é através de 
whatsapp, e-mail, reuniões por streaming. Considera-se ativa 
nas redes sociais: Instagram, Facebook, Youtube. Para Anne as 
possibilidades de divulgação na internet são muito amplas. 

A poesia já premiou Anne Karolynne em vários momentos, 
dentre eles, recebeu o maior prêmio da literatura de cordel do 
Brasil, através do cordel que produziu e concorreu ao Prêmio de 
Literatura Nísia Floresta, uma homenagem a primeira feminista 
do Brasil e da América Latina, em 2020.

Para quem quer empreender Anne orienta focar no digital. 
Mostrar o que você tem a oferecer, qual é a proposta do seu 
trabalho, quais são seus produtos e serviços. Fazer um trabalho 
de divulgação na internet. As redes sociais que utiliza precisam 
dialogar entre si. Importante ter constância nas divulgações, 
mostrar qualidade, não ter medo, não se envergonhar. Pelo 
contrário, se valorizar!  Você não pode esperar que o cliente lhe 
valorize, se você não se valoriza!!

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora
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outubro
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Calendário de comprovação

instituição. Dentre os ban-
cos mais conhecidos, apenas 
o Banco do Brasil oferece a 
possibilidade de prova de 
vida remota, pelo aplicativo 
do banco. Também é possí-
vel que segurados com idade 
superior a 80 anos e pessoas 
com incapacidade de loco-
moção agendem a visita de 
um funcionário do INSS para 
a efetivação do processo. 

Além disso, este ano o 
INSS selecionou 5,3 milhões 
de pessoas para participa-
rem do teste de prova de vida 
à distância. Estes beneficiá-
rios receberam a convocação 
por e-mail ou SMS e deverão 
realizar a comprovação atra-
vés de biometria facial nos 
aplicativos MeuGov.br ou 
MeuINSS. 

O órgão reforça que caso 
haja dúvidas, os beneficiados 
devem entrar em contato 
com a Central INSS através do 
disque 153 por meio do qual 
pode-se receber atendimento 
dos servidores de segunda a 
sábado das 7h às 22h.

Reajuste ‘salgado’

Preço da carne de charque aumenta 
mais de 109% na pandemia em JP

Uma das carnes mais 
consumidas pelos parai-
banos, a de charque, é um 
dos alimentos que passam 
por reajustes constantes  
durante a pandemia da co-
vid-19. Nas feiras livres e 
mercados públicos da ca-
pital, onde os valores são 
mais em conta que nos su-
permercados, o quilo está 
sendo vendido em média 
por R$ 44. Há um ano essa 
mesma carne era comercia-
lizada por R$ 21, represen-
tando um aumento de mais 
de 109% no valor do quilo.

No mercado público de 
Mangabeira, o comerciante 
Miqueias Amorim lamenta 
os reajustes que está repas-
sando para os clientes ao 
longo dos últimos 14 me-
ses. “Infelizmente, a gente 
está comprando a carne de 
charque mais cara e aca-
bamos tendo que repassar 
para nosso cliente. Lembro-
me que no começo do ano 
passado eu vendia o quilo 
entre R$ 20 a R$ 22 e agora 
o menor valor que consigo 
vender é R$ 44,90”, detalha.

Os consumidores tam-
bém reclamam do aumento 
e afirmam que estão com-
prando em menor quantida-
de, apenas para ‘dar o gosti-
nho no feijão’. “Antes dessa 
pandemia eu comprava para 
comer no arrumadinho, no 
escondidinho de macaxei-
ra, que minha esposa cos-
tumava fazer, mas tem bem 
um ano que não comemos 
essas comidas em minha 
casa, essa carne que era ba-

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

rata está cada vez mais cara. 
Atualmente, estou compran-
do só um pedacinho para 
botar no feijão”, descreve o 
eletricista Elissandro Alves, 
de 47 anos, que mora em 
Mangabeira.

Na feira de Otizeiro, o 
preço do quilo não é muito 
diferente. Os marchantes 
estão vendendo por cerca 
de R$ 44. “A gente compra, 
porque a carne de charque 
faz parte do nossa alimen-
tação, né?! Um feijão sem 
charque não tem gosto. Na 
minha casa, a gente tam-
bém comia ela frita com 
cuscuz, mas faz tempo que 
não comemos assim. Hoje 
mesmo, queria levar um 
quilo, mas estou levando 
apenas meio quilo”, pontua 
o webdesigner, Harlan Ho-
landa, que mora no bairro 
de Cruz das Armas.

De acordo com o comer-

ciante Joaquim de Sousa, que 
vende carnes no Mercado 
Central, esse aumento dos 
preços vem diminuindo o 
consumo da carne de char-
que. Ele afirma que quem 
comprava dois quilos por 
mês agora compra de meio 
quilo. Em maio do ano passa-
do ele vendia cerca de 90kg 
de charque semanalmente e 
maio de 2021 vendeu no má-
ximo 40kg por semana. Uma 
queda nas vendas de mais de 
50% no seu faturamento.

Procon orienta
A superintendente da 

Autarquia de Proteção e 
Defesa do consumidor do 
Estado da Paraíba (Procon
-PB), Késsia Liliana, explica 
que o aumento nos preços, 
nos últimos meses ocorreu 
em todos  tipos de carnes e 
gêneros alimentícios. “Real-
mente, o preço da carne de 

charque e dos alimentos em 
geral tem se elevado sig-
nificativamente. Quando a 
gente detecta um aumen-
to exagerado, o Procon-PB 
notifica as empresas,  após 
solicitarmos as notas fiscais 
para verificar se houve uma 
elevação sem justa causa”.

Kessia ressalta ainda 
que não existe tabelamen-
to de preços. No entanto, o 
consumidor pode se bene-
ficiar através de pesquisas 
para verificar onde ele vai 
poder adquirir seus alimen-
tos com preço mais baixo. 
Tem ainda o aplicativo ‘Pre-
ço da Hora’ em que o con-
sumidor vai saber o preço 
de um produto que deseja 
comprar. Para dúvidas, re-
clamações ou sugestões o 
consumidor pode ligar para 
o 151 ou enviar mensa-
gem para o WhatsApp (83) 
98618-8330. 

No ano passado, o quilo do produto era vendido a R$ 20 e agora chega a custar R$ 44 nos mercados da cidade

Foto: Evandro Pereira
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Cerca de 1,8 milhão de contribuintes podem verificar o extrato da declaração no Centro de Atendimento Virtual

Cerca de 1,8 milhão de 
contribuintes já podem sa-
ber se caíram na malha fina 
do Imposto de Renda. A Re-
ceita Federal liberou a con-
sulta ao extrato da declara-
ção de 2021.

O extrato pode ser con-
ferido no Centro de Atendi-
mento Virtual (e-CAC) da Re-
ceita Federal. Para ter acesso 
ao site, o contribuinte deve 
informar ou o certificado di-
gital (se tiver um), ou o login 
no Portal Gov.br ou digitar 
número do CPF/CNPJ, o có-
digo de acesso e a senha.

Quem não tiver o códi-
go de acesso, ou tiver o có-
digo vencido, precisa digitar 
os números dos recibos das 
duas últimas declarações 
entregues à Receita e gerar 
um novo código. Quem está 
declarando pela primeira vez 
precisa informar apenas o 
número do recibo deste ano.

Na última segunda-fei-
ra (31), horas antes do fim 
do encerramento do prazo 
de entrega da Declaração do 
Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021, o supervisor 
do Programa do Imposto de 
Renda, José Carlos Fonseca, 
disse que a Receita esperava 
que cerca de 1,8 milhão de 
declarações, das 34.168.166 
enviadas, fossem retidas na 
malha fina. Segundo Fonse-
ca, o total deve cair pela me-
tade e ficar em 900 mil até o 
pagamento do último lote de 
restituição, no fim de setem-
bro, por causa do envio de 
declarações retificadoras.

Fonseca ressalta que a 
autorregularização, em que o 
contribuinte confere o extra-
to, verifica as pendências e 

envia uma declaração retifi-
cadora com a correção de da-
dos errados ou imprecisos, 
tem aumentado ano a ano. 
Se feito antes do pagamento 
do último lote de restituição, 
o procedimento evita que o 
contribuinte receba intima-
ção da Receita Federal ou 
seja investigado pelo Fisco.

Como conferir
Para conferir o extrato, 

o contribuinte deve acessar 
o link “Meu Imposto de Ren-
da”, no lado esquerdo da tela, 
na página de abertura do e-
CAC. Em seguida, aparece 
uma linha do tempo com as 
últimas declarações entre-
gues. Basta verificar a decla-
ração de 2021 para conferir 
se o documento caiu na ma-
lha fina. Quem não tem pro-
blemas na declaração verá a 
mensagem “Em fila de resti-
tuição”, bastando esperar os 
próximos lotes.

Quem já tiver recebido 
a restituição verá a mensa-
gem “Processada”. Neste ano, 
a Receita pagará cinco lotes 
de restituição. O primeiro foi 
depositado no último dia 31. 
Os demais pagamentos ocor-
rerão em 30 de junho, 30 de 
julho, 31 de agosto e 30 de 
setembro.

Wellton Máximo 
Agência Brasil

Receita Federal libera consulta à 
malha fina do Imposto de Renda 

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona18  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de junho de 2021

Acesse o site do e-CAC  pelo 
QR Code para verificar a situação 

na Receita Federal

Preços Mínimos

Conab fiscaliza estoques públicos 
e pagamento de subvenção na PB

Nesta semana, a Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab) conclui as 
etapas da Paraíba de fiscali-
zação de estoques públicos 
e do pagamento de subven-
ção para umbu e mangaba 
no âmbito da Política de Ga-
rantia de Preços Mínimos 
para Produtos da Sociobio-
diversidade (PGPM-Bio). 

A fiscalização visa ve-
rificar o efetivo exercício 
da atividade extrativa e o 
cumprimento das regras 
contidas nos normativos 
que norteiam a política. Em 
2020, a Conab pagou R$ 
1.066 milhão para 790 ex-
trativistas de umbu e man-

gaba, somente na Paraíba. 
Foram comercializadas 228 
toneladas de umbu, dis-
tribuídas na microrregião 
do Curimataú Ocidental e 
Seridó Oriental; e 859 to-
neladas de mangaba, dis-
tribuídas no Litoral Norte e 
Litoral Sul paraibano.

A PGPM-Bio tem como 
finalidade garantir renda 
ao produtor extrativista 
por meio do pagamento 
de subvenção mediante a 
comprovação da venda do 
produto por preço inferior 
ao mínimo fixado pelo Go-
verno Federal. Por meio da 
política, também é possí-
vel fomentar a proteção ao 

meio ambiente e a manu-
tenção do produto extrativo 
na região, em meio a troca 
de culturas, com o uso ra-
cional e a recuperação dos 
recursos naturais.

Estoques de milho
A fiscalização contem-

pla a vistoria de quatro 
unidades armazenadoras 
em quatro municípios,  vis-
toriando 2,8 toneladas de 
milho. Durante a operação, 
são avaliadas a qualidade e 
a quantidade dos produtos 
depositados, além da higie-
nização dos armazéns.

O milho estocado nos 
armazéns vistoriados será 

Política possibilita 
fomentar proteção ao 

meio ambiente e o 
produto da região

Garantia

destinado à comercialização 
via Programa de Vendas em 
Balcão (ProVB), voltado para 
venda a pequenos criadores 
cadastrados, que utilizam o 
grão na ração animal.

Foto: Josué Francisco/Embrapa

No ano passado, a Conab pagou, na 
Paraíba, R$ 1.066 milhão para 790 

extrativistas de umbu e mangaba

As compras realizadas 
durante as festas juninas e 
o Dia dos Namorados nos 
estabelecimentos comer-
ciais da Paraíba e também 
durante todo o mês de ju-
nho podem concorrer a R$ 
60 mil em prêmios, que 
serão distribuídos em 21 
sorteios, sendo 20 prêmios 
no valor de R$ 2 mil e um 
prêmio especial de R$ 20 
mil. O sorteio será realiza-
do em 9 de julho. 

Para concorrer ao 18º 
Sorteio, basta que os mais 
de 55 mil contribuintes já 
cadastrados no Nota Cida-
dã insiram o número do 
CPF na nota fiscal. Já os 
paraibanos que ainda não 
realizaram o cadastro no 
Nota Cidadã e querem con-
correr aos 21 sorteios des-
te mês de junho, que tota-
lizam R$ 60 mil, precisam 
fazê-lo no portal www.di-
gital.pb.gov.br . 

O cadastro solicita 
apenas o nome; número do 
CPF; data de nascimento; 
e-mail, telefone e a criação 
de uma senha. Após o ca-
dastro realizado, no ato de 
toda compra no comércio 

deve-se exigir a nota fis-
cal com o número do CPF, 
passando a concorrer aos 
sorteios mensais. Quanto 
maior o número de notas a 
cada mês com CPF, maior é 
a chance de ser premiado.

Sorteio
O 18º sorteio do Pro-

grama Nota Cidadã será 
realizado no dia 10 de ju-
nho, no auditório da Lo-
tep, em João Pessoa, às 
10h. O sorteio é referente 
às compras dos paraiba-
nos que se cadastraram 
no Portal da Cidadania e 
inseriram o CPF nas notas 
emitidas entre 1º e 31 de 
maio. A transmissão será 
feita no auditório da Lo-
tep via canal do YouTube 
da Sefaz-PB e também no 
Instagram da Lotep no en-
dereço @lotep.pb.

Balanço
 Iniciado em janeiro 

de 2020, os sorteios men-
sais do Nota Cidadã já 
premiaram 357 cidadãos 
paraibanos, contemplando 
cidades de todas as regiões 
e microrregiões do Estado.

Nota Cidadã paga 
R$ 60 mil em prêmios

A Câmara aprovou me-
dida provisória que cria fa-
cilidades para obtenção de 
crédito por pessoas físicas 
e jurídicas durante a pande-
mia. O texto-base foi aprova-
do por 397 votos a favor, o 
total de deputados partici-
pando da sessão. O relator, 
deputado federal Ricardo 
Silva (PSB-SP), prorrogou 
até 31 de dezembro os efei-
tos da medida.

O texto dispensa a exi-
gência de uma série de docu-
mentos na hora de contratar 
ou renegociar empréstimos, 
devido à pandemia da co-
vid-19. O prazo original da 
medida editada pelo gover-
no acaba em 30 de junho. O 
texto teve apoio da oposição 
e do governo. “São ações 
dessa forma exigindo me-
nor burocracia até num de-
terminado momento, agora 
não deixando que a análise 
a partir dos bancos, princi-
palmente os bancos de de-
senvolvimento, aqueles que 
têm acesso aos fundos cons-
titucionais, fundos esses que 
minimizam as diferenças 
nas diversas regiões. Isso faz 

com que a economia tenha 
a capacidade de retomar a 
sua normalidade quando a 
crise sanitária for embora”, 
afirmou o deputado Joseildo 
Ramos (PT-BA).

Publicada em feverei-
ro, a MP repete parte do 
conteúdo de outro texto en-
viado ano passado ao Con-
gresso, mas que não chegou 
a ser votado e perdeu a vali-
dade em novembro. O texto 
dispensa os bancos públi-
cos - e também os privados 
- de exigirem dos clientes a 
apresentação de certidões 
de quitação de tributos fede-
rais, certificado de regulari-
dade do FGTS e comprovan-
te de regularidade eleitoral, 
dentre outros. A MP anterior 
dava essa permissão apenas 
para as instituições financei-
ras públicas.

O texto também revoga 
a obrigação da apresenta-
ção de Certidão Negativa de 
Débito (CND) pelas pessoas 
jurídicas na contratação de 
operações de crédito com 
instituições financeiras que 
envolvam recursos captados 
por meio de caderneta de 
poupança. Como se trata de 
uma MP, as mudanças têm 
validade imediata.

Aprovada MP para 
obtenção de crédito

Um incinerador com 
tecnologia de ponta está em 
pleno funcionamento no tra-
tamento de resíduos indus-
triais e de saúde, na cidade 
de Cabedelo, Região Metro-
politana de João Pessoa. O 
equipamento se destaca por 
ser o primeiro no Estado a 
tratar os gases provenientes 
da combustão dos materiais 
processados, representando 
uma inovação na redução de 
impactos ambientais.

A máquina, bem como as 
instalações de tratamento de 
resíduos foram financiados 
pelo Banco do Nordeste à em-
presa 3 A Engenharia - Rifiuti 
Global Gerenciamento de Re-
síduos. O sistema é automati-
zado e o monitoramento da 
emissão de gases ocorre por 
sondas de CO e O2, em tempo 
real. As cinzas são destinadas 
para serem recicladas em in-
dústrias cimenteiras ou, se 
classificadas como perigosas, 
serão destinadas ao aterro 
sanitário.

A capacidade do forno 
incinerador é de processar 
200 kg de materiais por hora, 
funcionando em regime de 
24 horas de processamento. 
Todo o funcionamento do sis-
tema segue os parâmetros do 

Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (Conama).

Tratamento
A empresa atende a de-

mandas dos setores público 
e privado da Paraíba e tem 
a expectativa de ampliar o 
atendimento aos estados de 
Pernambuco e do Rio Gran-
de do Norte. O empresário 
Agvaldo Arruda de Andrade 
atua no setor há 16 anos e 
explica que fez uma pesquisa 
de mercado e elaborou um 
plano de negócios para trata-
mento de resíduos e a esco-
lha do equipamento fez toda 
diferença.

“Estamos funcionando 
com o novo sistema desde 28 
de abril deste ano, de forma 
automatizada. Esse é o único 
equipamento da Paraíba que 
faz o tratamento dos gases. 
O processamento dos resí-
duos passa por onze etapas e 
na combustão dos materiais 
são gerados gases que tam-
bém são tratados, atuando de 
forma sustentável”, destaca o 
empresário.

O Banco do Nordeste res-
saltou a inovação do projeto 
da empresa e o atendimen-
to aos requisitos ambientais 
para a aprovação do crédito.

PB tem 1o incinerador 
de gases da combustão

Camila Turtelli
Agência Estado
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Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira divulgou o edital com o cronograma do exame

Após o ministro da Edu-
cação, Milton Ribeiro, ir às 
redes sociais e antecipar, na 
última segunda-feira que 
o Exame Nacional de Ensi-
no Médio (Enem) 2021 vai 
acontecer nos dias 21 e 28 de 
novembro, o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixei-
ra (Inep) divulgou ontem, o 
edital com o cronograma do 
exame. As inscrições pode-
rão ser feitas entre os dias 30 
de junho e 14 de julho.

Como os processos do 
exame dependem da divul-
gação do edital, documento 
oficial com todas as diretri-
zes e datas das provas, a rea-
lização do Enem 2021 ainda 

neste ano vinha causando 
incertezas - normalmente, o 
edital é divulgado em mar-
ço e as inscrições começam 
em maio. Agora, mesmo com 
atraso em relação a anos an-
teriores, pessoas interessa-
das já podem se planejar.

Provas
As provas do Enem Im-

presso e do Enem Digital 
serão aplicadas no mesmo 
dia, o que, segundo o Inep, 
deve otimizar a elaboração 
dos Cadernos de Questões, 
já que as duas versões utili-
zarão os mesmos itens. Além 
disso, a participação dos 
“treineiros” - estudantes que 
ainda estejam cursando ou 
não tenham concluído o En-
sino Médio - está garantida 
na versão impressa.

