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A cada 12 minutos, um 
paciente com covid é 
internado na Paraíba
Pelo terceiro dia consecutivo, Saúde confirma mais de 2 mil casos diários da doença, 
que já atingiu mais de 340 mil pessoas no estado e fez 7.791 vítimas fatais. Página 4

Foto: Fotospublicas

Redes sociais Facebook suspende Donald Trump por dois anos por ter incitado 
apoiadores e plataforma adota postura mais rígida com postagens de políticos. Página 16

Mundo

Realização de concurso neste sábado interrompe a imunização contra covid-19, uma vez que os profissionais de saúde farão prova, de acordo com a prefeitura. Página 5

Vacinação contra covid é suspensa na capital
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

340.200

16.841.954

172.293.942

7.791

470.968

3.704.724
Fonte - PB: SeS-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.333.629

70.458.058 

2.016.861.545

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!

Foto: Divulgação

É ouro! Silvana Fernandes leva a Paraíba ao topo do pódio dos Jogos 
Parapan-Americanos do México na modalidade taekwondo. Página 21

Nove bancos são autuados 
pelo Procon em João Pessoa

Caso Patrícia: laudo revela 
que estudante foi asfixiada

Obras na Epitácio Pessoa só 
devem terminar em dezembro

Segundo o órgão, estabelecimentos estão sujeitos 
a multas de, no mínimo, R$ 15 mil. Página 17

De acordo com IPC, suspeito teria matado a jovem no dia em 
que ela chegou e deixado o corpo no apartamento. Página 7

Avenida vem sendo requalificada de maneira a garantir 
maior e melhor acessibilidade aos pedestres. Página 8

 Colunas
O Brasil vive uma sucessão de crises. As de 

ordem política e econômica foram agravadas por uma 
situação de emergência sanitária. Agora, a incerteza 

instala-se nos quartéis do Exército e, por extensão, da 
Marinha e da Aeronáutica.  Página 2

Editorial

Foto: Divulgação

Economia

Estado vai à Justiça contra 
decretos mais flexíveis
Procuradoria Geral do estado ingressa com ações contestando 
decretos de João Pessoa e Cabedelo. Página 13

Covid-19 Morre o secretário de Saúde de Patos e 
cidade tem 100% dos leitos ocupados. Páginas 4 e 6

Últimas

O querido e saudoso amigo Balduíno Lélis 
me disse, certa vez, que era encantado por 

museus justamente pelo fato de que ele é uma 
janela para observarmos e estudarmos o passado 

e sabermos quem somos.  Página 11
Thomas Bruno Oliveira

Políticas

Esportes

Gigante Gentil 
erasmo Carlos chega aos 
80 anos com o mesmo 
espírito roqueiro da 
Jovem Guarda. Página 12

Paraíba
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O Brasil vive uma sucessão de crises. As de ordem políti-
ca e econômica foram agravadas por uma situação de emer-
gência sanitária. Agora, a incerteza instala-se nos quartéis 
do Exército e, por extensão, da Marinha e da Aeronáutica. O 
estopim da instabilidade, na área militar, foi a presença do 
general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em um ato 
de natureza política, ao lado do seu comandante-em-chefe, o 
presidente Jair Bolsonaro.

Desde a manifestação, ocorrida, no Rio de Janeiro, no dia 
23 de maio deste ano, o país passou a cogitar acerca da pos-
sibilidade do Exército punir ou não Pazuello, vez que a par-
ticipação de militares em atos de índole política, à luz do 
código de conduta da Arma, é considerada uma transgres-
são disciplinar. A “Questão Pazuello” acabou por se trans-
formar em uma espécie de queda-de-braço entre Bolsonaro 
e as Forças Armadas.

Com a decisão do Exército de não punir Pazuello, por enten-
der que não houve transgressão de norma disciplinar, Bolsona-
ro fortaleceu a tese de que a ala militar que o apoia é mais forte. 
Até porque não houve constrangimento, da parte do presiden-
te, em colocar o comandante do Exército, general Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira, e o ministro da Defesa, general da reserva 
Walter Braga Netto, em uma verdadeira saia justa.

A nota do Exército, isentando Pazuello de culpa, coloca pa-
nos quentes na situação ou acirrará ainda mais os conflitos 
entre os comandantes militares, tendo Bolsonaro como epi-
centro, com risco de contaminação da tropa? Eis a pergunta 
que não quer calar. Diante de tantos problemas gerados pela 
pandemia de coronavírus, o que o Brasil precisa, neste mo-
mento, é de mais vacinas e menos dissidências militares.

Certamente, o que povo gostaria de ver era o Exército 
brasileiro marchando unido nas ruas na luta contra a pan-
demia. A Arma daria mais uma vez uma enorme contribui-
ção ao país, no plano da assistência social, caso utilizasse 
seus recursos humanos, equipamentos e experiência logís-
tica, para ajudar o país a superar com maior rapidez os efei-
tos do surto de coronavírus, que tantas pessoas já matou e 
continua matando.

“Questão Pazuello” Uma morada no céu
“Deus nos dá uma outra moradia 

no céu que não é obra de mãos huma-
nas, mas que é eterna” (II Cor 5,1). Esta 
é uma afirmação bíblica que perpassa 
o conteúdo da fé cristã. Somos chama-
dos pela Igreja a caminhar no tempo e 
na história movidos por essa afirma-
ção. Acreditamos que há uma esperan-
ça que nos acompanha, capaz de lançar 
nosso coração para o alto, para Deus e 
sua morada. 

As grandes tribulações 
que enfrentamos no per-
curso da existência huma-
na só podem ser vencidas 
porque nos dispomos a 
permanecer na esperança 
cristã. “A esperança preci-
sa de paciência, assim como 
precisa ter esperança para 
ver crescer a semente de 
mostarda. É a paciência de 
saber que nós semeamos, 
mas é Deus que faz crescer” 
(Papa Francisco). E como preservar 
quando a dor da morte bate à nossa 
porta? Como prosseguir quando per-
demos quem amamos? Tais questiona-
mentos têm se tornado frequentes e 
persistentes ao longo desta pandemia 
que há meses se prolonga. 

Como cristãos, cheios da esperan-
ça de Cristo, não podemos viver nossos 
dias permitindo o prolongamento de 
fardos de frustações e fobias. Afinal, o 
Batismo que recebemos um dia nos co-
loca diante de tão desafiante exigência 
de fé: “Quem crê nunca está sozinho, 
nem na vida e nem na morte” (Papa 
Emérito Bento XVI). 

A certeza da fé na vida eterna nos 
coloca de pé, ainda que sejamos tenta-
dos à queda, ao desanimo existencial. 
A humanidade tem chorado a partida 
precoce de tantos irmãos devido à CO-
VID-19. É claro que devemos chorar e 

sentir saudades de quem nos era pró-
ximo e que Deus chamou para junto 
de Si. Mas o nosso choro de saudade 
não pode apagar a chama da fé na vida 
eterna. Devemos abraçar nossa exis-
tência sobre a terra como um breve 
instante oferecido pelo Bondoso Pai do 
céu. E quando chegar o momento final 
de nosso último suspiro, os nossos lá-
bios estejam capazes de fazer uma bre-
ve e simples oração: “Senhor, prepara 

meu coração para morrer 
bem, para morrer em paz, 
para morrer com esperan-
ça” (Papa Francisco).

Construamos nossa 
vida com o olhar voltado 
para Deus, para sua mo-
rada que não foi constru-
ída por mãos humanas. O 
Senhor nosso Deus é Bon-
doso e nos convida a estar 
com Ele definitivamente 
em sua casa. Mas para que 

isso se cumpra, faz-se necessário o 
crescimento da fé Nele. Essa fé não 
nos tira dos altos e baixos da vida, 
mas nos dá força para suportar todas 
as provas e dificuldades. Peçamos à 
Virgem Maria, que suportou grandes 
provas, que nos ajude a permanecer 
com o coração em Deus e que Ela nos 
proteja debaixo de seu manto.

Juarez Farias
Ele adoeceu, recolheu-se por meses 

e não o visitei. Achei melhor assim. Nas-
cemos no mesmo ano e a dois meses da 
data completa. Curtíamos essa bolha de 
nível entre outras relevâncias da nossa 
amizade. Não estudamos na mesma clas-
se ginasial, mas num intervalo de recreio, 
como eu pasmasse ante a destreza da 
sobrinha do padre diretor no teclado da 
Remington, vem Zé Campos e me diz: se 
estás teso por causa da moça, tudo bem, 
mas se for pela corrida no teclado é me-
lhor ver o galego de Cabaceiras. Faz fila 
na janela do cartório.

Entrei nessa fila em 1947, acompa-
nhando, muitas vezes de longe, outras 
de mais perto, o voo migrante e pleno 
dos que empinavam asas no ar campi-
nense de céu limpo e sem limite de ho-
rizonte para os que surgem com alguma 
vocação, seja batendo bigorna ou em 
máquina de escrever. 