Victoria Netto 
Agência Estado

Enem 2021: veja as datas de 
inscrição, pagamento e provas
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Cronograma 
- De 30 de junho a 14 de julho: inscrições.
- Até 19 de julho: pagamento da taxa de inscrição.
- De 30 de junho a 14 de julho: atendimento espe-
cializado.
- De 19 de julho a 23 de julho: pedido de tratamento 
pelo nome social.
- 21 e 28 de novembro: realização das provas.

n Qual o horário de realização das provas?
As provas seguem o horário de Brasília.
- Abertura dos portões: 12h.
- Fechamento dos portões: 13h.
- Início das provas: 13h30.
- Término das provas no 1o dia: 19h.
- Término das provas no 2o dia: 18h30.

n Como e onde fazer a inscrição?
Todas as pessoas interessadas em fazer o Enem 2021, 
inclusive aquelas que solicitaram isenção da taxa de 
inscrição do exame até o dia 28 de junho, devem efe-
tuar a inscrição no site oficial do Inep, na Página do 
Participante, do dia 30 de junho ao dia 14 de julho de 
2021 às 23h59 (horário de Brasília-DF).

n na hora de se inscrever, o participante deve 
informar os seguintes dados:
- Número do CPF e data de nascimento (o Inep aceita 
apenas uma inscrição por número de CPF).
- Optar pela participação no Enem 2021 digital ou 
impresso (após concluir a inscrição, não será possível 
alterar essa opção).
- Informar endereço de email e número de telefone fixo 
ou celular válidos.
- Indicar a unidade da federação e o município onde 
deseja realizar o exame.
- Solicitar, se necessário, atendimento especializado 
(válido, por exemplo, para pessoas com deficiência).
- Selecionar a língua (inglês ou espanhol) em que reali-
zará a prova de Língua Estrangeira.
- Criar cadastro e senha de acesso para a Página do 
Participante.

n Qual o valor da taxa de inscrição?
A taxa de inscrição do Enem 2021 é de R$ 85,00. O valor 
deverá ser pago até 19 de julho de 2021, respeitando os 
horários de compensação bancária, sob risco de a inscri-
ção não ser confirmada. O Inep informou que não have-
rá prorrogação no prazo. O pagamento da taxa de ins-
crição vale somente para o participante que não solicitou 
ou não teve aprovada a isenção da taxa de inscrição.

n Quantas vagas o Enem Digital oferece?
O Inep informou que o Enem Digital 2021 ofertará 
101.100 vagas para os primeiros participantes que opta-
rem por essa modalidade. Aqui, vale lembrar que o Enem 
não tem limite de inscrições na modalidade impressa, 
mas, por questões logísticas, a versão digital estabelece 
um teto para controle e monitoramento dos candidatos.
Neste ano, os participantes que optarem pela versão 
digital do exame também terão a oferta de atendimen-
tos especializados. Os recursos disponíveis serão prova 
ampliada, prova superampliada, prova com contraste 
e locais de prova com acessibilidade para pessoas com 
deficiência.

n o Enem Impresso respeita regras sanitárias?
Para a realização do Enem 2021, o Inep considera o 
cenário atual da pandemia no Brasil. Atualmente, o ins-
tituto e o consórcio aplicador fazem o mapeamento de 
possíveis locais de realização das provas que garantam 
o cumprimento das medidas sanitárias.

A Universidade Es-
tadual de Campinas (Uni-
camp) alterou a data da pri-
meira fase do seu vestibular 
para o dia 7 de novembro de 
2021. A segunda fase da pro-
va está mantida para os dias 
16 e 17 de janeiro de 2022.

Segundo a Unicamp, a 
alteração na data da primei-
ra fase – agendada inicial-
mente para 21 de novembro 
– ocorreu porque o governo 

federal marcou a aplicação 
do Exame Nacional de En-
sino Médio (Enem) 2021 
para os dias 21 e 28 de no-
vembro.

“A Unicamp optou por 
redefinir a data, de manei-
ra a facilitar o acesso de es-
tudantes interessados em 
mais de um processo seleti-
vo. A escolha da data ocor-
reu após reunião com outras 
universidades”, destacou a 
instituição em nota.

As inscrições para o 
Vestibular Unicamp 2022 

terão início no dia 2 de 
agosto de 2021 e deverão 
ser feitas até dia 8 de se-
tembro. O valor da taxa de 
inscrição será de R$ 180 e 
poderá ser pago até o dia 10 
de setembro. Os detalhes 
do vestibular da Unicamp 
podem ser vistos no site da 
instituição.

Volta do Enem
A Unicamp confirmou 

ainda que voltará a reali-
zar em 2021 a modalida-
de Enem-Unicamp para 

ingresso na universidade 
em 2022. No ano passa-
do, a instituição não pôde 
utilizar esse sistema de in-
gresso porque, em razão da 
mudança da data do Enem, 
a Unicamp não recebeu os 
resultados a tempo das ma-
trículas em 2021.

Os detalhes da moda-
lidade Enem-Unicamp ain-
da serão divulgadas pela 
instituição. No entanto, os 
pedidos de isenção da taxa 
de inscrição já podem ser 
feitos.

Unicamp muda data de vestibular 
e volta a aceitar nota do Enem
Bruno Bocchini
Agência Brasil

No país

Fenabrave: emplacamentos de 
veículos crescem 10,82% em maio

O número de empla-
camentos de veículos em 
maio chegou a 319.257 
unidades, o que represen-
ta um aumento de 10,82% 
na comparação com o mês 
anterior, quando foram 
emplacados 288.081. Na 
comparação com os em-
placamentos de maio do 
ano passado o aumento foi 
de 218%, já que naquele 
período foram vendidos 
100.394 veículos. Os da-
dos são da Federação Na-
cional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave), que considera 
os automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ônibus, 
motocicletas, implementos 
rodoviários e outros para 
fazer a contagem.

“Apesar dos esforços 
das montadoras, as entre-
gas de veículos ainda não 

atingiram o equilíbrio, em 
função da falta de alguns 
componentes, principal-
mente eletrônicos, man-
tendo o represamento de 
vendas, que já vinha sendo 
verificado. Nos resulta-
dos de maio, notamos que 
uma parcela dos emplaca-
mentos se refere às vendas 
realizadas em meses ante-
riores. Como consequên-
cia da menor oferta, os 
estoques de veículos, para 
todos os segmentos, se 
mantêm em um nível mui-
to baixo”, analisou o presi-
dente da entidade, Alarico 
Assumpção Júnior.

O balanço mostra 
ainda que no acumulado 
do ano, foram emplaca-
das 1.393.358 unidades. 
Na comparação com o 
mesmo período de 2020, 
quando foram emplaca-
das 1.031.235 unidades, 
houve um crescimento de 
35,12%. “Vale observar 

que esse crescimento, em-
bora bastante positivo, se 
dá sobre uma base compa-
rativa baixa, já que tivemos 
péssimos resultados nos 
meses de março e abril do 
ano passado, em função 
do início da pandemia do 
novo coronavírus e da pa-
ralisação súbita da econo-
mia”, disse Assumpção.

Expectativas  
Segundo a Fenabrave, 

a previsão para o ano de 
2021 é de crescimento de 
16%, assim como o divul-
gado em janeiro. A revisão 
deve ser feita em julho, 
após o encerramento do 
semestre e a regularização 
da produção. De acordo 
com Assumpção, os índices 
de confiança da indústria 
estão altos, estando entre 
os cinco maiores do país, 
mas ainda é cedo para alte-
rar as previsões.

“Há demanda e crédito 

Flávia Albuquerque
Agência Brasil

elevados no mercado auto-
motivo e, com a evolução 
da vacinação e imunização 
da população, contra a co-
vid-19, talvez estejamos 
diante de um quadro mais 
favorável do que o estima-
do, quando iniciamos a se-
gunda onda da pandemia, 
neste ano”, afirmou.

Vale observar que 
esse crescimento, 
embora bastante 

positivo, se dá sobre 
uma base comparativa 
baixa, já que tivemos 
péssimos resultados 

nos meses de março e 
abril do ano passado, 
em função do início 
da pandemia 

Foto: Marcus Antonius

Na comparação com os emplacamentos de maio do ano passado, quando foram vendidos 100.394 veículos no país, o aumento foi de 218%
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Programa atende pessoas em 
situação de rua em Guarabira
“Prato Cheio”, do Governo do Estado, distribui café da manhã, almoço e jantar, totalizando mil refeições diárias

O projeto emergencial 
Prato Cheio, executado pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Humano (Sedh) 
em parceria com a Arquidioce-
se da Paraíba, já começou a be-
neficiar pessoas em situação de 
rua e de vulnerabilidade social 
na cidade de Guarabira com 
café da manhã, almoço e jantar. 

 O lançamento do Prato 
Cheio em Guarabira aconteceu 
na manhã de ontem, garantin-
do a distribuição diária de mil 
refeições. Na ocasião, o secre-
tário do Desenvolvimento Hu-
mano, Tibério Limeira, visitou 
as instalações da cozinha onde 
estão sendo preparadas as re-
feições e destacou a importân-
cia da ação. “O Prato Cheio é um 
projeto de muita importância 
por estar atendendo a popula-
ção em situação de rua, que é 
muito vulnerável, e por se tratar 
de um programa que está se ex-
pandindo pelo Estado diante da 
emergência que estamos viven-
do. E Guarabira é uma região es-
tratégica que merece esse tipo 
de atendimento”, observou.

Tibério lembrou que no 
segundo semestre será entre-
gue o Restaurante Popular, que 
já funciona nas cidades de João 
Pessoa, Santa Rita, Campina 
Grande, Patos e Sousa e agora 
contemplará outros municí-
pios; e ainda o programa Tá na 
Mesa, que passará a fornecer 
552.200 refeições a preço po-
pular em outros 83 municípios 
do Estado. “Essas ações de se-
gurança alimentar têm sido 
fundamentais e necessárias 
nesse momento de pandemia”, 
ressaltou o secretário.

 A gerente de Desenvolvi-
mento Humano e coordenado-
ra do Prato Cheio em Guarabi-
ra, Joana Darc Bandeira Ferraz, 
também destacou a importân-

cia da chegada do projeto na 
cidade: “É de uma importância 
imensa, principalmente nesse 
período da pandemia, em que o 
desemprego aumentou, muitas 
pessoas não têm dinheiro para 
comprar sua alimentação. E 
esse projeto veio para saciar a 
fome de moradores em situação 
de rua e em vulnerabilidade, ar-
tistas de circo que estão na cida-
de sem poder fazer seus espetá-
culos. E graças à sensibilidade 
do governador,  juntamente com 
o secretário Tibério, e parceria 
com o Instituto São José trouxe 
o projeto para Guarabira”. 

O deputado Estadual 
Raniery Paulino também ex-
pressou sua satisfação com a 
implantação do Projeto Prato 
Cheio no município. “Minha 
fala é de gratidão e reconhe-
cimento. Infelizmente temos 
esse público abaixo da linha de 
pobreza em Guarabira e que 
necessita. E o governador João 
Azevêdo lançou esse programa 
que é emergencial, mas tem 
ações perenes, a exemplo do 
Restaurante Popular que será 
instalado em Guarabira, outra 
grande conquista associada a 
tantas outras ações de infraes-
trutura”, afirmou o deputado. 

A dona de casa Yasmim da 
Conceição Matias, 26, mãe de 
sete filhos, casada com um agri-
cultor que está desempregado, 
é uma das beneficiadas do pro-
jeto Prato Cheio em Guarabi-
ra. “Esse projeto é muita coisa 
para mim, é uma ajuda muito 
grande o recebimento dessa 
alimentação, uma bênção de 
Deus. Eu que dependo da ajuda 
das pessoas, agora vai melho-
rar”, declarou emocionada.

Além de Guarabira, o pro-
jeto Prato Cheio já está presen-
te nas cidades de João Pessoa, 
Campina Grande e Patos, onde 
são servidas 5.250 refeições.

O lançamento do Prato Cheio 
em Guarabira aconteceu 
na manhã de ontem e está 
se expandindo pelo Estado 
diante da emergência 
causada pela pandemia

Foto: Secom-PB

A população dos 223 
municípios paraibanos 
já pode acessar o site do 
Orçamento Democrático 
Estadual (www.paraiba.
pb.gov.br/diretas/ode) 
para sugerir as obras, 
ações ou serviços que 
pretendem que sejam 
priorizadas pelo governo 
no próximo ciclo orçamen-
tário. As audiências deste 
ano seguem ainda de for-
ma exclusivamente on-line 
e a votação das prioridades 
ficará disponível até o fim 
do mês de julho.

Para acessar a pla-
taforma de votação, a 
pessoa deverá inserir o 
número do CPF e seguir 
as instruções até o fim do 
questionário. 

A votação das prio-
ridades será simultânea 
para todas as 14 regiões 
geoadministrativas, e es-
tará disponível  24h por 
dia e, assim como aconte-
ceu nas audiências públi-
cas presenciais dos ciclos 
anteriores, a população 
poderá votar em até três 
obras, ações ou progra-
mas de investimentos 
que gostaria que fosse 
priorizada na sua respec-
tiva região.

O secretário exe-
cutivo do OD Estadual, 
Célio Alves, explica com 
mais detalhes: “estamos 
abrindo o ciclo de vota-
ção das prioridades que 
este ano segue de forma 
exclusivamente on-line. 
Também estamos esten-
dendo o prazo de votação 
com objetivo de envolver 
o máximo de participa-
ção. As audiências públi-
cas estão programadas 
para acontecerem no 
mês de julho, aonde se-
rão prestadas contas dos 
investimentos realizadas 
pelo governo referente 
às prioridades eleitas no 
ciclo anterior”.

Célio Alves explicou 
ainda que as regiões es-
tão sendo mobilizadas. 
“A equipe técnica do Or-
çamento Democrático 
está mobilizando as co-
munidades para que par-
ticipem deste processo e 
elejam as suas priorida-
des. É muito importante 
o envolvimento de todos 
neste processo atípico de 
democracia participati-
va”, disse Célio Alves.

O calendário das au-
diências será anunciado 
nos próximos dias.

ODE disponibiliza sua 
plataforma de votação 

Na Paraíba 

Lei libera o traslado de animais 
domésticos em transporte coletivo

A lei que autoriza o trans-
lado de animais domésticos de 
pequeno porte em transportes 
coletivos e ônibus intermunici-
pais na Paraíba é vista de for-
ma positiva pelas entidades de 
defesa animal de João Pessoa 
e a gestão do Terminal Rodo-
viário da capital paraibana. No 
entanto, eles observam que 
a aplicação da medida deve 
ocorrer de forma organizada 
para garantir o máximo de 
conforto aos animais, tutores e 
demais passageiros. 

De acordo com a presi-
dente do Instituto Protecio-
nista SOS Animais e Plantas, 
Maribel Amengual, é preciso 
entender a importância des-
sas regras. Por isso, a lei será 
vantajosa no momento que as 
pessoas utilizarem a caixa de 
transporte para que o trans-
porte seja viável e possa bara-
tear os custos. Assim, acredita 
que esta é uma boa decisão 
desde que as normas sejam 
respeitadas. 

“A maioria das pessoas 
que tem animais às vezes não 
tem carro e tem que carregar o 
animal dependendo do trans-
porte público. Há muitos anos 
no Brasil pessoas transportam 
animais eventualmente em 

ônibus e avião, com regras e 
pagando. Só que esse trans-
porte tem que ser gratuito ou 
com um preço acessível pra 
que a pessoa possa viabilizar 
esse deslocamento do animal”, 
declarou.

Ela reforça que isso tam-
bém precisa estar dentro das 
condições aceitas pela empre-
sa, ou seja, o animal precisa 
estar dentro de uma caixa de 
transporte confortável, que 
não vá causar nenhum dano 
nem para ele nem para aque-
les que também utilizam o 
meio de transporte. “Antes já 
tinha algumas regras pra levar 
animal: se levava em uma cai-
xa de transporte e a cada pa-
rada era bom tirá-lo da caixa, 
alimentar o animal e deixá-lo 
fazer as necessidades fisioló-
gicas. Não existe uma proibi-
ção, só tem que ter sempre a 
readequação e fazer a coisa 
mais correta possível pra que 
o transporte seja bom para o 
animal e bom para quem está 
junto”, completa. 

Maribel lembrou ainda 
sobre o caso do cachorro que 
morreu após ser transporta-
do no bagageiro do ônibus da 
empresa Expresso Guanabara 
entre as cidades de Sousa, no 
Sertão paraibano e João Pes-
soa. Ela comentou que diante 
da repercussão dessa história 

partiu a sugestão de criar uma 
lei estadual sobre o tema. “Daí 
que partiu a sugestão de colo-
car a lei estadual do translado 
de animais em transportes 
intermunicipais. Isso repercu-
tiu bastante na Paraíba e real-
mente o transporte tem que 
facilitar a vida de todo mundo. 
Quem não tem carro como vai 
transportar o animal? Tam-
bém se torna mais econômico 
porque nem todo mundo tem 
recursos, ainda mais na pande-
mia onde se vive tanto recesso 
e os animais são prejudicados 
também”, opinou.

A presidente da ONG Aju-
de Anjos de Rua, Fabíola Re-
zende, também acredita que 
a Legislação que permite a 
presença de animais domésti-
cos nos transportes coletivos 
e ônibus intermunicipais pa-
raibanos é uma boa iniciativa, 
mas que precisa ter toda a se-
gurança para que esse transla-
do aconteça.  

“Deve ser em caixinhas e 
sem ser onde leva a bagagem, 
mas sim em um espaço que o 
leve dentro dos ônibus. Eles 
antes levavam onde levam as 
bagagens. Em João Pessoa hou-
ve duas mortes. Os cães chega-
ram aqui mortos. Não tinha e 
não tem como respirar dentro 
de onde se coloca as malas”, 
analisou. 

O gerente do Terminal 
Rodoviário Severino Camelo, 
em João Pessoa, Reinaldo Bra-
sil, por sua vez, afirmou que tal 
medida na realidade já era pra-
ticada há muitos anos entre os 
passageiros das linhas interes-
taduais. A novidade é que essa 
lei se expandiu agora para as 
linhas intermunicipais. Neste 
sentido, acredita que ela seja 
positiva porque regulamen-
ta uma situação que muitos 
usuários tinham vontade que 
acontecesse. 

Ele adiantou que os ani-
mais de grande porte não es-
tão permitidos nestas linhas 
e explica que os de pequeno 
devem estar em uma caixa 
apropriada, isto é,  não pode 
ser de sapato, nem de pape-
lão. “Além de regulamentar, a 
lei protege o animal porque 
existe toda uma regra para fa-
zer o transporte: ele tem que 
estar em uma caixinha, bem 
acomodado, em local ventila-
do. Ou seja, protege o animal e 
acaba com aquela questão que 
nunca presenciamos, mas po-
deria ocorrer que é transporte 
clandestino: a pessoa queria 
levar o animal, mas não po-
dia, então podia colocar den-
tro da mala. Ela não tem mais 
porque fazer isso já que existe 
uma Lei permitindo o transla-
do”, esclareceu.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Condução em horários de pico com autorização
A Lei 11.965 de 28 de maio 

de 2021 foi publicada na edição 
do último dia 29 do Diário Oficial 
do Estado (DOE). De autoria do 
deputado estadual Lindolfo Pires 
(Podemos), o texto autoriza o 
translado de animais domésticos 
de pequeno porte nos transportes 
coletivos: trem, veículo leve sobre 
trilho-VLT e ônibus intermunicipais 
no Estado da Paraíba. 

No entanto, é proibido o 
animal que, por sua espécie, 
ferocidade, peçonha ou saúde, 
provoque o desconforto e/ou 
comprometa a segurança do 
veículo, de seus usuários ou de 
terceiros. Além disso, os animais 
domésticos não poderão ser 
conduzidos no transporte cole-
tivo nos dias úteis, em horário 
de pico, na parte da manhã das 
6h às 9h, e no período das 16h 
às 19h. 

O transporte nos horários de 
pico pode ser possível excepcio-
nalmente se nesse período estiver 
agendado procedimento cirúrgico. 
Neste caso, deve ser apresentada 
uma solicitação, emitida em duas 
vias, devidamente assinada pelo 
médico veterinário responsável, 
contendo o respectivo número de 
seu registro junto ao Conselho 
Regional de Medicina Veteriná-
ria, constando horário, local e 
justificativa da intervenção. Uma 
via será entregue ao condutor do 
veículo ou para os agentes de 
fiscalização.

O animal deverá pesar dez 
quilos no máximo, estar acon-
dicionado apropriadamente em 
container de fibra de vidro ou 
material similar resistente, sem 
saliências ou protuberâncias, à 
prova de vazamento, limpo, não 
contendo água, alimentos ou de-

jetos que possam causar qualquer 
tipo de incômodo aos demais 
passageiros. 

Conforme, a Lei, o translado 
deverá acontecer sem prejudicar 
a comodidade e segurança dos 
passageiros e de terceiros, além 
de não comprometer e/ou causar 
qualquer alteração no regime 
de funcionamento ou trajeto da 
linha, isentando o condutor do 
veículo de qualquer responsa-
bilidade pela integridade física 
do animal durante o período do 
transporte.

Segundo a medida, o respon-
sável pelo animal deverá pagar a 
tarifa regular da linha pelo assen-
to para o transporte do animal, se 
for o caso. Neste sentido, Reinaldo 
Brasil destaca a existência desta 
tarifa para fazer este transporte e 
ressalta que cada valor depende 
da empresa de ônibus. 



Com a classificação para as finais do Paraibano, Sousa garante vaga na 
competição nacional e ainda disputará a Série D do Brasileirão em 2022

Primeiro classificado 
para as finais do Campeo-
nato Paraibano, o Sousa, 
time de melhor campanha 
no Estadual, agora, aguar-
da a confirmação das datas 
das finais que decidirá em 
sua casa, o estádio Mari-
zão, na “Cidade Sorriso”. No 
entanto, antes mesmo de 
disputar o título, o “Dinos-
sauro do Sertão” já garantiu 
dois feitos importantes e 
que podem se traduzir em 
recursos e conquistas rele-
vantes para a agremiação: 
a oportunidade de disputar 
novamente a Série D em 
2022 - o time já jogará essa 
competição esse ano - e a 
vaga para a Copa do Bra-
sil na próxima temporada. 
Maior campeão da Paraíba 
entre os clubes sertane-
jos, o Sousa agora rompe 
um tabu que já durava oito  
anos sem a presença das 
equipes da região na maior 
competição brasileira, já 
que a última participação 
havia sido em 2013.

A última participação 
de um clube sertanejo, 
na Copa do Brasil, há oito 
anos atrás, foi, inclusive, 
do próprio Sousa, que foi 
vice-campeão paraibano 
em 2012 e, com isso, re-
tornou ao certame nacio-
nal, naquela ocasião onde 
enfrentou o Coritiba - que 
havia sido vice-campeão da 
competição em 2012 - no 
Marizão, e acabou sendo 
derrotado por 3 a 0 pelo 
time do Paraná. 

O Sousa ainda teve 
mais três participações 
na Copa do Brasil, após os 
seus dois títulos estaduais 
obtidos em 1994 e 2009, 
além de ter obtido a vaga 
para a disputa de 2008, 
quando ficou na terceira 
colocação. Em 1995, o time 
enfrentou pela competição 
nacional o Flamengo, em 
dois jogos, um no Almei-
dão, em João Pessoa, e o 
outro na Gávea, no Rio de 
Janeiro - as duas partidas 
foram vencidas pela equi-
pe carioca por 1 a 0. 

13 anos depois, a equi-
pe retornou para a Copa 
do Brasil e enfrentou o Vi-
tória, time que derrotou a 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com Sertão de volta à 

Copa do Brasil
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Copa América
A CBF optou por blindar os jogadores da seleção, 
evitando a polêmica sobre a realização do torneio no 
Brasil. Entre os atletas, vale a lei do silêncio. Página 23
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Com a melhor campanha no Estadual, o Sousa derrubou tabu que já durava oito anos, conquistando vaga na maior competição do futebol brasileiro

Foto: Jefferson Emmanuel/Sousa

equipe paraibana, em jogo 
único, por 4 a 1. Já em 2010, 
o adversário do Dinossauro 
foi novamente um time ca-
rioca, dessa vez, o Vasco da 
Gama que derrotou a equi-
pes sousense na primeira 
partida, no Almeidão, por 2 

a 1 e depois empatou em 0 a 
0 jogando no estádio de São 
Januário, no Rio de Janeiro.

Além do Sousa, Atléti-
co de Cajazeiras e Nacional 
de Patos, como represen-
tantes do Sertão, também 
já participaram da Copa 

do Brasil. A equipe cajazei-
rense disputou o torneio 
nacional em 2003 e 2004. 
Na primeira participação, o 
“Trovão Azul” foi eliminado 
pelo Bahia após empatar a 
primeira partida em 1 a 1 
jogando no estádio Perpe-

tão e ser goleado na Fonte 
Nova, por 4 a 1, no jogo de 
volta. No ano seguinte, o 
adversário foi novamen-
te um time nordestino, o 
Fortaleza, que venceu no 
Perpetão, por 1 a 0, e em-
patou em 2 a 2, jogando no 

estádio Presidente Vargas, 
na capital cearense.

Já o Nacional, disputou 
a competição em uma úni-
ca oportunidade, no ano 
de 2008, após ter conquis-
tado o título estadual em 
2007. A equipe patoense, 
naquela oportunidade, en-
frentou o Internacional de 
Porto Alegre e, mesmo jo-
gando em seus domínios, 
no estádio José Cavalcanti, 
a equipe paraibana acabou 
sendo goleada pelos gaú-
chos por 4 a 0.

Agora, o Dinossauro 
ainda irá para a disputa 
do título estadual, poden-
do, caso isso ocorra, ainda 
se confirmar na Copa do 
Nordeste do próximo ano. 
Todavia, a equipe já sabe 
que poderá contar com um 
calendário no primeiro e 
segundo semestre de 2022 
e com os recursos que re-
ceberá pela participação 
na Copa do Brasil - cerca 
de R$ 560 mil reais, va-
lor pago, este ano, para as 
equipes do “Pote 3” no sor-
teio da competição. O time 
ganhará um reforço impor-
tante para a montagem de 
um bom elenco, algo que 
o Sousa já conseguiu fazer, 
na atual temporada, mes-
mo sem contar com esses 
recursos.

Por sinal, montar bons 
elencos, com recursos re-
duzidos, é uma das carac-
terísticas do clube, que já é 
bicampeão estadual, além 
de ter chegado às finais do 
Estadual em 2012 e, agora, 
em 2021. O elenco atual do 
Sousa, por exemplo, para 
as disputas do Campeonato 
Paraibano, tem uma folha 
salarial que gira em torno 
dos R$ 65 mil, enquanto 
que a do Botafogo, por 
exemplo, ultrapassa a casa 
dos R$ 250 mil mensais.

Se ganhar o Estadual, 
o Dinossauro também 
confirma participação 
na Copa do Nordeste. 
Campanha até agora 
já garantiu recursos 
importantes ao time

Morreu aos 73 anos, no 
início da noite da última ter-
ça-feira (1º), em João Pes-
soa, o ex-jogador de futebol 
José Jeremias de Lima Filho, 
o Zito Camburão, também 
chamado de o “Tanque dos 
Canaviais”. Ídolo do Bota-
fogo paraibano no final dos 
anos de 1960, Zito estava 
internado no Abrigo Mora-
da Aconchego, na capital, e, 
na última sexta-feira (28), 
foi transferido para a UPA 
localizada no Bairro dos 
Bancários, apresentando 
um quadro de insuficiência 
respiratória e de infecção.

De acordo com infor-
mações do seu filho, o jor-
nalista e professor Wagner 
Lima, a família optou pela 
medicina com cuidados pa-
liativos, porque o quadro 
era irreversível. “Não que-
ríamos que ele sofresse”, 
explica Wagner, acrescen-
tando: “Ficou a maior parte 
do tempo sedado, mas pedi 
para ele me dar sinais de 

que me ouvia e ele mexeu as 
pálpebras”.

A morte de Zito foi cau-
sada por choque cardiogê-
nico, insuficiência cardíaca 
e hipertensão arterial sistê-
mica. A saúde do ex-jogador 
vinha abalada há mais de 
três anos. Depois de um aci-
dente vascular cerebral an-
terior, em 2018 ele teve um 
segundo AVC, ficando com 
sequelas leves. Num sába-
do de Carnaval de 2019, ele 
teve o terceiro AVC, que o 
deixou sem movimentos. 
Zito foi sepultado ontem, 
em Santa Rita, sua cidade 
natal, na Região Metropoli-
tana de João Pessoa. 

Paixão pelo Botafogo
O ponta-esquerda Zito 

Camburão nasceu em 29 
de dezembro de 1947, em 
Santa Rita. Era filho de José 
Jeremias de Lima, o Dedé 
Moenda, que jogou de za-
gueiro no clube paraibano 
Onze Esporte Clube. Zito 
iniciou a carreira de jogador 
no time do Santa Cruz, em 
1960, chegando a conquis-

tar o seu primeiro título em 
1963, na Liga Desportiva de 
Santa Rita.

De 1965 a 1967, atuou 
pelo Santos de João Pessoa, 
o Santos Tereré, Ainda em 
1967, se transferiu para o 
Botafogo, sagrando-se cam-
peão paraibano em 1968. 
Em 1969, faltando três ro-
dadas para o final do cam-
peonato estadual, quando o 
Botafogo chegou ao bicam-
peonato, Zito foi contratado 
pelo ABC de Natal.

Durante sua carreira, 
Zito Camburão ainda vestiu 
as camisas de três clubes 
do Maranhão: Moto Clube, 
Caxias e Imperatriz. Tam-
bém teve passagens por 
Confiança (SE), ASA (AL) e 
Parnaíba (PI). Parou de jo-
gar em 1974.

Em 2014, a direção do 
Botafogo promoveu uma 
homenagem a Zito Cambu-
rão, reconhecendo a con-
tribuição do ex-jogador à 
história do clube paraibano, 
com a entrega de um Diplo-
ma de Honra ao Mérito e da 
Comenda Nininho.

“Nessa homenagem, vi 
a hora dele enfartar. Pra ele 
foi como se tivesse ganha-
do a Copa do Mundo, ao ser 
homenageado pelo Botafo-

go”, relembra Wagner Lima. 
“A paixão era tamanha que 
só tinha um motivo que o 
deixava de mau humor: 
quando o Botafogo perdia. 

Aliás, o Botafogo daqui e o 
do Rio de Janeiro. Chegava 
a assistir o do Rio pela tevê 
e ao mesmo tempo o daqui 
pelo rádio”.

Zito Camburão, ídolo do Botafogo, morre em JP

Foto: Divulgação

Zito, o “Tanque dos Canaviais”, enfrentava quadro complicado de saúde há mais de três anos, quando sofreu AVC

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com



Maior competição off road das Américas, em sua 29a edição, passará por cinco dos nove estados nordestinos

A 29ª edição do Rally 
dos Sertões, maior compe-
tição off road das Américas, 
cortará cinco estados do 
Nordeste brasileiro e terá 
nove cidades como sede. 
Na Paraíba, o município de 
Patos, no Sertão do Estado, 
foi o único escolhido para 
sediar uma das etapas da 
competição.

Na última terça-feira, 
Fernando Garcia, represen-
tante do Rally dos Sertões, 
esteve na cidade de Patos, 
onde fez a primeira visita 
técnica para a organização 
da parte estrutural e logís-
tica do evento.

O roteiro, com cerca de 
5 mil quilômetros terá a 
largada no dia 13 de agosto, 
na Praia da Pipa, no muni-
cípio de Tibau do Sul (RN), 
com destino à cidade de 
Patos, onde finalizará a pri-
meira etapa da competição, 
no dia 14. No outro dia os 
competidores seguirão as 
demais etapas, até a con-
sagração dos vencedores, 
na Praia dos Carneiros, em 
Tamandaré (PE), no dia 22 
de agosto.

“Nossa cidade terá a 
imensa oportunidade de 
ser a única na Paraíba que o 
Rally dos Sertões irá passar. 
A nossa etapa é a primei-
ra. Os carros irão pernoitar 
aqui, irão fazer manutenção 
e reparos para que no outro 
dia possam seguir viagem”, 
comemorou a boa notícia o 
secretário de esportes, José 
Francisco de Sousa.

A o  t o d o ,  s e r ã o 
3.524km de prova, dos 
quais 2.164 cronometra-
dos – os trechos em des-
locamento diminuem em 
relação à edição 2020, o 
que vai ao encontro do de-
sejo dos competidores. Em 
2020, a logística da prova, 
com largada no Velocitta e 
encerramento em Barreiri-
nhas (MA) exigiu desloca-
mentos maiores, inclusive 
em função do formato da 
prova, com as bolhas.

Lusangela Azevedo 
lusangela013@gmail.com

Patos será única cidade da PB 
no Rally dos Sertões de 2021
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Edição: Geraldo Varela              Editoração: Luciano Honorato22  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de junho de 2021

Crespo lamenta derrota no Piauí

Arrascaeta desfalca seleção uruguaia

CBB convoca para
o Pré-Olímpico

Copa do Brasil com mais quatros jogos nesta quinta-feira

Com um time alternativo, o São Paulo 
estreou na Copa do Brasil, já em sua 
terceira fase, com derrota para o mo-
desto 4 de Julho, do Piauí, por 3 a 2, 
nessa terça-feira, em Teresina. O re-
sultado obriga o time paulista a vencer 
na partida de volta, na terça que vem, 
no estádio do Morumbi, em São Paulo, 
para avançar às oitavas de final. Coisa 
que o técnico argentino Hernán Crespo 
acredita que acontecerá se sua equipe 

manter a calma e serenidade em cam-
po. Em entrevista coletiva concedida 
em Teresina, logo depois do jogo, o 
treinador do São Paulo reafirmou a 
análise sobre a superioridade do time, 
como elenco, sobre o adversário e pediu 
tranquilidade na repercussão interna da 
derrota. “Temos que ter a serenidade. 
Perdemos os primeiros 90 minutos, 
mas faltam mais 90 no Morumbi. ”, 
disse o técnico.

Eliminatórias para a Copa do Mundo, 
diante de Paraguai e Venezuela. O 
jogador foi diagnosticado, nesta terça-
feira, com covid-19 e vai ser substituí-
do pelo atacante Brian Ocampo, do 
Nacional-URU. Segundo a Associação 
Uruguaia de Futebol (AUF), Arrascae-
ta se apresentou nessa segunda-feira 
com um teste negativo, mas deu po-
sitivo em nova avaliação nesta terça-
feira. O jogador vai permanecer com 

a delegação do uruguaio, mas isolado 
do restante do grupo. Médicos da se-
leção uruguaia e do Flamengo se co-
municaram para saberem dos últimos 
dias do atleta. Existe a possibilidade 
de o atleta ter apresentado um falso 
positivo. Arrascaeta esteve na Rocinha 
semana passada e posou ao lado de 
vários jovens sem máscara. O jogador 
foi testado positivo também em se-
tembro do ano passado.

A seleção brasileira masculina de 
basquete está convocada para os 
treinos visando o Pré-Olímpico de 
Split, na Croácia. Ontem, de forma 
inovadora, a Confederação Brasi-
leira de Basketball (CBB) divulgou 
os convocados através de três ví-
deos com os ídolos Oscar Schmidt, 
Israel e Cadum ativando marcas 
parceiras do basquete brasileiro, 
com divulgação nas redes sociais.
O técnico croata Aleksandar Petrovic 
optou por 17 nomes, aguardando o 
armador Raulzinho e a definição dos 
playoffs da NBA com o Washington 
Wizards. A lista conta também com 
nomes jovens como Caio Pacheco, 
Yago e Georginho, além de jogado-
res que tiveram uma grande tempo-
rada, como Léo Meindl, Vitor Benite 
e Lucas Mariano.  Anderson Varejão, 
Marquinhos, Alex Garcia e Marceli-
nho Huertas são os mais experientes 
da lista. 

Quatro jogos dão sequência nesta quinta-feira à terceira fase da Copa do Brasil - fica faltando apenas o jogo Coritiba x Flamengo, 
dia 10 de junho, para completar os confrontos de ida - com destaques para as estreias de Palmeiras, Internacional e Cruzeiro, 
além do Athletico-PR. O campeão da Libertadores vai até Maceió e no Rei Pelé enfrentar o CRB, a partir das 21h30. Já o Inter-
nacional, vice-campeão brasileiro de 2020, joga no Barradão, às 19 horas, contra o Vitória-BA; e o Cruzeiro, agora na Segunda 
Divisão do futebol nacional, atua em casa diante da Juazeirense, da Bahia, em jogo às 16h30, no Mineirão. Na Ressacada, o 
Avaí vai receber o Athletico-PR, às 19 horas. Os jogos de volta desta fase estão previstos para os dias 8, 9 e 10 de junho

Curtas
Foto: Ricardo Duarte

A grande novidade des-
se ano, que promete ser o 
principal desafio dos Ser-
tões 2021, será o percur-
so de 329 quilômetros de 
areia, com chegada em Xi-
que Xique (BA).

Em uma rotina desgas-
tante a ponto de os compe-
tidores chegarem a perder 
seis quilos no fim do evento, 

são estimadas de seis a oito 
horas por dia dentro dos 
carros. Isso quando o auto-
móvel não quebra no meio 
do caminho. Mas, por mais 
louco que possa parecer, é 
justamente nos imprevistos 
que se escondem os encan-
tamentos dos participantes 
pela competição. Para eles, 
nos momentos de apuros, 

quem está acostumado a 
levar uma vida bastan-
te confortável se equipara 
ao morador das pequenas 
cidades de interior. Neste 
ano, o rally atravessa Natal 
(RN); Patos (PB); Arapiraca, 
Petrolina, Garanhuns e Ta-
mandaré (PE); São Raimun-
do Nonato (PI); Xique Xique 
e Paulo Afonso (BA).