Juarez foi com eles pelas vias iniciais 
do Banco do Nordeste, plataforma que se 
antecipou à Sudene em estudar economi-
camente a região. E perdi de vista o Gale-
go. Quando dei por ele, descia a escada do 
avião que trazia Juscelino e Celso Furtado 
para sacramentarem a Sudene no palco do 
Santa Isabel. Eu de repórter, sem grava-
dor, afanando o discurso do homem atra-
vés do fotógrafo Rafael Mororó. 

Tudo aquilo, para mim, era uma mi-
tologia. Da geração, os que se formaram, 
economistas, advogados, engenheiros tor-
ceram o caminho para ingressar nos qua-
dros míticos do órgão revolucionário. Jua-
rez no meio, ou melhor, na linha de frente 
ao lado do demiurgo.  

E sucede o que todos sabem, Juarez 
a tiracolo de João Agripino para o desafio 
centenário da estrada central integrada à 
do Brejo, aos serviços básicos de infraes-
trutura em demanda do desenvolvimento, 
do turismo despontado com o Hotel Tam-

baú, da grande lei ambiental de respeito à 
orla atlântica, terminando com Juarez, ele 
próprio no governo. Vai para o BNH, sai, 
e vou encontrá-lo num banco dos grandes 
de São Paulo. Vem Ronaldo Cunha Lima, 
adolescente ao tempo em que Juarez li-
derava com Noaldo o Centro Estudantil 
Campinense, e, no governo, vinte anos 
depois, o poeta o traz de volta à Paraíba, 
segurando-o no Tribunal de Contas. Ato 
amigo, ato político? 

Amigo, sim, inspirado num mote in-
terior de afinidades vocacionais. O senti-
mento de Juarez, sua queda pela expres-
são ou manifestação do espírito correu a 
reboque de todos os grandes postos alcan-
çado de forma voluntária. Pegou o avião 
sem perder de vista a areia enluarada dos 
primitivos caminhos nem o bordão segu-
ro das cantorias de Cabaceiras ou, noutro 
extremo, a Macondo de Gabriel García 
Márquez. Eram do reino da lua as nossas 
conversas. Nunca me falou de PIB, de pro-
jeções ou deflações; ele me considerava. 

Quando lançamos, pela Academia, 
a reedição do EU de Augusto tal qual a 
completada por Órris Soares, encontrei 
Juarez na sala do nosso chá, ele sozinho 
ali, recebendo a carícia iluminada do 
vento da manhã. 

Apoiava o rosto na mão soerguida e 
tirou os olhos do livro para me pergun-
tar de quem a escolha da estância que dá 
sentido ao livro todo e ao próprio poeta. 
Pergunta de quem intuía muito além dos 
planos e projetos que passara a vida fa-
zendo e gestando. “De quem poderia ser 
(?) de Ângela”.

Com pequeno salto, eis a estrofe da 
pergunta: “Somente a Arte, esculpindo a 
humana mágoa, / Abranda as rochas rí-
gidas, torna água / Todo o fogo telúrico 
profundo / E reduz (...) / À condição de 
uma planície alegre, / Aspereza orográ-
fica do mundo!”

 A esperança 
precisa de paciência, 
assim como precisa 
ter esperança para 

ver crescer a semente 
de mostarda   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador   

Foto: pixabay.com
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Programa emergencial do Governo do Estado vai oferecer alimentos a pessoas em situação de vulnerabilidade social
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), divulgou 
ontem o resultado da con-
vocatória dos restaurantes 
que fornecerão refeições 
para o Programa “Tá na 
Mesa”. Os selecionados de-
vem apresentar, no prazo 
de 72 horas, a contar dessa 
sexta-feira (4), o plano de 
logística referente à entrega 
das “quentinhas”, obedecen-
do à acessibilidade do pú-
blico atendido, protocolos 
de segurança do covid-19, 
e demais especificações do 
edital e anexos. 

Em 11 municípios, não 
houve propostas classifi-
cadas. São eles: Cajazeiras, 
Mamanguape, Esperança, 
Rio Tinto, Bananeiras, Pi-
timbu, Itapororoca, Picuí, 
Cacimba de Dentro, Tavares 
e Itatuba. Para esses locais, 
foi publicado no Diário Ofi-
cial de ontem uma Segunda 
Chamada, seguindo todas as 
regras do edital publicado 
anteriormente. Para a nova 

chamada, as propostas de-
vem ser enviadas até o dia 
11 de junho de 2021.

Segundo a comissão 
responsável pelo processo, 
há cinco lotes (municípios) 
que estão em análise de-
vido diligências que estão 
sendo realizadas junto aos 
restaurantes, assim que sa-
nados, os resultados serão 
publicizados.

O programa “Tá na 
Mesa” é uma ação de caráter 
emergencial com o objetivo 
de promover assistência ali-
mentar, pelo período de no 
mínimo três meses, aos seg-
mentos mais vulneráveis da 
população em 83 municípios 
paraibanos onde não há Res-
taurantes Populares. Serão 
mais de 552.200 almoços por 
mês, repassados para a popu-
lação pelo preço de R$ 1,00. 
Um investimento do Tesouro 
Estadual que ultrapassa R$ 4 
milhões mensais.

O edital inicial prevê 
o fornecimento de 250 ali-
mentações diárias para 54 
municípios que possuem en-

tre 10 mil e 20 mil habitan-
tes; e de 400 alimentações 
diárias em 29 municípios 
com população acima de 20 
mil habitantes. Com isso, o 
programa fomentará a rede 
de comércio de alimentação 
dos municípios e toda a ca-
deia de abastecimento que 
fornecem suprimentos a es-
ses comércios, como os pro-
dutores rurais e orgânicos, 
os produtores de descartá-
veis e a rede atacadista de 
distribuição de alimentos. 

Definidos os restaurantes que
participarão do “Tá na mesa“

Prefeito de Bananeiras, Ma-
theus Bezerra (MDB) aposta 
numa aliança entre o gover-
nador João Azevêdo (Cidada-
nia) e o deputado Aguinaldo 
Ribeiro: “Estou na torcida. 
Dentro dessa conjuntura que 
estou enxergando, há espa-
ço para composição, a gente 
ser algodões entre cristais”, 
disse, em entrevista à TV.  

“Algodões entre cristAis” 
Vice-presidente do Senado, 
o senador Veneziano Vital do 
Rêgo (MDB) criticou, em nota, 
a decisão do Exército de não 
punir Pazuello: “É inaceitável 
que não tenha sido punido. É 
[situação] extremamente deli-
cada e expõe o Brasil a um 
risco perigoso, pois abre pre-
cedentes ameaçadores para a 
ordem no país” 

Ainda nas redes sociais, Santos 
Cruz afirma que a não punição a 
Pazuello naturaliza a desordem 
nas Forças Armadas: “Não se pode 
aceitar a subversão da ordem, da 
hierarquia e da disciplina no Exér-
cito, instituição que construiu seu 
prestígio ao longo da história com 
trabalho e dedicação de muitos. 
Péssimo exemplo para o Brasil”. 

“Péssimo exemPlo” 

AvAliAção de generAl sobre o cAso PAzuello merece 

reflexão: bolsonAro cAusA “erosão dAs instituições”

risco à ordem  

General da reserva e ex-ministro da Secretaria de Governo, Carlos Alberto dos Santos Cruz se tornou um 
crítico ácido de Bolsonaro, sobretudo quando o presidente age para interferir nas Forças Armadas. E o caso 
mais recente, envolvendo o general da ativa, Eduardo Pazuello, expôs novamente essa situação em que 
Bolsonaro atua para contrariar regras militares e proteger o seu e ex-ministro da Saúde. Por pressão do 
presidente, Pazuello não sofreu nenhuma punição do comando-geral do Exército por ter participado de ato 
político ao lado de Bolsonaro, no Rio de Janeiro. O Estatuto Militar proíbe, terminantemente, que militares da 

ativa se envolvam em tais eventos. Em suas redes sociais, Santos Cruz acusou o presidente de desmorali-
zar as instituições militares do país: “Sobre o conjunto dos fatos, é uma desmoralização para todos nós. 