A s  i n s c r i ç õ e s  p a ra 
a 29ª edição do Rally dos 
Sertões seguem abertas até 
o dia 16 de julho e devem 
ser feitas exclusivamente 
pelo site www.sertoes.com. 
Para mais informações, o 
competidor pode entrar em 
contato pelo telefone (11) 
2501-1999 ou pelo e-mail: 
contato@sertoes.com.br

RotEiRo 
PRóLoGo: Sexta 13/08
n 1ª etapa - Pipa-RN / Patos-PB - 14/08
n 2ª etapa - Patos-PB / Araripina-PE - 15/08
n 3ª etapa - Araripina-PE / São Raimundo Nonato-PI - 16/08
n 4ª etapa - São Raimundo-PI / São Raimundo-PI - 17/08
n 5ª etapa - São Raimundo-PI / Xique Xique-BA - 18/08 
n 6ª etapa - Xique Xique-BA / Petrolina-PE - 19/08
n 7ª etapa - Petrolina-PE / Paulo Afonso-BA - 20/08
n 8ª etapa - Paulo Afonso-BA / Garanhuns-PE - 21/08
n 9ª etapa - Garanhuns-PE / Tamanadaré-PE - 22/08

Fotos: Divulgação

Com cerca de cinco mil quilômetros, a 29ª edição 
do Rally dos Sertões terá início em Patos, no 
dia 13 de agosto. Dirigentes da organização 

visitaram a cidade, na última terça-feira, 
preparando toda a logística  

A grande novidade, que 
promete ser o principal 

desafio dos Sertões 2021, 
será o percurso de 329 

quilômetros de areia, com 
chegada em Xique Xique 



Esportes

Orçamento para a competição prevê investimento de R$ 657 milhões em gastos com uma receita um pouco inferior

Embora o cancelamento 
da Copa América tenha sido 
discutido na última reunião 
da Conmebol, na segunda-
feira, após a desistência da 
Argentina, o tema foi logo 
descartado pelos dirigentes 
das federações nacionais. O 
motivo é, sobretudo, finan-
ceiro. O orçamento da enti-
dade prevê US$ 122 milhões 
(R$ 637 milhões) em gastos 
com a competição. A pre-
visão das receitas é menor 
em relação às edições ante-
riores, principalmente, pela 
falta de público. Para evitar 
um prejuízo maior, a Con-
mebol procurou o Brasil e 
o presidente Jair Bolsonaro 
confirmou o país como an-
fitrião e ainda anunciou as 
quatro sedes - Rio de Janei-
ro, Goiás, Distrito Federal e 
Mato Grosso.

A última edição, em 
2019, também no Brasil, 
gerou US$ 118,2 milhões 
de faturamento (R$ 629 
milhões), com ações de pu-
blicidade, licenciamentos, 
patrocínios e bilheterias, 
principal fonte de receita. 
Naquele ano, os gastos fi-
caram em US$ 108 milhões 
(R$ 609 milhões). O torneio, 
portanto, foi rentável.

Neste ano, o cenário é 
bem diferente. Não have-
rá público nos estádios por 

Gonçalo Júnior
Agência Estado

Copa América evita rombo 
nas contas da Conmebol
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conta das restrições impostas 
pelas autoridades sanitárias 
para evitar as aglomerações 
e a aceleração da contami-
nação pelo novo coronaví-
rus. Com isso, as receitas da 
Copa América serão menores 
que o previsto. A projeção do 
início do ano era de R$ 641,5 
milhões. Os custos já estão 
definidos em cerca de R$ 637 

milhões. A conta, portanto, 
não vai fechar.

“A Copa América é um 
torneio fundamental para 
a Conmebol. Neste ano, po-
rém, não existe o ganho com 
a bilheteria, que teve forte 
impacto na última edição. 
O campeonato teria de ser 
cancelado. Ele não se justi-
fica financeiramente”, opina 

Amir Somoggi, especialista 
em marketing esportivo.

O torneio centenário 
tem sido um evento comum 
no calendário das seleções 
sul-americanas. Já foram 
realizadas edições em 2015, 
2016 e 2019. Esta será a 
quarta em seis anos. A im-
portância financeira da com-
petição fica mais acentuada 

na comparação dos balanços 
da entidade “com” e “sem” a 
Copa América.

O executivo Renê Sal-
viano, especialista em novos 
negócios do esporte, explica 
que um evento deste porte 
requer até dois anos de pla-
nejamento e, geralmente, 
possui várias propriedades 
comerciais que são ativa-

das mesmo antes do evento 
acontecer. “Equipe contra-
tada para planejamento e 
organização, contratos de 
fornecedores, logística, pa-
trocínios vendidos e vários 
outros custos incidem em 
uma grande produção deste 
nível. O apito do primeiro 
jogo é apenas a parte final de 
um evento”, relata.

Foto: Divulgação/Conmebol

Os jogos da Copa América 
serão disputados em quatro 
sedes já confirmadas: Rio 
de Janeiro, Goiás, Distrito 
Federal e Mato Grosso

SBT pagou R$ 30 mi
para transmitir torneio

O cancelamento do torneio (mesmo sem 
torcida) significaria um rombo ainda maior nas 
contas da Conmebol. As cotas de patrocínio 
costumam ajudar a custear ações que acon-
tecem antes de um evento, como ativações de 
publicidade, estrutura de venda de ingressos, 
transporte e hospedagem. Se houver cancela-
mento, os patrocinadores pedirão o ressarci-
mento dos valores. Por isso, os organizadores 
se esforçam para manter a realização dos 
eventos, mesmo que sejam adiados, como os 
Jogos Olímpicos de Tóquio, por exemplo.

“Sendo cancelado o torneio, como regra 
geral, os patrocinadores e detentores dos di-
reitos de transmissão ficam desobrigados de 
pagar os valores devidos à Conmebol. Caso 
tenham antecipado algum valor, eles podem 
solicitar o ressarcimento”, explica Eduardo 
Carlezzo, advogado especializado em direito 
esportivo. “No caso da CBF, que tem estabili-
dade financeira, o impacto é mínimo. Já para 
outras federações menores, como Bolívia e 
Venezuela, por exemplo, esse dinheiro faria 
muita falta”, completa o especialista.

Inclusive quem pagou pelos direitos de 
TV pode pedir ressarcimento se o torneio não 
acontecer. Nesta edição do torneio, o SBT é 
o dono da transmissão na TV aberta. A emis-
sora paulista ofereceu US$ 6 milhões (R$ 30 
milhões). Na TV fechada, a Dentsu, agência 
responsável por negociar os direitos da Con-
mebol, assinou contrato com a Disney (canais 
Fox e ESPN).

Para 2021, a meta orçamentária da Con-
mebol é ambiciosa: arrecadar US$ 487 milhões 
(mais de R$ 2,5 bilhões), contando com o 
retorno gradual dos torcedores aos estádios. 
O ponto de partida seria a Copa América, nas 
projeções dos dirigentes da entidade.

Gonçalo Júnior
Agência Estado

Jogadores brasileiros não comentam decisão

O anúncio de que o Brasil será 
sede da Copa América repercutiu no 
trabalho da seleção brasileira, que está 
concentrada na Granja Comary, em 
Teresópolis, se preparando para os dois 
próximos jogos pelas Eliminatórias da 
Copa do Mundo - joga amanhã contra 
o Equador, no Estádio Beira Rio. Mas foi 
uma repercussão às avessas: enquanto 
jogadores de outras seleções - como 
a uruguaia - têm se manifestado con-
trariamente à competição no país, por 
aqui vigora uma espécie de lei do si-
lêncio. Nada de entrevistas, e discrição 
nas redes sociais.

Na segunda-feira, a Conmebol 
anunciou pouco depois das 11h da 
manhã que o Brasil sediaria a Copa 
América. Àquela altura, repórteres 
que cobrem o dia a dia da seleção já 
sabiam que o volante Fred e o meia 
Lucas Paquetá concederiam entrevista 

coletiva no início da tarde - havia in-
clusive uma lista pronta de jornalistas 
que haviam se inscrito minutos antes 
para fazer as perguntas. A coletiva, 
porém, foi cancelada 17 minutos an-
tes do horário previsto para começar.

Isolada em Teresópolis e sob um 
protocolo sanitário que limita o acesso 
de pessoas à Granja Comary, a sele-
ção treina no local desde a semana 
passada. As entrevistas coletivas são 
feitas por vídeo. Além daquela can-
celada de segunda-feira, havia outra 
prevista para esta terça, que  também 
não ocorreu. A delegação viajou, 
ontem a Porto Alegre e, assim, é pro-
vável que a próxima entrevista ao vivo 
acontece apenas hoje, véspera do 
jogo com o Equador - e isso porque se 
trata de um evento obrigatório, com 
a presença do técnico Tite.

Os jogadores também têm sido 
discreto nas redes sociais. Conheci-
do por sempre se posicionar ao lado 
de quem mais precisa, e com uma 

publicação fixada no Twitter desde 
o ano passado em que fala sobre 
a importância de se combater a co-
vid-19 a partir de decisões científicas, 
o atacante Richarlison tem postado 
amenidades e brincadeiras. Neymar, 
por sua vez, fez  uma referência ao 
seu patrocinador. Pareceu ignorar 
solenemente o pedido do senador 
Renan Calheiros (MDB-AL) para que 
não jogue a Copa América.

O Estadão apurou que não houve 
nenhuma espécie de veto à manifes-
tação dos jogadores, mas a suspen-
são das entrevistas coletivas foi, sim, 
motivada pelo anúncio repentino da 
Copa América do Brasil. A incerteza 
que paira sobre a competição e a 
enxurrada de críticas nas redes sociais 
certamente seriam abordadas nas 
entrevistas, e qualquer declaração 
fora do prumo teria potencial para 
atrapalhar o trabalho de Tite - e, na 
outra ponta, de quem tenta viabilizar 
o torneio em solo brasileiro.

Marcio Dias
Agência Estado

do silêncio impera 
e entrevistas de 
jogadores até 
foram adiadas
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Jogadores seguem 
treinando para o 
jogo de amanhã contra 
o Equador, no Beira-Rio
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Entre os assassinatos registrados, sete foram de indígenas, 39% do total; outras 35 pessoas sofreram tentativas de homicídio

Conflitos no campo deixaram 
18 mortos no Brasil em 2020

O número de conflitos no campo 
no país passou de 1.903, em 2019, 
para 2.054, em 2020, um aumento 
de 8%. Os dados estão no Relatório 
Conflitos no Campo Brasil – 2020, da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT).  
O documento, lançado na segunda-
feira (31), mostra que o número de 
pessoas envolvidas nesses conflitos 
passou de 898.635 para 914.144, no 
mesmo período. Entre os 18 assassi-
natos registrados, sete foram de indí-
genas, ou seja, 39% das vítimas.

Para a CPT, o enredo do rela-
tório segue o roteiro de “injustiça 
fundiária, prevalência dos interes-
ses do capital, violência, omissão e 
conivência do estado e resistência 
dos povos e comunidades”.

Do total de conflitos no campo, 
1.576 ocorrências são referentes a 
disputas por terra, o maior número 
desde 1985, quando o relatório co-
meçou a ser publicado, 25% supe-
rior a 2019 e 57,6% a 2018. O núme-
ro equivale a uma média diária de 
4,31 conflitos por terra, que envol-
veram 171.625 famílias brasileiras. 
O número de conflitos por dia foi de 
2,74 em 2018 e 3,45 em 2019.

“Não teremos paz sem a garan-
tia do reconhecimento e respeito 
aos direitos territoriais dos povos e 
comunidades tradicionais, objetivo 
que deve nortear a ação do poder 
público e da sociedade, priorizando 
o debate acerca do respeito à vida, 
aos direitos humanos de acesso 
aos bens fundamentais como terra, 
água, florestas e demais bens am-
bientais”, ressalta o relatório.

Um total de 81.225 famílias teve 

Aforismo
“Quando os ricos fazem a guerra, 

são sempre os pobres que morrem.”

(Jean-Paul Sartre)

1875 — Georges Bizet, compositor francês
1924 — Franz Kafka, escritor tcheco
1925 — Camille Flammarion, 
astrônomo e espírita francês
1963 — Papa João XXIII
1977 — Roberto Rosselini, cineasta italiano
1986 — Augusto Ruschi, 
cientista, agrônomo e naturalista brasileiro
1989 — Ruhollah Khomeini, líder religioso iraniano
2001 — Anthony Quinn, ator norte-americano
2009 — David Carradine, ator norte-americano
2016 — Muhammad Ali, lutador norte-americano

Mortes na História

Obituário

Marilena Neves dos Passos
(Leninha Neves)
31/5/2021 – Aos 53 anos, em Campo Belo 
(MG), vítima de covid-19 e de infecção por 
bactéria. Vereadora mais votada de Campo 
Belo nas últimas eleições, com 1.710 votos. 
Era do partido Solidariedade.

Foto: Divulgação

Gilson Sanfoneiro
1º/6/2021 – Aos 42 anos, por compli-
cações do novo coronavírus. Músico 
integrante da Orquestra Sanfônica do 
Campus VI da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), na cidade de Monteiro, 
região do Cariri paraibano. Era natural 
do município do Congo (PB).

Foto: Notícia Paraíba

Zito Camburão
(José Jeremias de Lima Filho)
1º/6/2021 – Aos 73 anos, em João Pessoa 
(PB), de insuficiência respiratória e infecção. 
Ex-jogador de futebol. Foi ídolo do Botafogo 
paraibano no final dos anos de 1960. Natural 
de Santa Rita (PB), o ponta-esquerda nasceu 
em 29 de dezembro de 1947. Iniciou a carreira no Santa Cruz 
de Santa Rita, em 1960, chegando a conquistar o seu primeiro 
título em 1963, na Liga Desportiva de Santa Rita. De 1965 a 
1967, atuou pelo Santos de João Pessoa, o Santos Tereré. Ainda 
em 1967, se transferiu para o Botafogo, sagrando-se campeão 
paraibano em 1968. Em 1969, foi contratado pelo ABC de Natal. 
Ainda vestiu as camisas de três clubes do Maranhão: Moto Clu-
be, Caxias e Imperatriz. Também teve passagens por Confiança 
(SE), ASA (AL) e Parnaíba (PI). Parou de jogar em 1974.

Foto: Reprodução

Agência Brasil

Ribamar Oliveira
1º/6/2021 – Aos 67 anos, vítima da co-
vid-19. Jornalista do jornal Valor Econômi-
co, um dos principais nomes do jornalismo 
brasileiro, com passagens por vários veícu-
los noticiosos. Formado em Jornalismo pela 
Universidade de Brasília (UnB), foi chefe de 
redação da sucursal de O Globo em Brasília, repórter e coor-
denador de economia do Jornal do Brasil e repórter especial 
e colunista de O Estado de São Paulo. Trabalhou também nas 
revistas Veja e Isto É. Atuou como assessor de imprensa do 
Ministério do Planejamento, em 1994, ano de lançamento do 
Plano Real, e assessor de imprensa do Banco Central.

Foto: Twitter

Adalto Pereira dos Santos
31/5/2021 – Aos 45 anos, em Araçatu-
ba (SP), por covid-19. Vice-prefeito de 
Auriflama (SP) pelo partido Progressistas. 
Também foi vereador por quatro mandatos 
consecutivos.

Foto: Arquivo Pessoal

Geraldo Gomes (Carlecildo)
1º/6/2021 – Aos 59 anos, em Pombal 
(PB), em decorrência da covid-19. 
Servidor público municipal residia no 
Distrito de São Gonçalo, no município 
de Sousa, Sertão paraibano. Foi sepul-
tado em Nazarezinho (PB). Ele exercia 
a função de agente de trânsito na STrans, da Prefeitura 
de Sousa, desde fevereiro de 2008.

Foto: Istoé

Paulo César Dictoro
31/5/2021 – Aos 53 anos, de covid-19. 
Padre atuava na Paróquia Santo Antô-
nio de Pádua, em Francisco Morato (SP), 
integrante da Diocese de Bragança Paulista 
(SP). Foi sepultado em Dourado (SP), onde 
nasceu a 5 de junho de 1967. Foi ordenado 
presbítero em 7 de junho de 2003.

Foto: Divulgação

suas terras e territórios invadidos em 
2020 e mais de 71% das famílias ví-
timas dessas invasões são indígenas. 
Entre os 18 assassinatos registrados 
no contexto dos conflitos no campo 
em 2020, sete foram de indígenas, 
ou seja, 39% das vítimas. Entre as 35 
pessoas que sofreram tentativas de 
assassinato ou homicídio, 12 são indí-
genas, 34% das vítimas. Entre as 159 
pessoas ameaçadas de morte, 25 são 
indígenas (16% das vítimas).

“Somente priorizando a produ-

ção de alimentos e não de commo-
dities primárias destinadas à expor-
tação, o país poderá efetivamente 
democratizar o campo, alcançar a paz 
e a inclusão social”, diz o documen-
to. “Para tanto, é urgente abandonar 
qualquer forma de regularização fun-
diária que possa favorecer a expan-
são da fronteira agrícola, a busca de 
ganhos patrimoniais rápidos, a grila-
gem de terras pública, a concentração 
da riqueza e o aumento da exclusão 
social”, finaliza o relatório.

Conflitos pela água
Em 2020, foram registradas 

350 ocorrências de conflitos pela 
água, uma queda de cerca de 30% 
em relação ao ano anterior (502), 
o que, segundo a CPT, se deve em 
grande parte a dois eventos de 
grande magnitude e com forte ca-
ráter conflituoso que aconteceram 
em 2019: o derramamento de óleo 
no litoral brasileiro, especialmente 
na Região Nordeste, e o desastre 
provocado pelo rompimento da 

barragem da mineradora Vale, em 
Brumadinho (MG).

Em 2020, foram mortas quatro 
pessoas em conflitos pela água, todas 
foram vítimas do mesmo crime, que 
ficou conhecido como Massacre do 
Rio Abacaxis, no estado do Amazo-
nas. Em agosto de 2020, o indígena 
Munduruku Josimar Moraes Lopes e 
três ribeirinhos foram assassinados 
na região do Rio Abacaxis. A CPT re-
lata que consta ainda o assassinato 
de dois policiais militares e possivel-
mente de um traficante.

Segundo relato de agentes da 
CPT Amazonas, a situação local é 
complexa, envolvendo camponeses 
e indígenas, de um lado, pescadores 
ilegais e policiais do outro, e ainda 
um terceiro grupo formado por trafi-
cantes de drogas. “Conforme o Minis-
tério Público Federal (MPF), desde o 
ano de 2007 os indígenas denunciam 
a ocorrência de conflitos na região, 
causados pelo turismo de pesca es-
portiva, o garimpo irregular, o tráfico 
de drogas e o uso de armas de fogo. 
Nesse contexto, as comunidades lo-
cais são ameaçadas”, diz a CPT.

Em 2011, foram contabilizadas 
28.057 famílias envolvidas nesses 
conflitos, em 2019 esse valor quase 
triplicou, com 79.381 famílias. “O ca-
ráter crescente da curva, tanto de con-
flitos pela água, quanto de famílias 
envolvidas, evidencia a importân-
cia de um olhar atento à questão da 
água. Afinal, a existência de conflitos 
indica tensões sobre a apropriação 
da água e seus usos”, avaliou a CPT.

A Agência Brasil pediu posicio-
namento ao Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e ao Ministério do 
Meio Ambiente e aguarda retorno.

Comissão Pastoral da 
Terra aponta injustiça 
fundiária, prevalência 

dos interesses do capital, 
violência, omissão e

conivência do Estado

Fotos: Fotos Públicas

Thiago Sabione
31/5/2021 – De covid-19. Um dos funda-
dores da extinta Brazilian Crusaders, or-
ganização de jogos pela internet, fundada 
em 2017, que teve elencos nos jogos H1Z1, 
PUBG, Fortnite, Free Fire, PUBG Mobile, 
Clash Royale e World of Tanks, além de 
uma lineup de sucesso no Rainbow Six feminino. O projeto 
chegou ao fim em 2019.

Foto: Instagram

Breves & Curtas
# Misturando as mortes I
A apresentadora Noelia Novillo, do Canal 26 na tevê argentina, 
cometeu uma gafe no último dia 27 ao anunciar a morte de Wil-
liam Shakespeare cinco meses após ele ser o primeiro homem 
vacinado contra a covid-19 no Reino Unido. “Bill” Shakespeare 
foi confundido com seu homônimo, o escritor, poeta e drama-
turgo inglês, que nasceu em 1564 e morreu em 1616, aos 52 
anos, autor de peças clássicas como ‘Romeu e Julieta’ e ‘Hamlet’.