Houve um ataque frontal à disciplina e à hierarquia, princípios fundamentais à profissão militar. Mais 
um movimento coerente com a conduta do presidente da República e com seu projeto pessoal de 

poder. A cada dia ele avança mais um passo na erosão das instituições”. Esta última frase do 
general provoca, necessariamente, uma reflexão: o presidente, de modo deliberado, estaria 

desconstruindo as instituições para construir um projeto pessoal de poder pelo poder? O 
presidente tem antecedentes nesse sentido: lembremos que ele já incentivou apoia-

dores que promoveram ataques ao Congresso Nacional e ao STF, defendendo, 
inclusive, o fechamento de ambos.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O termo Síndrome de Estocolmo foi criado 
pelo criminologista Nils Berejot, que auxiliou 
a polícia sueca, em 1973, num caso de assalto 
a banco com reféns. As vítimas teriam cria-
do laços de afetividade com os assaltantes. A 
síndrome se caracteriza pelo desenvolvimento 
de empatia e sentimento de amizade da víti-
ma pelo agressor.  

síndrome ‘nAsceu’  
em 1973, nA suéciA 

receituário Político (1) 

receituário Político (2) 

“Isso remonta à história de você gostar do al-
goz, em que aquele que está lhe martirizan-
do, matando seus familiares você continua 
gostando dele. É a síndrome de Estocolmo”. 
Do vereador pessoense Marcos Henriques 
(PT), reagindo à vereadora Eliza Virgínia (PP), 
defensora do governo Bolsonaro e que criti-
cou mobilizações contra o presidente.   

“Se estou com Síndrome de Estocolmo, os petistas 
estão precisando de um oftalmologista para limpar 
e tirar a venda dos olhos”, reagiu Eliza Virgínia, “e de 
um otorrino para tirar a sujeira dos ouvidos, que de 
tanto ouvir mentiras deve ter sido obstruído”. A vere-
adora disse que Bolsonaro está “recuperando o caos 
que foi deixado pelo PT”. 
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Os resultados dos restaurantes 
selecionados, a convocatória da 
segunda chamada e o edital do 

programa “Tá na Mesa” por links 
disponíveis na página indicada

 pelo QRCode acima Ação da Secretaria de Desenvolvimento Humano vai assistir 83 municípios da Paraíba que não têm restaurante popular

Foto: Divulgação / Secom-PB

Escola de Saúde

Seleção para bolsistas na PB
A Secretaria de Estado 

da Saúde, por meio da Escola 
de Saúde Pública da Paraíba 
(ESP-PB), lançou ontem, o 
edital de seleção para bolsas 
de Preceptores dos Progra-
mas de Residência Médica; 
Coordenador da Comissão 
de Residência Médica (CO-
REME); Apoiadores Institu-
cionais da Gestão; Apoiado-
res Pedagógicos e Técnicos 
à Gestão dos Programas de 
Residência em Saúde.

“O objetivo da seleção 
é elevar o profissionalismo 
e excelência dos programas 
de residência em saúde, qua-
lificando ainda mais a assis-

tência prestada em nossas 
unidades e a necessidade de 
fortalecer a integração ensi-
no-serviço, por meio do Pro-
jeto de Apoio para a Forma-
ção Profissional Permanente 
e Continuada para o SUS”, in-
formou o diretor da ESP-PB, 
Felipe Proenço.

Os interessados devem 
atender o perfil, a formação 
e requisitos exigidos no edi-
tal, sendo, no mínimo, pós-
graduação na área da saúde 
e, no caso do Apoio Técnico 
Pedagógico aos Programas 
de Residência, graduação em 
Biblioteconomia. Todos os 
candidatos devem apresen-

tar declaração de disponibili-
dade de carga horária. Além 
disso, no ato da inscrição, o 
participante deverá escolher 
uma única área de atuação.

As inscrições são gratui-
tas e serão realizadas, exclu-
sivamente, pela Internet, até 
18h do dia 13 de junho de 
2021. As entrevistas devem 
acontecer no dia 21 de junho 
e o resultado final da seleção 
será divulgado até o dia 25 
de junho. Todas as etapas da 
seleção e demais informações 
serão divulgadas no Portal da 
Secretaria de Estado da Saú-
de e no blog da ESP-PB (ht-
tps://esppb.wordpress.com).

A Organização das Na-
ções Unidas (ONU) fez um 
apelo ontem aos países que 
cumpram os compromissos 
de recuperar 1 bilhão de hec-
tares de terra, para enfrentar 
as crises climáticas e de bio-
diversidade.

A recuperação de ao 
menos 1 bilhão de hectares 
degradados na próxima dé-
cada é uma forma de enfren-
tar as ameaças das alterações 
climáticas, perda de natureza 
e poluição, diz a ONU em re-
latório divulgado ontem na 
Década das Nações Unidas 

para a Restauração dos Ecos-
sistemas 2021-2030.

Os países, afirma a ONU, 
precisam acrescentar com-
promissos em relação aos 
oceanos, segundo o relatório 
do Programa das Nações Uni-
das para o Ambiente (PNUA) 
e da Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e 
Agricultura (FAO).

O documento desta-
ca que a humanidade está 
utilizando cerca de 1,6 ve-
zes a quantidade de servi-
ços que a natureza pode 
fornecer de forma susten-

tável. Isso significa, segun-
do o relatório, que os es-
forços de conservação por 
si só são insuficientes para 
prevenir um colapso em 
larga escala dos ecossiste-
mas e perda de biodiversi-
dade. Os custos globais da 
recuperação terrestre, não 
incluindo a parte marinha, 
estão estimados em pelo 
menos US$ 200 bilhões 
por ano até 2030, sendo 
que, estima a ONU, cada 
dólar investido na restau-
ração cria até US$ 30 de 
benefícios econômicos.

ONU pede recuperação 
de 1 bilhão de hectares
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SES confirma novos 2.421 casos de contaminação pelo novo coronavírus e mais 26 óbitos pelo agravamento da doença

Com a confirmação de 
novos 2.421 casos de conta-
minação pelo novo corona-
vírus e 26 óbitos em decor-
rência do agravamento da 
doença, a Paraíba chegou a 
340.200 casos confirmados 
acumulados, sendo 7.791 óbi-
tos e 229.489 pacientes con-
siderados recuperados. Mais 
de 102 mil casos estão em 
aberto no Estado, segundo 
apontam os dados divulgados 
pela Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). São considera-
dos casos em aberto, os que 
ainda não foram finalizados 
no sistema de notificação de 
casos e os pacientes ainda em 
processo de recuperação.

Este é o terceiro dia 
consecutivo em que o Esta-
do confirma mais de 2 mil 
casos diários de contami-
nação da doença. Entre os 
novos casos, 97 (4%) são 
pacientes hospitalizados e 
2.324 (96%) são leves, que 
se recuperam em suas resi-
dências. No momento, 1.019 
pessoas estão internadas em 
unidades de referência para 
o tratamento da covid-19, 
sendo 129 pessoas que de-
ram entrada nas unidades 
entre a quinta-feira e ontem. 
Resultando em mais de cinco 
hospitalizações por hora. 

Com os números, a ocu-
pação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obsté-
trico) em todo o Estado é de 
81%, em leitos específicos 
para adultos, o número che-
ga a 83%, enquanto as en-
fermarias concentram 80% 
de ocupação. A Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
tem uma taxa de ocupação 
que chega a 78% em UTI e 
70% em leitos de enferma-
ria. Campina Grande aparece 
em seguida com ocupação 
de 87% em UTI e 92% em 
enfermaria. Já no Sertão os 
números são de 94% na UTI 
e 88% em enfermarias.

Quinze dos 26 falecimen-
tos confirmados aconteceram 
entre a quinta-feira e ontem. 
Destes, nove não possuíam co-
morbidades e os demais apre-
sentaram diabetes como fator 
de risco mais frequente. Fo-
ram acometidos 15 homens e 
11 mulheres com faixa etária 
de 25 a 86 anos. Uma morte 
ocorreu em hospital privado 
e os demais em hospitais pú-
blicos, datadas de 29 de abril 
e 4 de junho de 2021. Outros 
99 óbitos estão em investiga-
ção pela SES.

As mortes foram regis-
tradas entre os residentes 
de João Pessoa (5); Campina 
Grande (4), Picuí (2); Alagoa 
Grande, Belém, Conde, Da-
mião, Esperança, Lastro, Ma-
taraca, Nazarezinho, Piancó, 
Santa Rita, Santa Teresinha, 
São Domingos do Cariri, Solâ-
nea, Sousa e Sumé (com um 
caso cada). 

Cinco municípios con-
centram 934 novos casos, o 
que corresponde a 38,57% 
dos novos casos: João Pessoa 
confirmou 485 casos; Cam-
pina Grande registrou 256 
contaminações; Aroeiras, Ca-
bedelo e Alagoa Grande re-
gistraram, respectivamente, 
69, 67 e 57.

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

PB tem uma hospitalização 
por covid a cada 12 minutos

Coronavírus em Patos

Secretário e radialista morrem no Sertão

A Cidade de Patos, no 
Sertão da Paraíba, viveu um 
drama com as mortes de duas 
pessoas queridas, por compli-
cações pela covid-19, em um 
intervalo de menos de uma 
hora, na tarde de ontem. 