# Misturando as mortes II
“Trazemos notícias que nos deixam de boca aberta, dada a 
grandeza deste homem. Estamos falando de William Shakes-
peare e de seu falecimento”, começa a apresentadora. “Vamos 
contar o motivo, vamos contar o porquê. O certo é, como sabe-
mos, um dos escritores mais importantes, para mim a maior 
referência da língua inglesa”, disse Noelia.

# Machismo, misoginia e morte no campo I
Na última década, pelo menos 37 mulheres do campo foram 
assassinadas em áreas de conflitos fundiários e socioam-
bientais, a maioria delas na região Norte – são 24, ao todo. 
Além das mortes, houve 77 tentativas de homicídio, além 
de uma extensa lista de 446 trabalhadoras rurais marcadas 
para morrer. Além disso, ao menos 1.814 mulheres sofreram 
algum tipo de violência. O documento catalogou ainda 37 
estupros e 76 agressões físicas.

# Machismo, misoginia e morte no campo II
Os números fazem parte do relatório ‘Conflitos no Campo 
Brasil 2020’, sobre a violência no campo, da Comissão Pas-
toral da Terra (CPT), divulgado no último dia 31. Ele destaca 
vários tipos de violência envolvendo mulheres que vivem em 
áreas sob algum tipo de disputa. O cenário de violência no 
campo, assim como nas áreas urbanas, também é permeado 
pelo machismo e pela misoginia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-
dimento da Tomada de Preços n° 00018/2021, para a aquisição de medicamentos de Farmácia e 
ADJUDICO o seu objeto à empresa LUIZ SILVA VIEIRA - ME, CNPJ Nº 07.818.323/0001-36, no 
valor global de R$ 139.495,75 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e 
setenta e cinco centavos).

Aguiar - PB, 02 de Junho de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 
julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00007/2021, cujo objeto 
é contratação de empresa para realização de exames de laboratório. Tendo como VENCEDORA 
e HABILITADA a empresa: CLINICA MARIA JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI, CNPJ nº 
22.053.916/0001-42, sendo considerada vencedora em todos os itens, com o valor de R$ 75.951,49 
(setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos). Abre-se vistas 
aos interessados do inteiro teor da decisão do Pregoeiro Substituto e equipe de apoio, não havendo 
nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador 
de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00026/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00026/2021, 
que objetiva: Aquisição de sistema de Imunoflorescencia Eco; RATIFICO o correspondente proce-
dimento e ADJUDICO o seu objeto a: B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, 
HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - R$ 15.900,00.

Alcantil - PB, 31 de Maio de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de sistema de Imunoflorescencia Eco. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00026/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 06.006–FUN-
DO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE S ELEMENTE DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25062/2021 - 31.05.21 - B.P.D SERVICOS E COMERCIO 
DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA - R$ 15.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/

PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: Primeiro 
Colocado:CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI - Valor: R$ 403.839,10, Segundo Colocado:PB 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP – Valor: R$ 404.908,25. Dos atos decorrentes do 
procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 02 de junho de 2021.
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05
AVISO DE CHAMAMENTO

PARA CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE VALOR N° 016/2021 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através do Agente de Contratação, torna público que está 
convocando potenciais fornecedores para que apresentem proposta de preço e documentos de 
habilitação e concorrem ao processo de contratação direta, por Dispensa de Licitação, com base 
na Lei 14.133/2021, do tipo menor preço global por lote, em regime de execução de empreitada 
por preço unitário, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXCUÇÃO 
DE OBRA DE ENGENHARIA VISANDO A REFORMA DA ESCOLA MARIA BARAÚNAS NO MUNI-
CÍPIO DE BOA VENTURA-PB. A sessão pública será realizada no dia 09/06/2021 as 09:00 horas 
na sala de reuniões no anexo do Prédio da Prefeitura de Boa Ventura, localizada a Rua Emília 
Leite, nº 05, Centro, Boa Ventura - PB. Cópia do Termo de Referência e da Minuta do contrato 
que baseiam os requisitos da contratação poderão ser adquiridos exclusivamente e gratuitamente 
pelo site www.boaventura.pb.gov.br ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a partir 
da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 02 de junho de 2021.
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.059/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: O & L LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ N°. 02.401.445/0001-09.
OBJETO. Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.059/2020, oriundo do 

Pregão Presencial n º 0020/2020, para prorrogar o prazo constante na clausula segunda por mais 12 
Meses (Doze Meses ), iniciando – se dia 01 de Junho de 2021, e terminando dia 01 de Junho  de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, § 1o  e 2o  da Lei n.º. 8.666/93atualizada e 
PREGÃO PRESENCIAL  0020/2020.
DATA ASSINATURA:01 de Junho de 2021.

TALITA LOPES ARRUDA  
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL DO CERTAME 
PREGÃO PRESENCIAL N° 00011/2021 – PMBV

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura, através da Prefeita Constitucional, torna público a REVO-
GAÇÃO PARCIAL DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2021, fase externa do certame, 
em razão das fraudes cometidas por licitantes, devendo o edital ser republicado dando reinício a 
fase externa do certame. Maiores informações poderão ser obtidas no Portal da Transparência da 
Prefeitura Municipal de Boa Ventura, por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), ou, na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Prefeitura Municipal de Boa Ventura, a partir 
da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 02 de Junho de 2021.
Talita Lopes Arruda
Prefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE PENALIDADE

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura/PB, através da Prefeita Constitucional, TALITA LOPES 
ARRUDA, resolve aplicar as empresas abaixo prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002:

EDVANIA ARAUJO GOMES, CNPJ Nº 29.072.130/0001-11, Pregão Presencial nº 0011/2021, 
conforme decisão administrativa nos autos do processo nº 0001/2021, aplicação da penalidade de 
IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, conforme art. 7º da Lei 10.520/2002.

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DA COSTA, CNPJ Nº 32.310.867/0001-30, Pregão Presencial 
nº 0011/2021, conforme decisão administrativa nos autos do processo nº 0001/2021, aplicação da 
penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme art. 7º da Lei 10.520/2002.

Assim, fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir da data da publicação dessa 
decisão, para o oferecimento de recurso. Os autos estarão disponíveis para consulta das 08h as 
12h junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Boa Ventura/PB.

Boa Ventura/PB, 02 de Junho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
AVISO DE PENALIDADE

A Prefeitura Municipal de Boa Ventura/PB, através da Prefeita Constitucional, TALITA LOPES 
ARRUDA, resolve aplicar as empresas abaixo prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002:

EDVANIA ARAUJO GOMES, CNPJ Nº 29.072.130/0001-11, Pregão Presencial nº 0011/2021, 
conforme decisão administrativa nos autos do processo nº 0001/2021, aplicação da penalidade de 
IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, 
será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de 
24 (vinte e quatro) meses, conforme art. 7º da Lei 10.520/2002.

MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DA COSTA, CNPJ Nº 32.310.867/0001-30, Pregão Presencial 
nº 0011/2021, conforme decisão administrativa nos autos do processo nº 0001/2021, aplicação da 
penalidade de IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, 
pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, conforme art. 7º da Lei 10.520/2002.

Assim, fica assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, a partir da data da publicação dessa 
decisão, para o oferecimento de recurso. Os autos estarão disponíveis para consulta das 08h as 
12h junto ao Setor de Licitações da Prefeitura de Boa Ventura/PB.

Boa Ventura/PB, 02 de Junho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 
CONTRATO Nº 01.059/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
CONTRATADO: O & L LOCAÇÃO EIRELI, CNPJ N°. 02.401.445/0001-09.
OBJETO. Constitui objeto do presente ADITAMENTO ao Contrato nº. 01.059/2020, oriundo do 

Pregão Presencial n º 0020/2020, para prorrogar o prazo constante na clausula segunda por mais 12 
Meses (Doze Meses ), iniciando – se dia 01 de Junho de 2021, e terminando dia 01 de Junho  de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 57, inciso II, § 1o  e 2o  da Lei n.º. 8.666/93atualizada e 
PREGÃO PRESENCIAL  0020/2020.
DATA ASSINATURA:01 de Junho de 2021.

TALITA LOPES ARRUDA  
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2021
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, ATRAVÉS DO SEU PREGOEIRO OFICIAL, 

TORNA PÚBLICOQUE A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2021, 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARAAQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ITENS/EQUIPAMENTOS 
PARA MOBÍLIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER àS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA 
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO/PB, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONTIDOS NESTE TERMO–,CUJA SESSÃO PÚBLICA 
FOI REALIZADA NO DIA 02 DE JUNHO DE 2021, FOI DECLARADO DESERTO, UMA VEZ QUE 
NÃO ACUDIRAM INTERESSADOS.

CABEDELO - PB, 02 DE JUNHODE 2021
GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS

PregoeiraSubstituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00042/2021 cujo objeto 

é , Eventual aquisição de materiais elétricos destinados a atender as unidades de Ensino, visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, marcado para o dia 10 de Junho de 
2021 às 09:00 horas fica adiado para o dia 21 de junho as 11:00 horas . Motivo: Feriado Municipal. 

Telefone: (083) 3250-3222 / Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 02 de Junho de 2021

Ramon Sorrentino Batista
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
TORNA PÚBLICO QUE FARá REALIZAR ATRAVÉS DO PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE 

DE APOIO, SEDIADA NA RUA: EXPEDICIONáRIO LUÍS TENóRIO LEÃO, 699 - CENTRO - CA-
RAÚBAS - PB, POR MEIO DO SITE HTTPS://www.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.
BR/, LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRôNICO, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO 
FORMAR SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO CONTRATAÇÕES FUTURAS, 
PARA: AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS. ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08:30 HORAS DO DIA 
15 DE JUNHO DE 2021. INÍCIO DA FASE DE LANCES: 08:31 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 7.892/13; 
DECRETO FEDERAL Nº 10024/19; E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTE-
RAÇÕES POSTERIORES DAS REFERIDAS NORMAS. INFORMAÇÕES: DAS 08:00 AS 12:00 
HORAS DOS DIAS ÚTEIS, NO ENDEREÇO SUPRACITADO. TELEFONE: (083) 3307–1175. E-
-MAIL: LICITACAO@CARAUBAS.PB.GOV.BR. EDITAL: www.TCE.PB.GOV.BR; HTTPS://www.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/. 

CARAÚBAS - PB, 02 DE JUNHO DE 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO 
DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E GESTÃO PARA A ATENÇÃO PRIMáRIA. Abertura da 
sessão pública: 10:30 horas do dia 15 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 10:31 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 7:30 
as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licita-
cao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 02 de Junho de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Aquisições Parceladas 
de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta de maior porcentagem de desconto 
sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas Carentes deste Município, através 
da Secretaria Municipal de Saúde deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA – 
ME - R$ 87.750,00.

Casserengue - PB, 01 de Junho de 2021
RANIERE MARTINS DA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASSERENGUE

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

OBJETO: Aquisições Parceladas de Medicamentos de A a Z da linha farma, através da oferta 
de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABCFarma, para a distribuição com Pessoas 
Carentes deste Município, através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Casserengue: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS: 10 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.301.0005.2051 – Manut. Outros Prog. do SUS 20 – SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0005.2054 
– Manut. das Ativ. Desenv. pelo FMS 3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, 
Bem ou Serviços para Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Casserengue e: CT Nº 00035/2021 
- 02.06.21 - COMERCIAL DE MEDICAMENTOS PEDROSA LTDA - ME - R$ 87.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a suspensão do Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE 
DE OBRAS E PINTOR, PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 
PRAÇAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA. Justificativa: Em virtude do Decreto Municipal n°. 345/2021, que 
dispõe sobre novas medidas restritivas e emergenciais para o controle e prevenção do contágio 
pelo coronavírus (COVID-19). Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
seguinte endereço - Rua Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB. Telefone: (83) 3359–1100. 
E-mail: licitacaocongo@gmail.com. 

Congo - PB, 02 de Junho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 206/2017
Pregão Presencial Nº 031/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada:E-TiconsL-

tda, CNPJ nº 09.196.974/0001-67. Considerando a necessidade de continuação dos serviços con-
tratados e por se tratar de serviços de natureza continuada, fica justificada a vigência do contrato 
após a assinatura deste termo aditivo passou de 15 de agosto de 2020 a 31 de dezembro de 2020, 
para a nova vigência que de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, visando a conti-
nuação para: Prestar serviços parcelado em forma de locação de Sistemas/Software para atender as 
necessidades da Prefeitura de Coremas/PB, referente aos itens: 2 e 3. Considerando a necessidade 
de continuação dos serviços contratados fica justificada o acréscimo ao valor total contratado de R$ 
32.400,00 (Trinta e dois mil e quatrocentos reais) pelos 12 (doze) mesesPartes: Francisca das C. 
A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Homero A. de M. Pereira (Pela contratada). Coremas/PB. 

Coremas/PB, 04 de dezembrode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE PRAZO

E VALOR AO CONTRATO Nº 206/2017
Pregão Presencial Nº 031/2017. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Odinildo 

Queiroga de Souza-ME, CNPJ nº 00.532.033/0001-82.Considerandoa necessidade de continuação 
dos serviços contratados e por se tratar de serviços de natureza continuada, fica justificada a vigência 
do contrato após a assinatura deste termo aditivo passou de 15 de agosto de 2020 a 31 de dezembro 
de 2020, para a nova vigência que de 31 de dezembro de 2020 a 31 de dezembro de 2021, visando 
a continuação para: Prestar serviços parcelado em forma de locação de Sistemas/Software para 
atender as necessidades da Prefeitura de Coremas/PB, referente aos itens: 1, 4, 5 e 6.Considerando 
a necessidade de continuação dos serviços contratados fica justificada o acréscimo ao valor total 
contratado de R$ 57.600,00 (Cinquenta e sete mil e seiscentos reais) pelos 12 (doze) meses. Partes: 
Francisca das C. A. de Oliveira(Pela contratante) e o Sr. Odinildo Q. de Souza (Pela contratada).

Coremas/PB,04 de dezembrode 2020.
Francisca das C. A. de Oliveira

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA; ADJUDICO o seu objeto a: LOTUS PRESTADORA DE 
SERVIÇOS EIRELI – ME - R$ 102.000,00.

Cubatí.. - PB, 02 de Junho de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00018/2021
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 DP00018/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLóGICOS VOLTADOS A ASSISTÊNCIA 
ODONTOLóGICA E VIABILIZAR O ACESSO E RESOLUÇÃO DAS DEMANDAS EM SAÚDE 
BUCAL, EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A MITIGAÇÃO DOS RISCOS INDIVIDUAIS E CO-
LETIVOS RELACIONADOS à EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL 
DECORRENTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID–19); RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO - R$ 48.199,00.

Cuité - PB, 02 de Junho de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00023/2021, para o dia 15 

de Junho de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Motivo: impugnação e alteração do edital. Informações: no 
horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 02 de Junho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de pães e diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JORGE 
RODRIGUES DA SILVA PADARIA - R$ 64.000,00.

Dona Ines - PB, 27 de Maio de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de pães e diversos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00015/2021. 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 Tesouraria e Contabi-
lidade; 12.361.2007.2014–Manter asAtividades do Ensino Fundamental –MDE; 15.452.1001.2027–
Manter Atividades do Setor de Urbanismo; 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 00079/2021 - 31.05.21 - JORGE 
RODRIGUES DA SILVA PADARIA - R$ 64.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES 
POR DIAGNóSTICO DE IMAGEM EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00023/2018. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contra-
tado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00223/2018 - Gama 
Servicos de Diagnosticos Por Imagens Eireli - 8º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. 
ASSINATURA: 30.04.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE UMBURANAS, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quan-
titativo para adequação do projeto - Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00268/2019 - Versatta Serviços e 
Constuções Eireli - 4º Aditivo - acréscimo de R$ 2.466,83; e prorroga o prazo por mais 6 meses. 
ASSINATURA: 14.05.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA 
DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DO PINTADO - ESPERANÇA PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00005/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00198/2020 - Versatta Ser-
viços e Constuções Eireli - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 07.05.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO MUNICÍPIO DE ES-
PERANÇA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2019. ADITAMENTO: Dar 
continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Esperança e: CT Nº 00150/2019 - Gramare Construcoes e Serviços Eireli - 6º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 180 dias. ASSINATURA: 16.04.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO 
DO PINTADO NO MUNICIPIO DE ESPERANÇA. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00004/2019. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00182/2019 - Gramare Construcoes e Serviços 
Eireli - 5º Aditivo - acréscimo de R$ 37.519,50. ASSINATURA: 12.05.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Locação de imóveis destinados ao funcionamento da Escola Municipal Dom Manuel 
Palmeira da Rocha e Casa de Apoio Irmã Luciana neste municipio. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
nº DP00017/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00119/2020 - Mitra Diocesana 
de Campina Grande - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 13.05.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de sanitização/Biodescontaminação/desinfecção através do 
sistema TIPO FIP (FOG IN PLACE), com tecnologia na higienização de ambientes, para prevenção 
e combate ao COVID–19 para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Gurinhém–PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOTEC BRASIL SANITIZACAO 
DE AMBIENTES EIRELI - R$ 114.725,44.

Gurinhém - PB, 01 de Junho de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00014/2021
 Aos 31 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-

feitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro 
- Gurinhém - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00014/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de sanitização/Biodescontaminação/desinfecção através 
do sistema TIPO FIP (FOG IN PLACE), com tecnologia na higienização de ambientes, para pre-
venção e combate ao COVID–19 e outros 35 tipos de vírus e bactérias, sem umedecer, molhar, 
manchar ou danificar aparelhos elétricos, documentos e mobiliário para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Gurinhém–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:órgão 
e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

 VENCEDOR: BIOTEC BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI

CNPJ: 37.797.034/0001-69

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

M³ 40973,37 2,80 114.725,44

TOTAL 114.725,44

 CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00014/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00014/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00014/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:- BIOTEC BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES 
EIRELI.CNPJ: 37.797.034/0001-69.Item(s): 1.Valor: R$ 114.725,44. CLáUSULA QUARTA - DO 
FORO:Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da 
Comarca de Gurinhém.

Gurinhém - PB, 31 de Maio de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: Aquisição de 
medicamentos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de 
Gurinhém – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DISMENE 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE EIRELI - R$ 1.544.496,00; LAGEAN 
COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - R$ 806.437,00.

Gurinhém - PB, 28 de Maio de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00019/2021
Aos 27 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Centro - Guri-
nhém - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 
003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00019/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de medicamentos destinados ao 
atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Gurinhém – PB; resolve registrar 
o preço nos seguintes termos:

 órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00019/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é 
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua 
estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00019/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:- DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO 
NORDESTE EIRELI.CNPJ: 16.682.179/0001-44.Item(s): 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31 - 33 - 36 - 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 47 - 48 
- 49 - 52 - 53 - 54 - 56 - 57 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 66 - 68 - 69 - 70 - 72 - 75 - 79 - 80 - 81 - 86 
- 87 - 88 - 90 - 92 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 104 - 105 - 107 - 108 - 109 - 112 - 113 - 114 - 
116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 133 - 137 - 139 
- 141 - 142 - 143 - 146 - 148 - 152 - 153 - 154 - 155 - 160 - 161 - 164 - 165 - 166 - 169 - 170.Valor: 
R$ 1.544.496,00.- LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA.CNPJ: 08.819.724/0001-73.
Item(s): 2 - 3 - 7 - 8 - 19 - 25 - 26 - 29 - 32 - 34 - 35 - 37 - 39 - 46 - 50 - 51 - 55 - 58 - 65 - 67 - 71 - 
73 - 74 - 76 - 77 - 78 - 82 - 83 - 84 - 85 - 89 - 91 - 93 - 95 - 102 - 103 - 106 - 110 - 111 - 115 - 126 
- 132 - 134 - 135 - 136 - 138 - 140 - 144 - 145 - 147 - 149 - 150 - 151 - 156 - 157 - 158 - 159 - 162 
- 163 - 167 - 168 - 171 - 172.Valor: R$ 806.437,00.CLáUSULA QUARTA - DO FORO:Para dirimir 
as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Gurinhém.

Gurinhém - PB, 27 de Maio de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de junho de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00027/2021
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 DP00027/2021, 
que objetiva: Aquisição de material médio–hospitalar destinados ao atendimento das necessidades 
das Secretarias de Educação, Assistência Social e Administração do Município de Gurinhém – PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MAPA MIX COMERCIO 
LTDA - R$ 47.720,00.

Gurinhém - PB, 19 de Maio de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de sanitização/
Biodescontaminação/desinfecção através do sistema TIPO FIP (FOG IN PLACE), com tecnologia 
na higienização de ambientes, para prevenção e combate ao COVID–19 para atender as neces-
sidades da Prefeitura Municipal de Gurinhém–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.010–GABINETE 
DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 
02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02020.04.123.0015.2004 – MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02020.04.123.0015.2005 – PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO 02.030–SEC.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 
02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 – MANUTENÇÃO E DESENV. 
DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2030 – EXECUÇÃO DO PROGRAMA SALARIO 
EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2032 – EXEC. DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA 
ESCOLA–PDDE 02040.12.361.0005.2039 – MANUTENÇÃO E COORD. DO ENSINO BASI-
CO – FUNDEB 40% 02040.12.361.0005.2041 – MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNDE 02040.12.361.0009.2009 – OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 
02040.12.365.0013.2010 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.050–SE-
CRETARIA DE SAUDE 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 
– GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB FIXO 02060.10.301.0006.2014 – MANU-
TENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 02060.10.301.0006.2043 – MANUT.E 
OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS 02060.10.301.0006.2065 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 02060.10.304.0006.2047 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVADES DA VIGILANCIA SANITARIA 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO 
FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 02080.08.244.0017.2033 – MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CREAS 02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS/SUAS 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS–P.JURIDICA. VIGÊNCIA: até 
01/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00066/2021 - 
01.06.21 - BIOTEC BRASIL SANITIZACAO DE AMBIENTES EIRELI - R$ 114.725,44.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo 
Municipal de Saúde de Gurinhém – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.060–FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE – FMS 02060.10.301.0006.2013 – GESTÃO DE SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – PAB 
FIXO / 02060.10.301.0006.2014 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS BASICOS DE SAUDE – FMS 
/ 02060.10.301.0006.2042 – OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BASICA / 
02060.10.301.0006.2043 – MANUT.E OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGR.DO SUS 
/ 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 
/ 02060.10.304.0006.2047 – MANUTENÇÃO DAS ATIVADES DA VIGILANCIA SANITARIA / 
02060.10.302.0006.2021 – OPERACIONALIZ.DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOS.–CAPS / 
02060.10.302.0006.2036 – OPERACIONALIZAÇÃO DE SERV. DE ATEND. MOVEL SAMU / 
02060.10.302.0006.2037 – SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEX.HOSP.E AMBULATORIAL / ELE-
MENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.09.00 MEDICAMENTOS / 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS 
DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 24/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00064/2021 - 28.05.21 - DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
DO NORDESTE EIRELI - CNPJ 16.682.179/0001-44 - R$ 772.248,00; CT Nº 00065/2021 - 
28.05.21 - LAGEAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ 08.819.724/0001-73 - R$ 
403.218,50. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material médio–hospitalar destinados ao atendimento das necessidades 
das Secretarias de Educação, Assistência Social e Administração do Município de Gurinhém – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00027/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Gurinhém: 02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.0002.2002 – MANUTEN-
ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 02.020–SEC.DE ADMINIST. PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
02020.04.123.0015.2004 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 02.030–SEC.DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02030.04.122.0015.2006 – GERECIAMENTO DA SEC. DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBENTE 02.040–SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02040.12.361.0005.2008 
– MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO FUND. MDE 02040.12.361.0005.2039 – MANUTEN-
ÇÃO E COORD. DO ENSINO BASICO – FUNDEB 40% 02040.12.365.0013.2010 – MANUTEN-
ÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02.070–SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02070.04.122.0015.2025 – GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA 
02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 02080.08.122.0010.2022 – GERENCIAM.DO 
FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL 02080.08.244.0017.2029 – ASSISTENCIA INTEGRAL 
A FAMILIA (SERV. PSB/CRAS) 02080.08.244.0017.2033 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
CREAS 02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/
SUAS 02.100–SEC.DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO 02100.13.695.0008.2064 – MANUTEN-
ÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até 15/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: 
CT Nº 00061/2021 - 19.05.21 - MAPA MIX COMERCIO LTDA - CNPJ 22.552.766/0001-11 - R$ 
47.720,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABIRA

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO
QUARTO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO.

REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2020.
OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto acréscimo da planilha inicial mais primeiro 

realinhamento, mais segundo aditivo de valor  acarretando assim no aditivo do valor contratado de 
R$ R$ 39.254,50(Trinta e nove Mil duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) ao 
inicialmente contratados após o segundo aditivo no valor de 461.562,45 (Quatrocentos e Sessenta 
e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos), conforme planilha em 
anexo, totalizando a importância de R$ 498.479,89 (Quatrocentos e noventa e oito Mil, quatrocentos 
e noventa e oito Mil quatrocentos e setenta e nove reais  e oitenta e nove centavos) representados 
por um percentual de 14,01% ((dez virgula e oitenta e nove por cento), objetivando a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PRóPRIA DO 
IAPM, , conforme material em anexo.

CONTRATANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUARABI-
RA – ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI. CONTRATADA: AQUINO DINIZ CONSTRUTORA 
LTDA – CNPJ: 18.519.471/0001-76

JUSTIFICATIVA: No decorrer da execução da obra, houve a necessidade de ajuste de quanti-
tativos, em razão de aumento de preços, conforme justificativa em anexo.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 26/05/2021. 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais Médico hospitalares, dietas, materiais de curativos 

e outros para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde para o exercício de 2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00035/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRóPRIOS 
/ OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2019.2078 – Manter 
Atividades de outros programas de saúde 10.301.2019.2079 – Manutenção ASPS– BLC Custeio: 
atenção básica (PAB) 10.303.2019.2090– Manutenção ASPS – BLC Custeio: A farmacêutica 
3.3.90.32.01 – 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 00226/2021 - 10.05.21 - ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO 
DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LT - R$ 122.909,70; CT Nº 00227/2021 - 10.05.21 - ATACA-
MED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES - R$ 1.599.058,10; CT 
Nº 00228/2021 - 10.05.21 - CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - R$ 68.528,00; CT Nº 00229/2021 
- 10.05.21 - CRM COMERCIAL LTDA - R$ 213.472,28; CT Nº 00230/2021 - 10.05.21 - DENTALMED 
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - R$ 33.660,60; CT Nº 00331/2021 - 10.05.21 - DRO-
GAFONTE LTDA - R$ 59.600,00; CT Nº 00332/2021 - 10.05.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 26.638,60; CT Nº 00333/2021 - 10.05.21 - FARMAGUEDES COM. 
DE PROD. FARMAC. MÉD. E HOSPITALARES LTDA - R$ 11,10; CT Nº 00334/2021 - 10.05.21 
- HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI - R$ 63.598,00; CT Nº 00335/2021 - 10.05.21 - ME-
DERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 374.110,00; CT 
Nº 00336/2021 - 10.05.21 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS LTDA - R$ 1.855.729,00; CT Nº 00337/2021 - 10.05.21 - NNMED DISTRIBUIÇÃO 
IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 17.402,40; CT Nº 00338/2021 - 10.05.21 - 
PANORAMA COM. DE PRODUTOS MÉD. E FARMACÊUTICOS LTDA - R$ 472.428,00; CT Nº 
00339/2021 - 31.12.21 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 72.045,00; CT Nº 00340/2021 - 10.05.21 
- PHOSPODONT LTDA - R$ 27.788,25; CT Nº 00441/2021 - 10.05.21 - R D F DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - R$ 169.050,70; CT Nº 00442/2021 - 10.05.21 - SUFRAMED 
COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 90.317,40; CT Nº 00443/2021 - 
10.05.21 - SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR 
LTDA - R$ 8.120,00;

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00041/2021
Aos 26 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação do Fundo 

Municipal de Saúde da Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Solon de Lucenta - Centro 
- Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho 
de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00041/2021 que 
objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada no ramo realização de 
exames diversos; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DA GUARABIRA - CNPJ nº 13.844.779/0001-73.

VENCEDOR: HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA
CNPJ: 31.357.345/0001-20
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

27 ECOCARDIOGRAFIA 
TRANSESOFAGICA

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 10 780,00 7.800,00

28 ECOCARDIOGRAFIA 
TRANSTORACICA

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 30 550,00 16.500,00

29
ULTRASSONOGRAFIA 
DOPPLER COLORIDO 
DE VASOS

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 120 199,00 23.880,00

30
ULTRASSONOGRAFIA 
DOPPLER DE FLUXO 
OBSTETRICO

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 120 170,00 20.400,00

31 PAQUIMETRIA UL -
TRASSôNICA

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 20 199,00 3.980,00

32 ULTRASSONOGRAFIA 
DE ARTICULACAO

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 380 110,00 41.800,00

33 ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTETRICA

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 300 110,00 33.000,00

34

ULTRASSONOGRAFIA 
OBSTETRICA C/ DO-
PPLER COLORIDO E 
PULSADO

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 150 145,00 21.750,00

43 ULTRASSONOGRAFIA 
TRANSFONTANELA

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 70 145,00 10.150,00

50 BIOPSIA CIRURGICA 
DE TIREOIDE

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 30 1.549,00 46.470,00

51 BIOPSIA/EXERESE DE 
NóDULO DE MAMA

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 50 1.499,00 74.950,00

52
PUNÇÃO DE MAMA 
POR AGULHA GROS-
SA

HOSPITAL DIA 
TOP MAIS LTDA UND 70 200,00 14.000,00

TOTAL 314.680,00

VENCEDOR: MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA – ME
CNPJ: 32.394.206/0001-30
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

47 COLONOSCOPIA (CO-
LOSCOPIA)

MED MEDICI -
NA SERVIÇOS 
DIAGNOSTICOS 
LTDA – ME

UND 100 524,00 52.400,00

48
ESOFAGOGASTRO-
DUODENOSCOPIA C/ 
TESTE DE H PILORI

UND 300 129,00 38.700,00

49
ESOFAGOGASTRO-
DUODENOSCOPIA S/ 
TESTE DE H PILORI

UND 300 129,00 38.700,00

TOTAL 129.800,00

VENCEDOR: UNIDADE RADIOLÓGICA CLÍNICA LTDA
CNPJ: 02.409.559/0001-03
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

35 ULTRASSONOGRAFIA 
TRANSVAGINAL

UNIDADE RA-
DIOLóGICA CLÍ-
NICA LTDA

UND 250 69,00 17.250,00

36 ULTRASSONOGRAFIA 
MAMARIA BILATERAL UND 400 69,00 27.600,00

37 ULTRASSONOGRAFIA 
DE TIREOIDE UND 70 69,00 4.830,00

38 ULTRASSONOGRAFIA 
DE ABDOMEN TOTAL UND 150 69,00 10.350,00

39 ULTRASSONOGRAFIA 
DE BOLSA ESCROTAL UND 50 69,00 3.450,00

41
ULTRASSONOGRA-
FIA ABDOMEM SU-
PERIOR

UND 150 69,00 10.350,00

42
ULTRASSONOGRAFIA 
PELVICA (GINECOLO-
GICA)

UND 100 69,00 6.900,00

44
ULTRASSONOGRAFIA 
DE PROSTATA (VIA 
TRANSRETAL)

UND 50 69,00 3.450,00

45
ULTRASSONOGRAFIA 
DE PROSTATA (VIA 
ABDOMINAL)

UND 50 69,00 3.450,00

46
ULTRASSONOGRAFIA 
DE APARELHO URI-
NáRIO

UND 100 69,00 6.900,00

TOTAL 94.530,00

VENCEDOR: WANDERLEY DIAGNÓSTICOS LTDA
CNPJ: 19.161.889/0001-17
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
COLUNA CERVICAL 
C/ OU S/ CONTRASTE

wA N D E R L E Y 
DIAGNóSTICOS 
LTDA

UND 100 395,00 39.500,00

2
TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA PES-
COÇO

UND 50 500,00 25.000,00

3

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
COLUNA LOMBO–SA-
CRA C/ OU S/ CON-
TRASTE

UND 100 350,00 35.000,00

4

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
COLUNA TORACICA 
C/ OU S/ CONTRASTE

UND 100 400,00 40.000,00

5
TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DO 
CRANIO

UND 150 390,00 58.500,00

6

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
ARTICULACOES DE 
MEMBRO SUPERIOR

UND 100 350,00 35.000,00

7

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
SEGMENTOS APEN-
DICULARES – (BRA-
CO, ANTEBRAÇO, 
MÃO, COXA, PERNA, 
PÉ)

UND 120 350,00 42.000,00

8
TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
TORAX

UND 150 420,00 63.000,00

9
TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
ABDOMEN SUPERIOR

UND 100 450,00 45.000,00

10

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
PELVE / BACIA / AB-
DOMEN INFERIOR

UND 100 450,00 45.000,00

11
TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
SELA TURCICA

UND 20 350,00 7.000,00

12

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
FACE /  SEIOS DA 
FACE / ARTICULACO-
ES TEMPORO–MAN-
DIBULARES

UND 70 350,00 24.500,00

13

TOMOGRAFIA COM-
PUTADORIZADA DE 
ARTICULACOES DE 
MEMBRO INFERIOR

UND 120 350,00 42.000,00

14 ANGIORESSONANCIA 
CEREBRAL UND 20 900,00 18.000,00

15

RESSONANCIA MAG-
NETICA DE VIAS BI-
LIARES/COLANGIO-
RESSONANCIA

UND 20 850,00 17.000,00

16
RESSONANCIA MAG-
NETICA DE COLUNA 
CERVICAL/PESCOÇO

UND 80 730,00 58.400,00

17
RESSONANCIA MAG-
NETICA DE COLUNA 
LOMBO–SACRA

UND 150 700,00 105.000,00

18
RESSONANCIA MAG-
NETICA DE COLUNA 
TORACICA

UND 100 700,00 70.000,00

19 RESSONANCIA MAG-
NETICA DE CRANIO UND 100 700,00 70.000,00

20

RESSONANCIA MAG-
NETICA DE ARTICU-
LAÇÃO TEMPORO–
MANDIBULAR

UND 30 700,00 21.000,00

21

RESSONANCIA MAG-
NETICA DE MEMBRO 
SUPERIOR (UNILA-
TERAL)

UND 120 650,00 78.000,00

22

RESSONANCIA MAG-
NETICA DE MEMBRO 
INFERIOR (UNILATE-
RAL)

UND 120 730,00 87.600,00

23 RESSONANCIA MAG-
NETICA DE TORAX UND 50 650,00 32.500,00

24
RESSONANCIA MAG-
NETICA DE ABDOMEN 
SUPERIOR

UND 100 730,00 73.000,00

25

RESSONANCIA MAG-
NETICA DE BACIA / 
PELVE / ABDOMEN 
INFERIOR

UND 100 730,00 73.000,00

26
RESSONANCIA MAG-
NETICA DE SELA 
TURCICA

UND 20 650,00 13.000,00

40

ULTRASSONOGRAFIA 
DE GLOBO OCULAR 
/ ORBITA (MONOCU-
LAR)

UND 30 150,00 4.500,00

53 BIOPSIA DE PROS-
TATA UND 100 550,00 55.000,00

54

PUNÇÃO ASPIRATIVA 
DE MAMA POR AGU-
LHA FINA GUIADA 
POR ULTRASSON

UND 100 190,00 19.000,00

55
BIOPSIA DE TIREOIDE 
OU PARATIREOIDE 
– PAAF

UND 100 190,00 19.000,00

56

BIOPSIA DE LESAO 
DE PARTES MOLES 
(POR AGULHA / CEU 
ABERTO)

UND 100 250,00 25.000,00

TOTAL 1.340.500,00
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga o Fundo Municipal de Saúde da Guarabira firmar 

contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-
-se a realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao 
fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-
lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00041/2021, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

Pelo Fundo Municipal de Saúde da Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável 
pela administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida 
no respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00041/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - HOSPITAL DIA TOP MAIS LTDA.
CNPJ: 31.357.345/0001-20.
Item(s): 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 43 - 50 - 51 - 52.
Valor: R$ 314.680,00.
- MED MEDICINA SERVIÇOS DIAGNOSTICOS LTDA – ME.
CNPJ: 32.394.206/0001-30.
Item(s): 47 - 48 - 49.
Valor: R$ 129.800,00.
- UNIDADE RADIOLóGICA CLÍNICA LTDA.
CNPJ: 02.409.559/0001-03.
Item(s): 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 44 - 45 - 46.
Valor: R$ 94.530,00.
- wANDERLEY DIAGNóSTICOS LTDA.
CNPJ: 19.161.889/0001-17.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 

- 23 - 24 - 25 - 26 - 40 - 53 - 54 - 55 - 56.
Valor: R$ 1.340.500,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Guarabira.
Guarabira - PB, 26 de Maio de 2021

HARLANNE HERCULANO MARINHO
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu Pregoeiro e equipe de apoio, torna público para 
conhecimento dos interessados, atendendo ao Parecer Jurídico foi julgado por IMPROCEDENCIA 
da impugnação interposta pela Empresa, ATLAS-CONTRUÇÕES E COMERCIO EIRELLI ao Edital 
Nº 00007/2021, Interposta pelo Sr, JOSÉ MARCILIO BATISTA, Advogado OAB/PB Nº 8535. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço a Rua Pedro Lopes Brasileiro, 
S/n, -Centro–Igaracy-PB, no horário das 08:00 às 12:00 horas.

IGARACY - PB, 01 de junho de 2021.
George Carlos Vieira Lopes

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00016/2021
Aos 25 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Pre-

feitura Municipal de Itatuba, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor José Silvério - Centro 
- Itatuba - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro 
de 2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 004/2006, de 
02 de Janeiro de 2007; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das refe-
ridas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00016/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição parcelada de Medicamentos 
Padronizados, em atendimento as demandas operacionais deste Município; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ITATUBA - CNPJ nº 08.865.628/0001-61.