O secretário municipal 
de Saúde Eisenhorwer Alves 
de Brito Segundo faleceu na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), do Hospital de Clínicas, 
em Campina Grande, onde 
estava internado desde o do-
mingo (31), se tratando da 
doença. Ele havia tomado a 
primeira dose da vacina Ox-
ford/AstraZeneca, mas mes-
mo assim contraiu o vírus. 
Segundo Brito tinha asma e 
outras doenças pulmonares.

Segundo Brito deu en-
trada no Complexo Hospi-
talar Regional Deputado 
Janduhy Carneiro na quinta-
feira, 27, com sintomas leves 
nas vias aéreas, que já per-
duravam há uma semana. Ao 
realizar uma tomografia ficou 
evidenciado que o secretário 
estava com covid-19, sendo 
medicado e, após realizar to-
dos os procedimentos labo-
ratoriais, foi liberado da uni-
dade. Porém, no sábado (29), 
Segundo Brito retornou ao 
hospital por apresentar um 
pico de febre, seguido de um 

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

A Prefeitura do Município de Patos decretou luto oficial de três dias pelas mortes do secretário Segundo Brito (E) e do radialista Fabio Diniz (D)

Foto: Arquivo

leve desconforto respiratório. 
Devido à gravidade da 

doença, que já comprometia 
os pulmões em 90% e por 
ser portador de asma, a equi-
pe médica do hospital achou 
melhor transferir o secretá-
rio para Campina Grande. Ele 
chegou a ser intubado, preci-
sando de auxílio para respirar, 
mas não resistiu e faleceu na 
tarde de ontem, aos 42 anos.

Eisenhorwer Alves de 
Brito Segundo foi eleito em 
2020 para vereador na Casa 
Juvenal Lúcio de Sousa, em 
Patos, pelo partido Republica-
no.  Foi o terceiro mais votado, 
com 1.190 votos, e se licen-
ciou do mandato para ocupar 
o cargo de secretário do mu-
nicípio, em janeiro de 2021. 

Era médico Veterinário e esta-
va ocupando o cargo de secre-
tário de Saúde do Município 
de Patos. Ele já havia ocupa-
do cargos como secretário de 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão da Prefeitura de Patos.

O corpo do secretário Se-
gundo Brito deve chegar a Pa-
tos na manhã de hoje, por vol-
ta das 7h, para sepultamento 
no cemitério Jardim Parque 
da Paz. Antes, o cortejo vai 
fazer três paradas para as últi-
mas homenagens, sendo uma 
na Secretaria de Saúde, Prefei-
tura e Câmara Municipal.

Também faleceu na tar-
de de ontem, no Complexo 
Hospitalar Regional de Patos, 
o radialista Fábio Diniz, de 44 
anos, devido às complicações 

da covid-19, após uma parada 
cardiorespiratória. Ele estava 
internado na UTI do Comple-
xo desde a quarta-feira, 2.

Fábio ficou em casa fa-
zendo tratamento, mas o 
quadro evoluiu e foi para a 
Unidade de Pronto Atendi-
mento Otávio Pires de La-
cerda (UPA), no último final 
de semana.

Na segunda-feira (31), 
ele deu entrada no Comple-
xo, e devido à falta de vagas, 
foi recambiado para o Hos-
pital Infantil Noaldo Leite, 
onde ficou até a quarta-feira 
(2), sendo transferido para 
o Complexo Hospitalar onde 
foi sedado e intubado. Fami-
liares e membros da equipe 
médica estavam preocupa-

dos com o estado emocional 
do radialista.

Muito conhecido, Fá-
bio Diniz atuava na Rádio 
Arapuan FM de Patos, onde 
tinha um programa policial 
às 5h da manhã. Como radia-
lista, destacou-se mais nesta 
área e era conhecido como 
“Metralhadora da Notícia”.

O corpo do radialista 
foi sepultado às 19h de on-
tem, no Cemitério São João 
Batista, na Vila Cavalcante, 
em Patos. A prefeitura de-
cretou luto oficial de três 
dias pela morte do secretá-
rio Segundo Brito e do Ra-
dialista Fabio Diniz. 

O Ministério Público 
Federal (MPF) e o Minis-
tério Público da Paraíba 
(MPPB) enviaram um ofí-
cio, ontem, ao prefeito de 
João Pessoa, Cícero Lucena 
(Progressistas), solicitando 
o esclarecimento sobre a re-
serva de vacinas para a Po-
pulação Privada de Liberda-
de e às Forças de Segurança. 

De acordo com o docu-
mento, a prefeitura não es-
taria seguindo corretamen-
te a ordem prioritária do 
Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacinação 
contra a covid-19, (PNO). 
“Dessa forma, consideran-
do que na data de hoje essa 
Prefeitura noticiou que já 
está vacinando o grupo de 
motoristas, deveriam ser 
reservadas as doses que 
caberiam à População Pri-
vada de Liberdade e às For-
ças de Segurança, uma vez 
que figuram antes dos mo-
toristas na aludida ordem 
do PNO”. 

Ao solicitar os escla-
recimentos, os procurado-
res da República José Gui-
lherme Ferraz da Costa e 
Janaina Andrade de Sousa, 

do MPF, além da promotora 
de Justiça de João Pessoa, 
Jovana Maria Silva Tabosa, 
do MPPB, que assinaram o 
documento, ressaltaram a 
importância da vacinação 
desses grupos prioritários. 

“Dessa forma, solicito 
esclarecimentos de V. Exa. 
sobre a efetivação da alu-
dida reserva de doses para 
os dois grupos ainda não 

atendidos (cuja demanda 
é incontroversa tanto pelos 
dados de população priva-
da de liberdade ainda não 
atendida – já que sequer os 
com comorbidades e ido-
sos foram atendidos até o 
momento – e pelo quanti-
tativo das Forças de Segu-
rança já levantados pelo 
Estado) ou ajuste com 
Estado para retenção dos 

respectivos quantitativos 
quando das próximas re-
messas de doses pelo Mi-
nistério da Saúde”. 

Além disso, o ofício 
revela que tem chegado ao 
conhecimento do MPF que 
representantes de policiais 
estariam buscando outras 
formas de obter as doses. 
“Registro que a situação 
em foco merece ser avalia-
da com urgência, tendo em 
vista as notícias que têm 
chegado ao conhecimento 
do MPF de que represen-
tantes de policiais estariam 
buscando vias transversas 
para obtenção de doses es-
pecíficas para alguns gru-
pos dentre eles, ao arrepio 
da sistemática legalmente 
estabelecida, o que ense-
jaria tratamento discrimi-
natório entre integrantes 
das Forças de Segurança e 
violação à regularidade dos 
procedimentos de vacina-
ção no Estado, o qual exige 
máximo cuidado quanto a 
critérios isonômicos”. 

A Prefeitura de João 
Pessoa recebeu o prazo de 
até 48 horas, a contar de 
ontem, para responder às 
solicitações de esclareci-
mentos por parte do MPF e 
MPPB.

MPF e MPPB querem saber 
sobre reserva de vacinas
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com 

Brasil ultrapassa 
as 470 mil mortes 

O Brasil passou da 
marca de 470 mil vítimas 
da covid-19 nessa sexta-
feira, 4. Dados reunidos 
pelo consórcio de veículos 
de imprensa mostram que 
1.184 novos óbitos foram 
registrados nas últimas 
24 horas, o que fez o total 
desde o início da pandemia 
chegar a 470.968.

Apesar da tendência 
de redução das mortes, 
o país segue convivendo 
com um alto patamar de 
vítimas. A média móvel, 
que considera dados dos 
últimos sete dias, está em 
1.685, dado que é 12% me-
nor na comparação com 14 
dias atrás. No entanto, essa 
média segue acima de 1,5 
mil vítimas por dia con-
secutivamente desde 8 de 
março, quando a marca foi 
atingida pela primeira vez.

O país registrou 40.852 
novos testes positivos da 
covid-19 nessa sexta-fei-
ra, o que fez o total chegar 
a 16.841.954. Na média, o 
Brasil registra 64.185 ca-
sos por dia, 1% a menos na 
comparação com o dado de 
duas semanas atrás. Segun-
do o Ministério da Saúde, 
são 15.239.692 pessoas 
recuperadas da doença e 

1.130.874 em acompanha-
mento médico.

Os dados diários do 
Brasil são do consórcio de 
veículos de imprensa forma-
do por Estadão, G1, O Globo, 
Extra, Folha e UOL em parce-
ria com 27 secretarias esta-
duais de Saúde, em balanço 
divulgado às 20h de ontem.

O balanço de óbitos e 
casos é resultado da par-
ceria entre os seis meios 
de comunicação que passa-
ram a trabalhar, desde o dia 
8 de junho, de forma cola-
borativa para reunir as in-
formações necessárias nos 
26 Estados e no Distrito 
Federal. A iniciativa inédita 
é uma resposta à decisão 
do governo Bolsonaro de 
restringir o acesso a dados 
sobre a pandemia, mas foi 
mantida após os registros 
governamentais continua-
rem a ser divulgados.

Foto: Coordecom

Marco Antônio Carvalho
Agência Estado

1.184 novos óbitos 
foram registrados 

nas últimas 24 horas 
pelo Brasil

Balanço

Leia mais na Página 6

A prefeitura noticiou 
que está vacinando o grupo 
de motoristas, deveriam ser 

reservadas as doses que 
caberiam à População 

Privada de Liberdade e às 
Forças de Segurança
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Avenida em obras
As obras na Avenida Epitácio Pessoa, na capital, estão na 
etapa final. Estão sendo investidos R$ 11.298.741,36 e a 
conclusão deve ocorrer em dezembro deste ano. Página 8
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Secretaria Municipal informou que interrupção foi necessária por causa da realização do concurso para a área da saúde

Vacinação é suspensa no fim 
de semana em João Pessoa
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Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

A vacinação em João Pes-
soa está suspensa durante este 
fim de semana em razão do 
concurso para a área da saúde 
que será realizado amanhã na 
capital. A informação foi dada 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa, atra-
vés do setor de Vigilância em 
Saúde, responsável pela imu-
nização. A justificativa para 
a suspensão é a participação 
dos profissionais que atuam 
na vacinação no concurso em 
questão.

Segundo a SMS-JP, muitos 

dos profissionais envolvidos 
na logística da imunização 
irão realizar as provas do con-
curso da saúde. Sendo assim, 
para que eles possam se pre-
parar melhor, a secretaria de-
cidiu não realizar a campanha 
de vacinação hoje e amanhã. 
Desde a última quinta-feira, a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa abriu a vacinação para 
a população da capital sem co-
morbidades. Na quinta-feira 
deu início a imunização da 
faixa dos 55 anos e ontem a 
partir dos 50 anos.

Além da faixa etária, João 
Pessoa também está vacinan-
do os profissionais da educa-

ção com 18 anos ou mais da 
capital, além de grupos prio-
ritários que já estavam sen-
do atendidos, mas ainda não 
se vacinaram. Até ontem, de 
acordo com o Vacinômetro Co-
vid-19 de João Pessoa com da-
dos do Datasus, 361.763 doses 
de vacina foram aplicadas na 
capital. Desse total, 256.658 
de primeira dose e 105.105 
de segunda dose. Somente 
na sexta-feira, 6.500 doses de 
imunizantes foram aplicadas 
considerando também a vaci-
nação pela faixa etária dos 50 
anos ou mais.

Fábio Rocha, secretário 
municipal da Saúde de João 

Pessoa, destacou a organiza-
ção da campanha que garante 
a eficiência do processo. “Esse 
avanço que conseguimos aqui 
em João Pessoa é resultado 
de um conjunto de esforços, 
a partir da liderança do prefei-
to, que tem contagiado a cada 
pessoa envolvida nesse tra-
balho que visa à proteção da 
vida. Por isso, tem sido vista 
como modelo para o Brasil”, 
ressaltou.

Devido à organização, a 
diretora de Vigilância em Saú-
de, Alline Grisi, observou que 
a suspensão do fim de semana 
não irá afetar o cronograma. 
“Avançamos bastante com 

o início da imunização das 
pessoas sem comorbidades 
nos últimos dias, mas neste 
final de semana não haverá 
vacinação, porque as pesso-
as que trabalham nos postos 
participarão do concurso que 
acontecerá no domingo”, re-
lembrou.

A vacinação da capital 
paraibana é uma das mais 
adiantadas do Nordeste, sen-
do a segunda a abrir a campa-
nha para a população, consi-
derando apenas a idade, com 
50 anos ou mais – a colocação 
é compartilhada com a vizi-
nha Recife. O primeiro lugar 
da região fica com a cidade de 

São Luís, no Maranhão, que 
estava até ontem imunizando 
pessoas de 48 anos ou mais.

Continuidade 
Em contato com a Secre-

taria Municipal de Saúde de 
João Pessoa, por meio da Vigi-
lância em Saúde, foi informado 
que ainda não há um novo cro-
nograma de vacinação para a 
próxima semana. Com relação 
à retomada da imunização, se 
acontecerá na segunda-feira 
ou se há previsão, principal-
mente da campanha por idade 
iniciada na última semana, a 
reportagem de A União não 
obteve respostas.

Saúde reforça que é preciso fazer cadastro on-line
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

A capital paraibana avança 
na vacinação das pessoas que 
não estão dentro dos grupos de 
riscos determinadas pelo Plano 
Nacional de Imunização (PNI) 
e iniciou, ontem a aplicação de 
doses em pessoas sem comor-
bidades que possuam 50 anos 
de idade ou mais. No entanto, a 
população precisa ficar atenta, 
pois só poderá receber a primeira 
dose do imunizante as pessoas 
que tiverem feito o cadastro e 
seu respectivo agendamento no 
aplicativo ‘Vacina João Pessoa’. 

O cadastramento é gratuito 
e todos podem baixar o aplica-
tivo em seu smartphones, para 
sistemas operacionais Android e 
IOS (Iphone). As pessoas também 
podem fazer seu agendamento 
no endereço eletrônico: www.
vacina.joaopessoa.pb.gov.br ou 
acessar o site da prefeitura de 
João Pessoa: www.joaopessoa.
pb.gov.br e clicar no banner 
‘Quem Vacina Cuida’ (verde com 
branco) que aparece assim que 
se entra na página inicial. 

Assim que se clica, aparece 
as opções de ‘pré-cadastro’ e 
‘entrar’ (para quem já efetuou 

o primeiro acesso); quem está 
pela primeira vez no site ou apli-
cativo precisa clicar na primeira 
opção e preencher todos os seus 
dados pessoais, como nome 
completo, nome da mãe, sexo, 
data de nascimento, CPF, telefo-
ne celular e endereço. Logo em 
seguida aparece a página para 
se marcar se a pessoa possui 
alguma das 19 comorbidades 
listadas pelo Ministério da Saú-
de, caso não tenham também a 
opção: ‘não possuo nenhuma 
comorbidade’ e clicar no ícone 
‘prosseguir’.

Ao avançar para próxima 
etapa do ‘pré-cadastro’, a pes-
soa vai assinalar se faz parte de 
algum dos 28 grupos prioritários 
de vacinação listados no site ou 
aplicativo. Quem não se enqua-
dra nas categorias profissionais 
precisa marcar a opção ‘não faço 
parte de nenhum grupo prioritá-
rio’ e escolher a opção ‘finalizar 
cadastro’, quando aparecerá a 
página informando que o cadas-
tro foi efetuado.  

Após as etapas anteriores, 
aparecerá a página com as op-
ções: ‘agendar vacina’, ‘locais de 

vacinação’, denúncia fura-fila’, 
‘carteira de vacinação’, ‘estatís-
ticas’ e ‘perguntas frequentes’. 
Também tem a opção de ‘editar 
cadastro’. 

Quando a vacinação estiver 
na faixa etária correspondente 
da pessoa já cadastrada, é pre-
ciso agendar o dia e local da 
vacinação. É importante lembrar 
que esse agendamento ocorre 
sempre no dia anterior, a partir 
das 19 horas, de acordo com a 
quantidade de dose destinada 
para cada local de aplicação 
das doses. Para manter a orga-

nização das imunizações, a SMS 
destina vagas limitadas por dia. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde de João Pessoa (SMS-JP) 
alerta que as pessoas que já 
tomaram a primeira dose – seja 
da CoronaVac (Butatan), AstraZe-
neca (Fiocruz) ou Pfizer – quando 
chegar no período de receber a 
segunda dose também precisa 
fazer o agendamento. 

Vale ressaltar que para ga-
rantir a imunização, seja na 1ª ou 
2ª dose, as pessoas sem comor-
bidades precisam levar um docu-
mento pessoal com foto, o cartão 
do SUS, comprovante de resi-
dência em João Pessoa. Já quem 
possui comorbidade precisa levar 
cópia do laudo, que fica retida no 
local de vacinação; as pessoas dos 
demais grupos prioritários devem 
levar cópia de documentação que 
comprove a opção escolhida no 
‘pré-cadastro’.

O cadastramento no ‘Vacina 
João Pessoa’ também é necessá-
rio para as pessoas com comorbi-
dades, professores, trabalhadores 
da educação que atuam nas esco-
las de João Pessoa e demais gru-
pos prioritários. Esse instrumento 
virtual surgiu no fim de março 
com o objetivo de organizar o 
atendimento e evitar as filas.