VENCEDOR: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO

CNPJ: 08.160.290/0001-42

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 Aciclovir 50mg/g, creme oral–base 
bisnaga de 10g. PRATI BISNAGA 10 700 4,70 3.290,00

2 Aciclovir 200mg, comprimido. PHARLAB COMPRIMIDO 2000 0,45 900,00

3 ácido acetilsalicílico 100mg, com-
primido. IMEC COMPRIMIDO 30000 0,07 2.100,00

4 ácido fólico 5mg, comprimido. HIPOLABOR COMPRIMIDO 20000 0,09 1.800,00

5 Albendazol 400mg, comprimido mas-
tigável. PRATI COMPRIMIDO 3000 0,76 2.280,00

6 Albendazol 40mg/ml, suspensão oral 
frasco com 10 ml. GEOLAB FRASCO 10 2000 2,25 4.500,00

7 Alendronato de sódio 70mg, com-
primido. E.M.S COMPRIMIDO 4000 0,85 3.400,00

8 Ambroxol 3mg/frasco com 100ml 
xarope. NATULAB FRASCO 100 700 2,75 1.925,00

9 Ambroxol 6mg/frasco com 100ml, 
xarope. NATULAB FRASCO 100 1000 2,75 2.750,00

10 Amoxicilina 500mg cápsula. PRATI CAPSULA 24000 0,40 9.600,00

11 Amoxicilina 50mg/ml, pó para suspen-
são oral frasco com 150 ml. PRATI FRASCO COM 2400 13,70 32.880,00

12 Anlodipino, benzilato de 5gm, com-
primido. GEOLAB COMPRIMIDO 24000 0,08 1.920,00

13 Anlodipino, benzilato de 10mg, com-
primido. GEOLAB COMPRIMIDO 6000 0,20 1.200,00

14 Atenolol 50mg, comprimido. PRATI COMPRIMIDO 10000 0,14 1.400,00

15 Azitromicina 40mg/ml, pó para suspen-
são oral frasco com 600mg. PRATI FRASCO COM 900 17,08 15.372,00

16 Azitromicina 500mg, comprimido. GEOLAB COMPRIMO-
DO 6000 2,64 15.840,00

17 Benzoilmetronidazol 40mg/ml, suspen-
são oral frasco com 100ml. BELFAR FRASCO 100 600 10,90 6.540,00

18 Bromidrato de Fenoterol 0,5mg/ml 
solução inalante, frasco 20 ml. HIPOLABOR FRASCO 20 400 6,67 2.668,00

19
Brometo de Ipratrópio 0,25mg/
ml(equivalente a 0,202mg/ml de ipra-
trópil), solução inalante, frasco 20 ml.

HIPOLABOR FRASCO COM 500 1,65 825,00

20 Bromoprida 4mg/ml, solução oral (go-
tas), frasco 20 ml. MARIOL FRASCO COM 600 2,05 1.230,00

21 Captopril 25mg, comprimido. GEOLAB COMPRIMIDO 12000 0,07 840,00

22 Cefalexina 500mg, cápsula ou com-
primido. ABL COMPRIMIDO 9000 0,84 7.560,00

23 Cefalexina 50mg/ml, suspensão oral 
frasco com 100ml. TEUTO FRASCO COM 700 17,60 12.320,00

24 Cetoconazol 200mg, comprimido. PRATI COMPRIMIDO 3000 0,37 1.110,00

25 Cetoconazol 20mg/g, creme bisnaga 
com 30g. HIPOLABOR BISNAGA 30 600 4,18 2.508,00

26 Cetoconazol 2%, xampu frasco com 
100ml. NATIVITA FRASCO 100 300 12,10 3.630,00

27 Cloreto de sódio 0,90%, solução nasal 
frasco com 30ml. MARIOL FRASCO 30M 600 1,54 924,00

28 Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg, 
comprimido. PRATI COMPRIMIDO 20000 0,42 8.400,00

29 Cloridrato de metformina 500mg, 
comprimido. PRATI COMPRIMIDO 15000 0,17 2.550,00

30 Cloridrato de metformina 850mg, 
comprimido. PRATI COMPRIMIDO 30000 0,19 5.700,00

31 C l o r i d r a t o  d e  p r o m e t a z i n a 
25mg,comprimido. CRISTALIA COMPRIMIDO 15000 0,29 4.350,00

32 C l o r i d r a t o  d e  p r o p r a n o l o l 
40mg,comprimido. HIPOLABOR COMPRIMIDO 5000 0,09 450,00

33 Dexametasona 0,1%, Creme Bis-
naga 10g. HIPOLABOR BISNAGA 10 2000 1,98 3.960,00

34 Dexametasona 0,1mg/ml, elixir frasco 
com 120ml. SOBRAL FRASCO 120 900 4,35 3.915,00

35 Diclofenaco potássico 50mg com-
primido. GEOLAB COMPRIMIDO 5000 0,17 850,00

36 Diclofenaco sódico 50mg, comprimido. GEOLAB COMPRIMIDO 6000 0,11 660,00

37 Digoxina 0,25mg, comprimido. PHARLAB COMPRIMIDO 5000 0,14 700,00

38 Dipirona sódica 500mg, comrpimido. PRATI COMPRIMIDO 30000 0,29 8.700,00

39 Dipirona sódica 500mg/frasco com 
10ml, solução oral. FARMACE FRASCO 10M 12000 1,81 21.720,00

40 Escopolamina, butilbrometo + dipirona 
sódica 10+250mg, comprimido. PHARLAB COMPRIMIDO 6000 0,81 4.860,00

41
Escopolamina, butilbrometo + dipi-
rona sódica 10+250mg, frasco com 
20ml,solução oral.

NATULAB FRASCO 20M 2400 12,20 29.280,00

42 Espironolactona 25mg, comprimido. HIPOLABOR COMPRIMIDO 2000 0,49 980,00

43 Estriol 1mg/g, creme vaginal. HIPOLABOR COMPRIMIDO 600 27,50 16.500,00

44 Fleet Enema, frasco com 133ml NATULAB FRASCO 133 250 8,30 2.075,00

45 Fluconazol 150mg, cápsula. M E D Q U I -
MICA CáPSULA 2000 1,04 2.080,00

46 Furosemida 40mg, comprimodo. GEOLAB COMPRIMIDO 12000 0,10 1.200,00

47 Glibenclamida 5mg, comprimido. GEOLAB COMPRIMIDO 10000 0,07 700,00

48 Hidroclorotiazida 25mg, comprimido. PHARLAB COMPRIMIDO 25000 0,04 1.000,00

49 Hidróxido de alumínio 61,5mg, suspen-
são oral frasco 100ml. NATULAB FRASCO 100 2000 3,94 7.880,00

50 Ibuprofeno 300mg, comprimido. GEOLAB COMPRIMIDO 5000 0,42 2.100,00

51 Ibuprofeno 600mg, comprimido. PRATI COMPRIMIDO 24000 0,44 10.560,00

52 Ibuprofeno 50mg/ml, frasco com 30ml, 
solução oral. NATULAB FRASCO 30M 2400 2,40 5.760,00

53 Ivermectina 6mg, comprimido. VITAPAN COMPRIMIDO 1500 1,54 2.310,00

54 Kollagenase 0,6U/g, pomada, bisnaga 
com 30G. CRISTALIA BISNAGA 30 1200 26,40 31.680,00

55 Loratadina 10mg, comprimido. GEOLAB COMPRIMIDO 10000 0,21 2.100,00

56 Loratadina 1mg/ml, xarope frasco 
com 100ml. PRATI FRASCO 100 1000 4,84 4.840,00

57 Losartana potássica 50mg, comprimido. PRATI COMPRIMIDO 30000 0,27 8.100,00

58
Maleato de dexclorferinamina 0,4mg/
ml, solução oral ou xarope frasco 
com 100ml.

HIPOLABOR FRASCO 100 2000 2,64 5.280,00

59 Maleato de Enalapril 10mg, comprimido. SANVAL COMPRIMIDO 6000 0,08 480,00

60 Metildopa 250mg, comprimido. HIPOLABOR COMPRIMIDO 6000 1,20 7.200,00

61 Metoclopramida 4mg/ml gotas frasco 
com 10ml. MARIOL FRASCO 10M 600 1,32 792,00

62 Metronidazol 250mg, comprimido. PRATI COMPRIMIDO 7000 0,27 1.890,00

63 Metronidazol 100mg/g, gel vaginal 
bisnaga 50g. HIPOLABOR BISNAGA 50 1200 8,80 10.560,00

64 Miconazol 2%, creme vaginal bis-
naga 80g. HIPOLABOR BISNAGA 80 1200 10,59 12.708,00

65 Neomic ina +  Bac i t rac ina 5mg/
g+250UI/g, pomada bisnaga 30g. SOBRAL BISNAGA30G 4000 4,40 17.600,00

67 Nimesulida 100mg, comprimido. PRATI COMPRIMIDO 24000 0,16 3.840,00

68 87Nistatina 25.000UI/g, creme vaginal 
bisnaga com 60g.

GREEN 
PHARMA BISNAGA 60 800 6,50 5.200,00

69 Nistatina 100.000UI/g, suspensão oral 
frasco com 50ml. PRATI FRASCO 50M 500 6,90 3.450,00

70 Nistantina + óxido de zinco, 100000UI/g 
+ 200mg/g, pomada, Bisnaga 60g. PHARLAB BISNAGA CO 600 11,00 6.600,00

71 Norfloxacino 400mg, comprimido. BELFAR COMPRIMIDO 1500 1,11 1.665,00

72 óleo Mineral óleo frasco com 100ml. FARMACE FRASCO 100 240 3,55 852,00
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73 Omeprazol 20mg, cápsula. HIPOLABOR CAPSULA 40000 0,19 7.600,00

74 Paracetamol 200mg/ml, solução oral 
frasco com 15ml. NATULAB FRASCO 15M 2500 1,75 4.375,00

75 Paracetamol 500mg, comprimido. HIPOLABOR COMPRIMIDO 20000 0,24 4.800,00

76 Pasta d�agua FN pasta frasco com 
135g. PHARLAB FRASCO 135 240 8,47 2.032,80

77 Permetrina 5%, loção frasco com 60ml. NATIVITA FRASCO 60M 480 9,90 4.752,00

78 Piroxicam 20mg, cápsula. GEOLAB CAPSULA 5000 0,39 1.950,00

79 Prednisona 20mg, comprimido. HIPOLABOR COMPRIMIDO 15000 0,38 5.700,00

80 Prednisolona 3mg/ml, solução frasco 
com 120ml. HIPOLABOR FRASCO 120 600 13,20 7.920,00

81 Sais para Reidratação Oral composto 
envelope de 27,9g NATULAB EVELOPE CO 1500 0,99 1.485,00

82 Simeticona 75mg/ml, solução Frasco 
15ml PRATI FRASCO 15 1200 3,60 4.320,00

83 Sinvastatina 20mg, comprimido. HIPOLABOR COMPRIMIDO 24000 0,19 4.560,00

84 Sulfadiazina de prata 1%, creme der-
matológico bisnaga com 30g. PRATI BISNAGA 30 600 8,80 5.280,00

85 S u l f a m e t o x a z o l + t r i m e t o p r i m a 
400mg+80mg, comprimido. PRATI COMPRIMIDO 12000 0,19 2.280,00

88 Sulfato Ferroso 40mg, comprimido. NATULAB COMPRIMIDO 60000 0,10 6.000,00

89 Vitamina C 100mg/ml, gotas frasco 
com 30ml. NATULAB FRASCO 30M 1000 2,23 2.230,00

90 Vitamina C 500mg, comprimido. NATULAB COMPRIMIDO 12000 0,22 2.640,00

91 Secnidazol 1g, comprimido. VITAMEDIC COMPRIMIDO 1500 1,50 2.250,00

92 Vaselina Líquida, emoliente, frasco 
com 100ml. RIOQUIMICA FRASCO COM 360 41,80 15.048,00

TOTAL 500.611,80

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Itatuba firmar contrata-

ções oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00016/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Itatuba, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00016/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00016/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO.
CNPJ: 08.160.290/0001-42.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 

- 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 
- 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 
- 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92.

Valor: R$ 500.611,80.
CLáUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Co-

marca de Ingá.
Itatuba - PB, 25 de Maio de 2021

JOSMAR LACERDA MARTINS
Prefeito

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 REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE OITIZEIRO, no bairro de Oitizeiro, em João 
Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA 
PROCESSO N.º 024/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de refeições para profissionais de saúde 

e servidores plantonistas, que prestam serviços ao Município de Juarez Távora.
 HOMOLOGAÇÃO

Expirado o prazo recursal, torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epí-
grafe a empresa ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO(MEI), no valor total de R$ 58.000,00 (Cinquenta 
e oito mil reais). 

Juarez Távora(PB), 2 de junho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 35/2021

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00014/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TáVORA
CONTRATADA: ROGÉRIO RIBEIRO REINALDO(MEI), CNPJ nº 16.862.378/0001-34.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de refeições para profissionais de saúde 

e servidores plantonistas, que prestam serviços ao Município de Juarez.
VALOR TOTAL: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais).
FONTES DE RECURSOS: FMS, PAB, FPM, ICMS e DIVERSOS.
VIGÊNCIA: 12 meses.

Juarez Távora(PB), 2 de junho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
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, para: contratação de empresa para 
prestar serviços de mão de obra roçando matos em um recuo de no mínimo 01(um) metro de ambos 
os lados que estão invadindo as laterais das estradas vicinais da zona rural que se ligam a sede do 
município e aceiros do perímetro que liga as cidades adjacentes ao Município de Juru – PB. Abertura 
da sessão pública: 14:10 horas do dia 16 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 14:15 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 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, 03 de junho de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
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: Contratação de empresa para formação de registro 
de preços na prestação de serviços de aluguel de tratores, pc, retro escavadeira, trator agrícola e 
carro pipa, conforme demanda sob hora máquina trabalhada destinados a secretaria de obras e 
infraestrutura do Município de Juru PB. Exercício financeiro de 2021. Abertura da sessão pública: 
09:00 horas do dia 16 de junho de 2021. Início da fase de lances: 09:10 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, 03 de junho de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para confecção de próteses para pessoas 
carentes do município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRóPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 Elemento de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Logradouro e: CT Nº 00037/2021 - 01.06.21 - MOACIR CARLOS DA SILVA JÚNIOR - R$ 148.000,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para locação de softwares para atendi-
mento das necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00008/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRóPRIOS / OUTROS DOTAÇÃO CONSIGNADA NO 
ORÇAMENTO VIGENTE 2021 ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.01 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 01/06/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Logradouro e: CT Nº 00035/2021 - 01.06.21 - ELMAR PROCESSAMENTO 
DE DADOS EIRELI - R$ 59.760,00; CT Nº 00036/2021 - 01.06.21 - PUBLIC SOFTwARE INFOR-
MáTICA LTDA - R$ 27.600,00.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO 
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0002/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 1018/2021
Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do 

artigo 43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Procuradoria 
Jurídica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS 
CONSIGNADO EM ATA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA 
DE SAÚDE, pelo valor global de R$ 506.160,40 (QUINHENTOS E SEIS MIL CENTO E SESSENTA 
REAIS E QUARENTA CENTAVOS), ficando a empresa CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA– CNPJ: 
08.674.752/0001-40, ganhadora dos itens: 02 – 11 – 13 – 28 – 32 – 46 – 54 – 55 – 67 – 82 – 83, 
pelo valor total de R$ 46.679,00 (QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE 
REAIS); a empresa Drogafonte Ltda- CNPJ: 08.778.201/0001-26ganhadora dos itens: 01 – 03 – 04 
– 05 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 14 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25 – 31 – 33 – 34 – 35 – 
36 – 37 – 42 – 43 – 44 – 45 – 47 – 50 – 57 – 58 – 59 – 61 – 62 – 64 – 66 – 73 – 75 – 78 – 80, pelo 
valor total de R$ 297.668,00 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E SESSENTA 
E OITO REAIS); a empresa EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA- CNPJ: 23.312.871/0001-46 ganhadora do item: 26, pelo valor total de R$ 2.412,00 (DOIS MIL 
QUATROCENTOS E DOZE REAIS); a empresa LIGIA MARIA CARNEIRO- CNPJ: 29.228.930/0001-
89, ganhadora do item: 40, pelo valor total de R$ 2.880,00 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA 
E OITO REAIS); a empresa PHARMAPLUS LTDA- CNPJ: 03.817.043/0001-52, ganhadora dos 
itens: 06 – 21 – 29 – 30 – 53 – 60 – 63 – 74 – 76 – 81, pelo valor total de R$ 91.193,40 (NOVENTA 
E UM MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS); a empresa TERRA 
SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 32.364.822/0001-48, ganhadora dos itens: 
16 – 27 – 38 – 48 – 49 – 56, pelo valor total de R$ 65.328,00 (SESSENTA E CINCO MIL TRE-
ZENTOS E VINTE E OITO REAIS). Com base no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em 
consequência, fica convocado o adjudicatário para assinatura da Ata de Registro de Preços e o 
consequente Instrumento Contratual no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, 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 no art. 81 desta lei.

Pedras de Fogo - PB, 02 de junho de 2021.
KILZA RIBEIRO ALVES

Secretária Municipal de Saúde de Pedras de Fogo - PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRôNICO Nº 005/2021; OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
COM VISTA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 0027/2021 - PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI, CNPJ: 
26.739.555/0001-43, VALOR R$ 971.820,00. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93, 
ALTERADA E DECRETO 10.024/2019; PRAZO CONTRATUAL:31/12/2021. DATA 31/05/2021. 

OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRôNICO Nº 005/2021; OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
COM VISTA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 0024/2021 - PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO 
DE CEREAIS LTDA, CNPJ: 21.391.428/0001-82, VALOR R$ 106.200,00. FUNDAMENTAÇÃO: LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA E DECRETO 10.024/2019; PRAZO CONTRATUAL:31/12/2021. 
DATA 28/05/2021. 

OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
EXTRATO DE CONTRATO 

PREGÃO ELETRôNICO Nº 005/2021; OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
COM VISTA A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº 0026/2021 - PARTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO E SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MO-
RAIS, CNPJ: 39.862.043/0001-11, VALOR R$ 113.580,00. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL 
Nº 8.666/93, ALTERADA E DECRETO 10.024/2019; PRAZO CONTRATUAL: 31/12/2021. DATA 
02/06/2021.

OLIMPIADES OVIDIO DE QUEIROZ NETO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00169/2019, em 30.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SER-

VIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL:Implantação de pavimentação em paralelepípedos em vias públicas do 

município de Piancó, atendendo ao Contrato de Repasse n° 1048170/2018/MCIDADES.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 02 de junho de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00035/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA – EPP - CNPJ nº 18.500.402/0001-10
OBJETIVO: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.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
VALOR GLOBALESTIPULADO: 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos reais).

Piancó- PB, em 02 de junho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

INEXIGIBILIDADEN° 00036/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADA:DANTAS & BRITO SERVICOS MEDICOS S/S – ME - CNPJ nº 41.861.358/0001-

96
OBJETIVO: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.

VALOR MENSAL ESTIPULADO: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).
VALOR GLOBALESTIPULADO: R$98.000,00 (noventa e oito mil reais).

Piancó- PB, em 02 de junho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fazenda 

Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 09h00min do dia 16 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de serviços de locação de 
impressoras/copiadoras (multifuncionais), com fornecimento de equipamentos, manutenção preven-
tiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados 
na manutenção e fornecimento de insumos originais, exceto papel, para ficar à disposição das 
diversas 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 004/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 35021102. Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 31 de Maio de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Contratação de 02 
(dois) veículos, para prestar serviços junto as Secretarias Municipais deste Município, conforme 
especificados no anexo I do Edital; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA - R$ 32.900,00.Ficar desde já convocado o 
representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, 
no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 
do edital da presente licitação.

Pilões - PB, 01 de Junho de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
Contratação de serviços de engenharia para REFORMAS DAS E.M.E.F.JOSÉ HERMóGENES, 
E.M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA, E.M.E.F. ALCIDES LOURENÇO E E.M.E.F. ADELINA BAR-
RETO, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência 
em anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - R$ 311.449,64. Ficar desde já convocado o 
representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, 
no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 
do edital da presente licitação.

Pilões - PB, 02 de Junho de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada em assessoria na área de educação para prestar serviços neste Município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FUTURA CONSULTORIA E 
SERVICOS EIRELI – ME - R$ 15.050,00.

Pilões - PB, 28 de Maio de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Fazenda 

Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 10h30min do dia 16 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de assessoria técnica de elaboração de projetos, alimentação e acompanhamento de 
sistemas de Convênios e prestação de contas de convênios do Município de Pilões/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 004/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 31 de Maio de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em assessoria na área de educação para 
prestar serviços neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. DO-
TAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pilões/QSE 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00049/2021 - 31.05.21 - FUTURA CONSULTORIA E 
SERVICOS EIRELI - ME - R$ 15.050,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10011/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-
nida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 22 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de kit completo 
de antígeno do sars–cov–2. 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 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 02 de Junho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 10001/2021, que objetiva: Cons-
trução de uma unidade básica de saúde (porte 1); HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 653.520,37.

Pocinhos - PB, 31 de Maio de 2021
KATIANE PIRES QUEIROGA GOMES DE SOUSA

Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 09:30 horas do dia 22 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de peças de reposição. 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 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; 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) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 01 de Junho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Construção de uma unidade básica de saúde (porte 1). FUNDAMENTO LEGAL: 

Tomada de Preços nº 10001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Pocinhos: 
03.011 – SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 03.011.10.301.1009.2045 – 
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE – 4490.51.00.00 – OBRAS E 
INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: até 28/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Pocinhos e: CT Nº 10035/2021 - 01.06.21 - A. B. CONSTRUCOES EIRELI - R$ 653.520,37.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: FORNECI-
MENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E óRGÃOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: ANDERTON CAVALCANTE 
SOUTO - R$ 297.238,60; BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 
03689485606 - R$ 1.184,70; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 
R$ 35.862,50; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 340.423,45; TECMIX TECNOLOGIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 74.174,95.

Remígio - PB, 31 de Maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS E óRGÃOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - R$ 297.238,60; BIANCA APARECIDA MA-
CHADO DE ALENCAR BATISTA DE OLIVEIRA 03689485606 - R$ 1.184,70; DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 35.862,50; MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAU-
JO - R$ 340.423,45; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 74.174,95.

Remígio - PB, 31 de Maio de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS DIVERSAS SECRE-
TARIAS E óRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTARIA 2021 02.010 SECRETARIA DE GESTÃO 02010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS 02010 04 122 2002 2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
E FINANÇAS 02.030 PROCURADORIA–GERAL DE REMÍGIO 02030 04 122 2002 2004 MANU-
TENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 
10 301 2002 2005 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 02040 10 301 2002 
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO 02050 12 361 1001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDA-
MENTAL 02050 12 361 1001 2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 
02050 12 361 1001 2012 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 02050 12 361 
1001 2015 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02050 12 365 1001 2018 
MANUTENÇÃO DO ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 40% 02.060 SECRETARIA DE 
TRÂNSITO 02060 26 122 2002 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 08 122 2002 2024 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02070 
08 244 2002 2025 REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 02070 08 243 2002 2026 
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS 02080 15 122 2002 2028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.090 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
02090 20 122 2002 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E MEIO AMBIENTE 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANU-
TENÇÃO DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE– ATENÇÃO PRIMáRIA 
02110 10 305 1002 2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE– VIGILÂNCIA EM SAÚDE 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DAS 
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 02110 10 302 
1002 2059 PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONA VÍRUS – COVID–19 
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONôMICO 02120 13 
122 2002 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 
DESENVOLVIMENTO ECONôMICO 02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02130 27 122 
2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02.140 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2045 CONFINAMENTO 
ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS OFERTADOS OU REFEREN-
CIADOS AO CRAS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS 02140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02140 08 244 1003 2047 PRIMEIRA INFÂNCIA 
NO SUAS/CRIANÇAS FELIZ 02140 08 244 1003 2049 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO 
SUAS/IGD SUAS 02140 08 244 1003 2051 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BáSICA 2140 
08 244 1003 2053 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único–IGDBF 02140 08 244 1003 2054 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS 
E PROJETOS DO SUAS 02140 08 244 1003 2056 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, 
PROJETOS, BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO FNAS 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1001 RECURSOS ORDINáRIOS 1111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1120 TRANSFERÊNCIA 
DO SALáRIO–EDUCAÇÃO 1124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 1113 
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40% 1121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 1211 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 1214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE 
CUSTEIO 1311 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – FNAS 1992 AUXÍLIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00115/2021 - 31.05.21 - TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 
74.174,95; CT Nº 00116/2021 - 31.05.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 340.423,45; 
CT Nº 00117/2021 - 31.05.21 - BIANCA APARECIDA MACHADO DE ALENCAR BATISTA DE 
OLIVEIRA 03689485606 - R$ 1.184,70; CT Nº 00118/2021 - 31.05.21 - ANDERTON CAVALCAN-
TE SOUTO - R$ 297.238,60; CT Nº 00119/2021 - 31.05.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 35.862,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00020/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MóVEIS, ELE-

TRODOMÉSTICOS, INFORMáTICA E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PRÉDIO 
DO NOVO CENTRO DO COVID DESTE MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: 

COPILAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - CNPJ 24.544.987/0001-73. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - CNPJ 40.876.269/0001-50. J.L. DO B. GUIMARAES 
- JBX PRODUTOS EIRELI ME - CNPJ 15.733.417/0001-30. LICITAR COMERCIO E SERVICO 
EIRELI - CNPJ 36.544.770/0001-42. M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - CNPJ 
21.062.777/0001-50. NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ 18.995.457/0001-49. REDE 
DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ 11.004.395/0001-17. THOMAS JOSE BELTRAO 
DE ARAUJO ALBUQUERQUE - CNPJ 19.918.905/0001-73. ww COMERCIAL EIRELI - CNPJ 
19.835.542/0001-02. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro 
- Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3291-2222.

Rio Tinto - PB, 02 de Junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
OBJETO: Execução dos serviços de transportes diversos, para melhor atender as necessidades 

da Secretaria de Saúde deste município. O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: 
ADAILTON DA SILVA, ALEX SOARES DA SILVA, ANA PAULA BARBOSA MOREIRA RIBEIRO, APS 
TRANSPORTES E LOCACOES LTDA, CAIO CESAR AZEVEDO LUDGERIO, CONSTRUTORA 
APODI EIRELI, DA MATA REPRESENTACOES EIRELI, DIEGO MEDEIROS DE SOUSA, JAILTON 
DA SILVA FREITA, JOÃO PAULO DA SILVA, JOSÉ PIO X DE ARAÚJO, JOSÉ ROGERIO DE 
OLIVEIRA DA SILVA, JOSE wILSON SANTOS, R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, SEBASTIAO 
SILVINO DOS SANTOS E JOSÉ ERIELSON CLEMENTINO GOMES, para continuidade dos traba-
lhos, que será realizado no dia 08 de junho de 2021 às 15:00 horas. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Assis Chateaubriand, s/n - Centro – Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 9-93335316. No 
prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB.

Rio Tinto - PB, 02 de junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Presencial Nº 00015/2021, que objetiva. 
Contratação de empresa para aquisição de suplemento para pacientes com riscos nutricional aumen-
tado, atendendo pedidos administrativos e ordens judiciais da Secretaria Municipal de Saúde deste 
município de Santa Luzia – PB. Licitantes declarados vencedores e respectivos valores totais das 
contratações: - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL – CENEP 
LTDA, CNPJ: 01.687.725/0002-43 Item(s): 3 - 9 - 10 – 11, Valor: R$ 69.200,00. - I N BEZERRA 
PAULINO EIRELI, CNPJ: 23.994.837/0001-07 Item(s): 4 - 8 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 – 24, Valor: 
R$ 73.325,00 - MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, 
CNPJ: 29.329.985/0001-85, Item(s): 1 - 2 - 5 - 6 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 – 23, Valor: R$ 200.675,00, 
- TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.948.769/0002-01, 
Item(s): 7 - 12, Valor: R$ 14.980,00.

Santa Luzia - PB, 02 de junho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00017/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos de labo-

ratório para manter o Laboratório de Análises Clínicas da Rede Municipal de Saúde de Santa Luzia 
– PB – (Laboratório Municipal de Análise Clínica), conforme especificação no edital e seus anexos.

TIPO: MENOR PREÇO
DATA DA REUNIÃO: 16/06/2021 – HORáRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 02 de junho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 01 dejunhode 2021. 
A SECRETáRIA DOMEIO AMBIENTEDO 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 Presencial nº00013/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE áRVORES NATI-
VAS, PLANTAS ORNAMENTAIS, GRAMAS, SEMENTES DE FORRAÇÕES E INSUMOS, PARA 
ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- JOSE DA SILVA COMERCIO DE MUDAS
CNPJ: 03.932.465/0001-79
Valor R$: 908.850,00
Publique-se e cumpra-se.

ANDRÉA DOS SANTOS SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATAÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, DE UMA AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE PARA REALIZAR ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, 
CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, 
COMPRA DE MÍDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER O PRINCÍPIO DA PU-
BLICIDADE E AO DIREITO à INFORMAÇÃO, DE PROMOVER à VENDA DE BENS OU SERVIÇOS, 
DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES, OU DE INFORMAÇÃO O 
PÚBLICO EM GERAL, BEM COMO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE 
OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO RELATIVOS 
à EXECUÇÃO DO CONTRATO, A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS 
DE COMUNICAÇÃO PUBLICITáRIA DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS, EM CONSONÂNCIA 
COM AS NOVAS TECNOLOGIAS, A PRODUÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA DAS PEÇAS OU 
MATERIAL CRIADO PELA CONTRATADA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que após análise da documentação técnica pela Subcomissão Técnicae emissão de Parecer 
Técnico, a licitante9IDEIA COMUNICAÇÃO LTDAobteve a seguinte pontuação:80,5, estando apta a 
prosseguir no certame.A ComissãoPermanentede Licitaçãocomunicatambém que fica abertoo prazo-

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 3 de junho de 2021         28
Publicidade

(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 02 de Junho de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 03/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global, para Construção de uma Escola, com 4 salas, no Núcleo 
Habitacional II, Município de Sousa/PB. 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 07 DE JULHO DE 2021 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital 

na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado ou pelos sites: sousa.pb.gov.brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/
sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 02 de Junho de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
COMISSSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 02/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais 

vantajosa será a de menor preço global,para Construção da Casa de apoio do Município de Sousa, 
na capital João Pessoa/PB, discriminados e quantificados nos ANEXOS deste edital.

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 06 DE JULHO DE 2021 AS 10H00MIN HORAS 
LOCAL DE ABERTURA: Sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Sousa, Rua Cel. José 

Gomes de Sá, nº 27, 1° andar, Centro, Sousa-PB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os interessados poderão ler ou retirar cópia do edital 

na sala da CPL, no horário de expediente das 08h00min ás 12h00min horas, em todos os dias úteis 
no endereço supracitado ou pelos sites: sousa.pb.gov.brportaldatransparencia.publicsoft.com.br/
sistemas/ContabilidadePublica/views

tce.pb.gov.br https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf
SOUSA, 02 de Junho de 2021.

JOÃO BOSCO DE QUEIROGA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00032/2021, 

onde se lê: “12:00 horas”; leia-se: “10:30 Horas”. Informações: das 08:00 as 13:30 horas dos dias 
úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: 
cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 02 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAL DE EXPEDIENTE; ADJUDICO o seu objeto a: ANDERTON CAVALCANTE SOUTO 
- R$ 24.877,34; ARMARINHO FEITOSA EIRELI - R$ 207,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 2.536,00; FREITAS & COSTA LTDA - R$ 31.451,90; MARIA 
CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 76.704,50.

Tacima - PB, 02 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA áREA DE EDUCAÇÃO; ADJUDICO o seu objeto a: FUTURA 
CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI - R$ 14.100,00.

Tacima - PB, 02 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11907.806000/1200–
02. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município 
de Tacima: Lei Orçamentária Anual – LOA nº 216/2020 – Recursos de Emenda Parlamentar nº 
20280010 José Maranhão: 05.00 SECRETARIA DE SAUDE F.M.S 10.301.2008.1025 ADQUIRIR 
VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE 2150000.07 Transferencias Fundo 
a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00047/2021 - 25.05.21 - CIRURGICA 
SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R$ 1.776,95; CT Nº 00048/2021 - 25.05.21 - 
INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 17.238,90; CT Nº 
00049/2021 - 25.05.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA - R$ 15.200,95; CT Nº 00050/2021 - 25.05.21 - TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ME-
DICOS LTDA - R$ 1.367,98; CT Nº 00051/2021 - 25.05.21 - VITALMEDICA DISTRIBUIDORA DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 5.670,00; CT Nº 00052/2021 - 25.05.21 
- M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 31.653,00; CT Nº 00053/2021 
- 25.05.21 - G H P S BARRETO - R$ 855,00; CT Nº 00054/2021 - 25.05.21 - BLUE DENT CO-
MERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS EIRELI - R$ 13.720,00; CT Nº 
00055/2021 - 25.05.21 - JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 21.648,30; CT Nº 00056/2021 - 25.05.21.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI=LIA Nº1315/2019=PROC.19-001784=SISTEMA DE ESGOTAMENTO 
SANITARIO – SES=IT:13.483.873,89=AREA:33.244,92m²=NE:22 = L/ATV: NO MUNICIPIO DE 
COREMAS-PB. Processo: 2021-005174/TEC/LI-7930.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLI=LIA:1331/19=PROC.:19-002759=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT
áRIO=IT:5.880.991,90=áREA:10.264,23M²=NE:10=L/ATV:MUNICÍPIO DE GURJÃO-PB.Proces-
so:2021-005182/TEC/LI-7931.

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

TOMADA DE PRE-
ÇOS  Nº 04/2021
Registro CGE Nº 
21-00920-3

18/06/2021 10:00

Obras de Pavimentação e Restauração de Vias Inter-
nas do Polo Turístico Cabo Branco, sendo 1.328,64 me-
tros de Pavimentação e 911,50 metros de Restauração
Valor estimado da obra: R$ 1.403.681,37
Prazo de execução: 120 (cento e vinte) 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, 02 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

BANCO SAFRA S.A. inscrito no CNPJ 58.160.789/0193-09, torna público que requereu a SEMAM – 
Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação para agência Bancária (bancos múltiplos com 
carteira assinada) situado na Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2679 – Pedro Gondim – João 
Pessoa /PB. (RENOVAÇÃO)

GOMES DE LIMA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES E LTDA CNPJ:277402170001-94torna 
público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicença Prévia, para cons-
trução de um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:Dr. Augusto de almeida Filho, 
setor:59,Quadra:11, lote:309 CEP 58069-469 Bairro:.Gramame.

Nordeste Incorporações SPE, cnpj34.761.248/0001-97, torna público que requereu a Secretaria 
municipal de meio ambiente-SEMAM a LP para construção multifamiliar localizada na Av. Fernando 
Luiz Henrique, 1790- Jrd. Oceania, João Pessoa-PB.

SOL DO NORTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - A SOL DO NORTE LOCACAO DE EQUI-
PAMENTOS LTDA torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença Prévia, para a Usina Fotovoltaica Sol do Norte, situado à rua Acesso 
Km 3 da PB-323, sentido Brejo da Cruz, S/N, Sítio Catolé de Baixo, em Catolé do Rocha - PB, 
CEP 58.884-000.

recursalde 5(cinco)dias úteis,a partirda data destapublicação,bem comovistasaos autosdo processo.
Santa Rita - PB, 02 de Junho de 2021

MARIA NEUMA DIAS
Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 09:30 horas do dia 
21 de Junho 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO HEITEL SANTIAGO, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA/PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 02 de Junho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2021
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A EQUIPE TÉCNICA 

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através do pregoeiro oficial e equipe de apoio, torna 

público a anulação, com base no Parecer da Controladoria Geral do Município e por razões de 
interesse público e da administração, o Processo Licitatório em epígrafe. Comunica também que 
breve será divulgada nova licitação, nos termos do Art. 21 da Lei 8.666/199.

Santa Rita/PB, 01deJunho de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contração de empresa técnica especializada para prestação de serviços de informa-
tização do centro de saúde (covid-19) do Município de São José de Espinharas - PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2021. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTáRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -  10 302 

3006 2087 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19 - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e: CT Nº 30501/2021 

- EDER BATISTA DE SOUSA – R$ 16.650,00.
São José de Espinharas - PB, 03 de maio de 2021.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS 00001/2021
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de São José de Espinharas/PB, torna 

público para conhecimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de 
Preços Nº 00001/2021, que tem como objeto: Contratação de prestação de serviço de limpeza 
urbana, pequenas construções, manutenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, 
conforme termo de referência e edital, o Resultado do Julgamento de Proposta de Preços do referido 
processo realizado pela comissão de licitação e o Setor de Engenharia do município. Considerações 
da Comissão: Empresas Classificadas: 

1º Lugar: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – VALOR: 376.639,81
2º Lugar: LIMPESERV CONSTRUCOES EIRELI – VALOR: 450.128,76
2º Lugar: SILVACON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – VALOR: 450.128,76
4º Lugar: CONSTRUTORA APODI LTDA – VALOR: 539.824,52
5º Lugar: OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA EIRELI- VALOR: 

559.436,79
6º Lugar: FREITAS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA – VALOR: 573.143,26
7º Lugar: MENDES & FERREIRA CONSTRUCOES LTDA – VALOR: 629.404,60
Informa ainda aos licitantes que as propostas de preços estão a disposição dos mesmos e 

que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o 
que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores Informações, na sala da comissão 
de licitação situada na Praça Bossuet wanderley, S/N - Centro - São José de Espinharas – PB.

São José de Espinharas/PB, 01 de Junho de 2021.
JOSÉ CARLOS DO NASCIMENTO JUNIOR

PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Relativo aoPregão Eletrônico acima citado, com objeto: Aquisição de pneus de 1ª linha com 

classificação classe A, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal 
de São José de Piranhas-PB, é aplicada penalidade a empresa AUTOLUK – COMERCIO DE 
PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA, CNPJ nº 20.063.556/0001-34; pela não execução do contrato, 
não entrega de mercadoria solicitada, conforme comprovação nos autos. O município decide aplicar 
a seguinte sanção em desfavor da referida empresa: Impedimento de licitar e contratar com este 
poder público municipal, pelo prazo de 1 (UM) ano, com base no artigo 87, III da Lei 8.666/93, a 
contar da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado e Diário Oficial da União. O processo 
está à disposição dos interessados nos dias úteis, das 07:00 às 13:00, sala da CPL, Rua Inácio 
Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 02 de Junho de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio torna público que a sessãodo Pregão Presencial 

00028/2021, com objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviço na área da 
saúde, com profissional especializado para realizar consulta médica dermatológica, ortopédica, 
endocrinológica e pediátrica, com exame físico; e consulta médica cardiológica e neurológica, 
com aparelhagem inclusa e emissão de laudo, a serem realizadas neste município, para atender 
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Piranhas–PB, cuja sessão de 
abertura do certame ocorreu em 02/06/2021, às 09:00h, foi declarada DESERTA por ausência de 
participantes/interessados, ficandoremarcada nova sessão para o dia 15/06/2021, às 09:00h,sala da 
CPL, prédio da Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas – PB. Um 
novo edital será publicado.Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis. E-mail: cplsaojosedepiranhas@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

São José de Piranhas - PB, 02 de Junho de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
Odontológicos: Cadeira Odontológica e Bomba a Vácuo Odontológica, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde , deste município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 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 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
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