Agendamento 
para a vacina 
contra a covid-19 
deve ser feito 
através do 
cadastro no 
aplicativo “Vacina 
João Pessoa”

Foto: Marcs Antonius

SMS explicou que muitos profissionais envolvidos na vacinação 
contra a covid-19 irão participar do concurso, mas garantiu que 
calendário de imunização não será prejudicado

Foto: Marcus Antonius
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Hospital mantém de 80% a 95% das vagas de enfermaria clínica ocupadas por pacientes infectados pelo coronavírus

Complexo de Patos tem 100% de 
ocupação de leitos de UTI covid

O boletim de meio-diade 
ontem referente à ocupação 
dos leitos de UTI e Enfermarias 
Covid no Complexo Hospitalar 
Regional Deputado Janduhy 
Carneiro de Patos (CHRDJC) 
e no Hospital Infantil Noaldo 
Leite, em Patos, mostra uma 
situação preocupante. Desde a 
última segunda-feira e até hoje, 
se mantém a taxa de ocupação 
de 100% dos leitos de UTI Covid 
e uma média de 80% a 95% de 
ocupação dos leitos de Enfer-
maria Clínica Covid. Ontem, a 
taxa de ocupação nas enferma-
rias do isolamento é de 85%. 

Há duas semanas que 
estamos vivenciando esse au-
mento de casos e uma procura 
pelos leitos de internamento 
covid de pessoas que ficaram 
doentes e precisam do suporte 
do hospital, principalmente de 
casos graves, tanto que nossos 
leitos de UTI permanecem com 
a máxima ocupação desde se-
gunda-feira”, afirma o diretor 
geral do complexo, Francisco 
Guedes.

O boletim do setor de iso-
lamento covid atesta que 32 
leitos de UTI Covid disponí-
veis no Complexo todos estão 
ocupados. Em relação aos leitos 
de enfermaria covid, no Com-
plexo, dos 34 leitos, 28 estão 
com pacientes, enquanto no 
Hospital Infantil Noaldo Leite, 
dos 12 leitos disponíveis, resta 
apenas uma vaga, já que há 11 
pacientes internados com co-
ronavírus.

“Esses dados, que se re-
petem em outras unidades de 
saúde referência para covid na 
Paraíba, mostram que as pes-
soas não podem relaxar nas 
medidas preventivas, como 
o uso contínuo da máscara, a 
frequência na higienização das 
mãos com álcool gel ou sabão 
e a não aglomeração. Essas são 
medidas simples, mas bastante 
eficazes no combate à pande-
mia e no controle da propaga-
ção do vírus”, finaliza Francisco 
Guedes.

Hospital de Clínicas de Campina Grande
O Hospital de Clínicas, em 

Campina Grande, registrou no 
último mês de maio o atendi-
mento a mais de 400 pacientes 
da covid-19. O período teve 
a maior taxa de ocupação da 
unidade desde o início do fun-
cionamento, em julho 2020. 
Enquanto o mês de abril teve 
315 regulações, o mês de maio 
apresentou 411, com índice de 
sobrevivência superior a 80%. 
Desse total, 332 pacientes fi-
caram internados, sendo 64% 
pacientes do sexo masculino. 

Os dados estão 
disponíveis no re-
latório elaborado 
pelo Núcleo Hos-
pitalar de Vigilân-
cia Epidemiológica 
do HC.

Em relação à 
faixa etária dos 
hospitalizados, a 
maioria são pa-
cientes entre 40 e 
59 anos de idade. Também foi 
verificado um maior número de 
atendimentos a pacientes de ou-

tros municípios. 
A lista é lidera-
da por Campina 
Grande, com 78 
pacientes, em 
segundo lugar 
vem Esperança, 
com 41, Poci-
nhos, com 17, 
Monteiro, com 
16 e Picuí, com 
11 pacientes.

Mesmo com uma taxa 
mais alta de ocupação, por 
outro lado a unidade apre-

sentou melhor desempenho 
de altas médicas. Foram 238 
em maio, enquanto em abril, 
foram 165. O mês de maio 
ainda teve o registro da milé-
sima alta do hospital.

“Os dados são o reflexo 
das medidas adotadas pela 
unidade no tratamento dos 
pacientes. Nossa maior mis-
são é salvar vidas, e temos 
nos esforçado diariamente 
para isso”, disse Dr Jhony 
Bezerra, diretor geral do Hos-
pital de Clínicas.

Dos 411 pacientes 
atendidos na unidade 

hospitalar com covid-19, 
332 precisaram ficar 

internados.

Complexo Hospitalar de Patos possui 32 leitos de UTI Covid, que se mantêm totalmente ocupados desde a última segunda-feira, além de 34 de enfermaria que estão próximos de uso máximo

Foto: Secom-PB

Prevenção à covid

Bica estará fechada neste final de semana
Em acordo com o De-

creto 9.738/2021, publi-
cado pela Prefeitura Mu-
nicipal da João Pessoa, 
nesta quarta-feira, o Par-
que Zoobotânico Arruda 
Câmara (Bica) fecha neste 
fim de semana, dias 5 e 6, 
e no próximo, dias 12 e 13, 
permanecendo aberto de 
segunda a sexta, das 8h às 
12 e das 13 às 17 horas, 
mas com o fechamento da 
bilheteria uma hora antes 
do término de cada turno.

Além dessa restrição, 
o Parque permanece com 
limite de 500 pessoas por 
turno, como também só 
podem entrar no espaço 
usando máscara. As medi-
das visam à contenção da 
pandemia da covid-19.

A administração do 
parque ressalta a impor-
tância do público respeitar 
as regras de biossegurança, 
“Estamos tomando todas 
as medidas recomendadas 

pela Secretaria de Saúde 
do município, no tocante 
ao distanciamento social, 
além de fornecermos ál-
cool em gel na portaria, e 
em outros locais, e exigir-
mos o uso obrigatório de 
máscara, porém é necessá-
rio que o público faça sua 
parte”, destacou Rodrigo 
Fagundes, diretor-geral do 
Parque.

O secretário de Meio 
Ambiente, Welison Silvei-
ra, destacou que a Bica 
é uma das áreas de lazer 
mais importantes de João 
Pessoa. “O pessoense tem 
um relação afetiva com a 
Bica. Para nós, da Semam, 
o Parque é referência em 
fauna e flora, referência 
como um espaço verde 
numa área central e esta-
mos trabalhando para que 
todos possam desfrutar de 
lazer em segurança, respei-
tando todos os protocolos 
sanitários”, concluiu.

Serviço 
O Parque Arruda Câ-

mara está localizado na 
Avenida Gouveia Nóbrega, 
s/n - Róger, aberto de terça 
a domingo, em horário es-
pecial, das 8h às 12h e das 
13h às 17h, com fechamen-
to da bilheteria uma hora 
antes do término de cada 
turno. A entrada custa R$ 2 
por pessoa, sendo não pa-
gantes crianças até 7 anos 
de idade e idosos acima de 
65 anos. Mais informações 
através do telefone 3218-
9710.

Nos dias de 
funcionamento, a Bica 

permanece com o limite 
máximo de 500 visitantes 

por turno, com o uso 
obrigatório de máscara. 

Bica possui uma 
grande variedade 
de espécies 
animais e 
vegetais; devido 
às restrições 
causadas pela 
pandemia, o 
parque estará 
fechado também 
no próximo final 
de semana

Foto: Secom-JP
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De acordo com o laudo do IPC, suspeito teria matado a jovem no dia em que ela chegou e deixado o corpo no apartamento

A juíza Francilucy Rejane 
de Sousa Mota, do 2º Tribunal 
do Júri Popular da Capital já 
despachou para o Ministério 
Público o inquérito que apu-
rou o assassinato da estudante 
pernambucana Patrícia Rober-
ta Gomes de Sousa, de 22 anos, 
e que tem como acusados o 
tatuador Jonathan Henrique 
Conceição dos Santos, 23 anos, 
e sua namorada, Ivina Maria de 
Oliveira, de 22 anos. Somente 
na próxima semana o promo-
tor do caso deverá oferecer a 
denúncia contra os acusados.

Na última terça-feira (1º), 
o laudo foi entregue pelo Ins-
tituto de Polícia Científica na 
Delegacia de Homicídios  da 
capital e, na quinta-feira (3), 
o documento foi enviado para 
o Segundo Tribunal do Júri 
da Capital para ser analisado 
pela juíza. O laudo aponta que 
Patrícia Roberta foi morta por 
asfixia. No resultado da perícia 
cadavérica consta que “a víti-
ma sofreu processo de asfixia 
por constrição cervical e es-
ganadura”. Devido à violência, 
houve a fratura da cervical da 
estudante.

O principal acusado pelo 
homicídio, Jonathan Santos, 
também conhecido como 
“Nathaw”, está no Presídio do 
Roger, enquanto que Ivina, 
por estar grávida, se encon-
tra em sua residência. Ambos 
aguardam decisão do Minis-
tério Público.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Patrícia Roberta foi asfixiada 
e teve a cervical quebrada

Segundo o laudo pericial, 
Patrícia Roberta foi morta no 
dia 23 de abril, uma sexta-fei-
ra quando chegou a João Pes-
soa, e o corpo permaneceu no 
apartamento de Nathaw até a 
madrugada de domingo (25), 
quando ele levou o cadáver, 
numa moto para ser “desova-
do” em um matagal no Novo 
Geisel, próximo ao condomí-
nio onde o acusado residia.

O corpo da jovem foi en-
contrado no final da manhã 
do dia 27 de abril, enrolado 

em um lençol, dentro de um 
saco plástico, já em processo 
de decomposição, enquanto 
que em um tambor de lixo na 
frente do condomínio esta-
vam pertences da estudante.

O advogado da família de 
Patrícia teve acesso ao laudo,  
que se encontra em segredo 
de justiça. Ele não explicou 
quem teria mandado as men-
sagens para a mãe da vítima 
no sábado e no domingo, 
uma vez que a suspeita é de 
que a jovem tenha sido mor-

ta na sexta-feira. Vera Lúcia, 
mãe de Patrícia, trocou vá-
rias mensagens de Whatsapp 
acreditando estar conversan-
do com a filha. Nas mensa-
gens, a pessoa dizia que Jona-
than havia saído, deixando a 
porta trancada.

Ao tomar conhecimento 
do resultado do laudo cada-
vérico o pai de Patrícia, Paulo 
Roberto, disse que o crimino-
so usou de extrema violência, 
no entanto, acrescentou que 
acredita na Justiça da Paraíba.

Presídio
Jonathan Henrique Con-

ceição dos Santos se encon-
tra na Penitenciária Modelo 
Desembargador Flósculo da 
Nóbrega (Presídio do Roger), 
após passar o período de 14 
dias de quarentena na Cen-
tral de Polícia. No Roger, ele 
foi colocado na cela de re-
conhecimento, onde passou 
cinco dias.

O secretário executivo de 
Administração Penitenciária, 
João Paulo, informou que Na-

thaw, atualmente, está numa 
cela separada dos demais 
internos. “Por conta das cir-
cunstâncias e a repercussão 
do fato cometido ele vai per-
manecer isolado para preser-
var a sua integridade física”, 
informou João Paulo.

Nathaw foi indiciado por 
feminicídio e ocultação de ca-
dáver, enquanto que Ivina Ma-
ria de Oliveira, pelo crime de 
ocultação de cadáver. O inqué-
rito foi presidido pelo delega-
do Canrobert Rodrigues.

Resultado da perícia cadavérica revela que “a vítima sofreu processo de asfixia por constrição cervical e esganadura”; Jonathan está detido no Presídio do Roger, em cela separada

Fotos: Divulgação

Jovens são presos suspeitos de 
roubos e homicídio no estado

Uma ação realizada pe-
las Polícias Civil e Militar na 
região de Solânea, Brejo pa-
raibano prendeu três jovens, 
com idades entre 18 e 19 
anos apontados como envol-
vidos em roubos praticados 
a casas lotéricas e outros es-
tabelecimentos. O trabalho 
dos agentes da Segurança 
Pública aconteceu ontem.

De acordo com infor-
mações da polícia, os três 
jovens, além dos roubos, 
também são suspeitos do 
assassinato de Antônio Se-
verino dos Santos, conhecido 
como ‘Mijo’, de 59 anos.

A operação ‘Malhas da 

Equipes das polícias Militar e Civil cumpriram os mandados em Solânea

Lei” ocorreu na comunida-
de Bela Vista e bairro Padre 
Leonardo, naquela cidade, 
onde foram cumpridos 10 

mandados, entre prisão e 
de busca e apreensão ex-
pedidos pela Comarca de 
Solânea.

TJPB mantém a pena de 12 
anos imposta a estelionatário

A Câmara Criminal do 
Tribunal de Justiça da Pa-
raíba manteve a decisão do 
Juízo da 7ª Vara Criminal 
da Capital que condenou 
Sírio Henrique Dias de Al-
meida Costa nas sanções 
do artigo 171, caput (4 ve-
zes), c/c o artigo 69 (con-
curso material), ambos do 
Código Penal, a uma pena 
de 12 anos de reclusão, a 
ser cumprida no regime 
inicial fechado, além de 
200 dias-multa. A relatoria 
da Apelação Criminal foi 
do juiz convocado Carlos 
Antônio Sarmento.

No recurso a defesa 

alega que o apelante não 
praticou os delitos descritos 
na denúncia e que não há 
provas suficientes para uma 
condenação.

Conforme relatado na 
denúncia, nos anos de 2016 
e 2017 Sírio Henrique e 
Wallace Henrique de Olivei-
ra, se apresentavam como 
agenciadores financeiros e 
abordavam idosos e pessoas 
de boa fé com a promessa 
que facilitaria a aprovação 
de empréstimos financeiros 
sem comprometimento da 
margem de consignação ou 
sem comprovação de renda, 
solicitando de suas vítimas, 

a título de comissões, va-
lores para concretizar tais 
transações. Entretanto, Sí-
rio enganava as vítimas e 
não efetuava a prometida 
operação bancária, obten-
do, assim, vantagem ilícita, 
mediante ardil.

No tocante à pena apli-
cada, o juiz Carlos Sarmento 
observou que nenhuma al-
teração deve ser feita, tendo 
em vista mostrar-se ade-
quada e suficiente à preven-
ção e reprovação do crime, 
tendo sido, ademais tendo a 
pena fixada de acordo com 
a análise das circunstâncias 
judiciais.

A Polícia Militar pren-
deu em flagrante Emanuel 
da Silva Santos, 35 anos 
suspeito de matar Jonas de 
Oliveira Souza, de 74 anos, 
na noite de quinta-feira (3)  
no sítio Timbaúba, zona ru-
ral de Lagoa Seca. 

Segundo a PM, por vol-
ta das 17h, o agricultor es-
tava na frente de sua granja 
quando foi surpreendido 
pelo acusado que utilizou 
uma faca-peixeira para 
desferir os golpes na região 
do pescoço na vítima. O 
Samu esteve no local, onde 
constatou o óbito.

Ao tomar conheci-
mento do crime, policiais 
do 10º BPM iniciaram di-
ligências e encontraram 
o suspeito saindo de um 
matagal, próximo à vila 
Florestal onde tentou se 
esconder. “Fizemos um 
cerco e evitamos que ele 
fugisse”, disse o tenente-
coronel Francimar Lins.

De acordo com a polícia 
“Manezinho” já tem antece-
dentes, inclusive já respon-
de por crimes patrimoniais 
e um homicídio praticado 
no bairro de Bodocongó, 
em Campina Grande.

PM prende suspeito 
de assassinar idoso 

A juíza Higyna Josita 
Simões de Almeida, de Pe-
dras de Fogo, pronunciou 
três réus pelo crime de ho-
micídio qualificado. Com 
a decisão da magistrada, 
Ricardo José Alves de Sena, 
Ednaldo de Santana Comis-
são e Tárcio da Silva Santos 
serão julgados pelo Conse-
lho de Sentença do Tribunal 
do Júri daquela comarca.

Tárcio encontra-se 
preso no PB1 e teve, em um 
outro processo, seu Júri de-
saforado, haja vista que ele 
é temido pela população 
local. Os demais também 

estão presos em João Pes-
soa. Um quarto réu, Bruno 
Manoel Nicolau da Silva, foi 
impronunciado.

De acordo com a de-
núncia do Ministério Pú-
blico, no dia 8 de feverei-
ro de 2019, na Rua Edgar 
Borges, 275, Mangueira, na 
cidade de Pedras de Fogo, 
os pronunciados, portando 
armas de fogo, por motivo 
fútil e sem permitir nenhu-
ma possibilidade de defesa, 
efetuaram disparos contra 
a vítima Carlos Henrique 
da Silva Barbosa, o “Coroa”, 
causando sua morte.

Réus são pronunciados 
em Pedras de Fogo

Um assassinato no Cen-
tro de João Pessoa foi assis-
tido por dezenas de pessoas 
que transitavam pelo local. 
Gerlânio da Silva Ramos, 35 
anos foi alvejado com vários 
tiros e morreu sentado em 
um bancos da Praça dos Três 
Poderes.

Segundo informações co-
lhidas pela polícia, no local do 
crime, várias pessoas viram 
a vítima sentada em um dos 
bancos ao ser surpreendida 
e receber os primeiros dis-
paros, tentou fugir numa bi-
cicleta sendo seguido por um 
homem com a arma na mão e 

atirando. Ele foi alvejado caiu 
do seu veículo e ferido sentou 
em um dos bancos. O crimi-
noso se aproximou e efetuou 
mais disparos contra a vítima.

A polícia soube que Ger-
lânio trabalhava como fla-
nelinha e estava sentado em 
um dos bancos da praça. Ou-
tro suspeito, de acordo com 
as informações, teria dado 
apoio ao criminoso. As teste-
munhas informaram que fo-
ram efetuados vários dispa-
ros contra a vítima, que ainda 
tentou fugir. Os suspeitos fu-
giram em direção ao bairro 
do Varadouro.

Flanelinha é morto a 
tiros em praça pública 
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Avenida vem sendo requalificada de maneira a garantir maior e melhor acessibilidade aos pedestres

O projeto de requalifi-
cação da Avenida Epitácio 
Pessoa, na capital paraibana, 
deve ser concluído até o mês 
de dezembro. De acordo com 
a Assessoria de Comunicação 
da Secretaria de Infraestru-
tura de João Pessoa (Seinfra), 
a obra continua em execução 
e tem um investimento de R$ 
11,2 milhões. 

“Foram executados apro-
ximadamente 5,5 quilômetros 
de calçadas e implantados 40 
novos abrigos de ônibus, que 
possuem design moderno, 
bancos e assentos fixos, e ga-
rantem proteção para dias de 
sol forte e chuva. A via tam-
bém recebeu recapeamento 
asfáltico, totalizando cinco 
quilômetros no sentido cen-
tro/praia”, informou a Seinfra, 
responsável pela coordenação 
da intervenção na Epitácio 
Pessoa. 

O projeto prevê calçadas 
padronizadas, canteiro com 
pedras portuguesas, novos 
abrigos de ônibus e áreas de 
convivência. De acordo com 
informações repassadas pelo 
órgão, atualmente, está sen-
do executada a padronização 
das calçadas próximo à Caixa 
Econômica Federal e ao Gru-
pamento de Engenharia, e na 
altura do Shopping Moriah, o 
canteiro central e as ilhas de 
convivência, com bancos e li-
xeiras.

O início da avenida no 

sentido praia/centro é um 
dos trechos que faltam rece-
ber o novo calçamento, assim 
como outros equipamentos 
que ainda precisam ser ins-
talados na mesma área, a 
exemplo dos canteiros, ban-
quinhos e lixeiros. 

A reforma teve início em 
dezembro de 2019. A pro-
posta é realizar uma inter-
venção e reestruturação total 
de ponta a ponta, a partir do 
conceito de Avenida Passeio, 
isto é, pensada, sobretudo, 
para os pedestres. O projeto 
prevê 10,5 quilômetros de 
calçadas padronizadas, com 
piso tátil e acessibilidade 
para deficientes visuais e fí-
sicos, iluminação inteligen-
te nas 76 faixas de pedestre 
(iluminação própria no mo-
mento da travessia), ilhas de 
convivência com 102 bancos 
e nova jardinagem.

O projeto de requalifica-
ção também prevê esquinas 
rebaixadas nos pontos de tra-
vessia, 129 lixeiras, 50 novas 
árvores (passando a contar 
com 371); 315 metros qua-
drados de novas áreas verdes 
e florais; canteiro central com 
7,5 mil metros quadrados de 
pedras portuguesas e implan-
tação de 20 abrigos de ônibus.

Com a finalização dos tra-
balhos, a Avenida Passeio Epi-
tácio Pessoa chega à região da 
praia se integrando ao Largo 
de Tambaú (que compreen-
de uma área de 8.621 metros 
quadrados) e toda a calçadi-
nha da orla.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br 

Obras na Epitácio Pessoa vão 
ser concluídas até dezembro

Desde 2019, as obras 
acontecem por etapas para 
evitar grandes impactos ao 
tráfego local. A primeira 
fase iniciou em dezembro 
daquele ano, na esquina da 
Epitácio com a Maximiano 
de Figueiredo (próximo à 
Praça da Independência), 
até o primeiro semáforo da 
avenida no sentido centro/
praia (Praça do Rotary), 
tendo sequência por quar-
teirões.

A primeira etapa da 
requalificação da Avenida 
Passeio Epitácio Pessoa foi 
entregue em 11 de agosto 
de 2020. Em outubro do 
ano passado, a via conta-
va com 2 quilômetros de 
calçadas acessíveis, novo 
paisagismo, lixeiras, ban-
cos e sistema de semáforos 
inteligentes, além de outros 
trabalhos em vários trechos 
do corredor. Naquele mês, 
as obras foram concluídas 
desde o início da avenida a 
partir da Praça da Indepen-
dência até o início do bairro 
da Torre, na Avenida Barão 
de Mamanguape.

No final de novembro, 
foram entregues duas no-
vas etapas: o trecho com-
preendido entre a Avenida 
Barão de Mamanguape e o 
cruzamento com a Rua Pre-
sidente Roosevelt, na Torre, 
e entre a bifurcação para a 
entrada na Avenida Ruy 
Carneiro e o cruzamento 
com a Rua Vandick Pinto 
Filgueiras, totalizando dois 
quilômetros no novo pa-
drão.

Em fevereiro de 2021, 
a Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP) 
começou a implantar 40 
novos abrigos ao longo da 
Avenida Epitácio Pessoa e 
a substituir as antigas pa-
radas de ônibus do local. A 
iniciativa faz parte do pro-
jeto de requalificação do 
espaço e tem o objetivo de 
melhorar a segurança e o 
conforto dos usuários dde 
ônibus. 

Segundo a Semob-JP, 
os novos abrigos foram 
implantados nos dois sen-
tidos da avenida, possuem 
cinco metros de largura, 
confeccionados com mate-
rial mais resistente, cober-
tura termo acústica, para 
reduzir o calor nos dias de 
sol intenso e minimizar o 
barulho em dias chuvosos, 
além de bancos e assentos 
fixos. Eles foram entregues 
em março deste ano.

Trabalho
por etapas

Abrigos agradam a quem espera ônibus ao longo da via

História da avenida acompanha desenvolvimento da cidade

A Avenida Epitácio Pessoa 
faz parte do trajeto de ida e volta 
do trabalho de Maria Souza. Seu 
emprego é próximo ao Hospital 
de Trauma e, por isso, a via já 
compõe o seu cotidiano. Por isso, 
ela considerou a mudança no 
espaço importante para a sua 
rotina e relata críticas positivas 
dos colegas que também passam 
pelo local.“Eu estava no dia que 

começou a obra, quando vieram 
colocar os ferros do novo ponto 
de ônibus. As paradas e as calça-
das ficaram muito boas, estáva-
mos precisando, principalmente, 
dos pontos, já que estávamos 
sem opção de lugar para sentar, 
esperar o ônibus quando chove”, 
elogiou. 

Além de trabalhar, Nayara 
dos Santos também mora com 

a família próximo a uma das 
paradas de ônibus da avenida 
e afirma que inicialmente não 
reparou tanto nas mudanças. 
Porém, com o passar do tempo, 
percebeu tanto opiniões positivas 
quanto negativas a respeito da 
alteração. “Tem quem fale dos 
banquinhos e das lixeiras e não 
os ache interessantes. Mas, tem 
muitos que falam bem das cal-

çadas e das paradas de ônibus, 
que até agora elogiam o que foi 
feito. Falam que está melhor do 
que antigamente, que o espaço 
ficou bem maior ”, descreveu.

Penha Santo, que mora nos 
Funcionários III e sempre visita a 
filha em Tambauzinho, acredita 
que a reforma já deu um aspecto 
diferente à via em relação ao que 
era há alguns anos. 

No Governo de Camillo de 
Holanda (1916-1920), teve início 
a abertura da Avenida Epitácio 
Pessoa -como uma  estrada - e 
durante a gestão de Gratuliano 
de Brito (1932-1934), ela foi 
retomada, utilizando os recursos 
das ações contra a seca, quando 
o presidente da época era Epitá-
cio Pessoa. 

A via foi concluída em 1940 

e pavimentada na década de 
1950, mesmo período em que 
foi instalada a rede de abaste-
cimento de água e inaugurado 
o calçamento (1952). Em 1954, 
foi totalmente finalizada, mas a 
obra do viaduto sobre a BR-230 
só ocorreu após essa conclusão. 
A pavimentação asfáltica foi exe-
cutada na década de 1970. 

Com a urbanização da capi-

tal durante os anos 1970 e 1980, 
a Epitácio abrigava novos bairros, 
que tinham como base o percurso 
por esta avenida:Torre (1937), 
Bairro dos Estados (1950), Ex-
pedicionários (anos 1950), os 
conjuntos Pedro Gondim (1968) 
e Brisamar(1977), além de lotea-
mentos, como Jardim Miramar e 
Tambauzinho (anos 1950).

Ao todo, são 5,5 quilômetros 

de extensão no sentido praia 
e 5 quilômetros em direção ao 
Centro. Desde os anos 1920, já 
recebeu diversas intervenções 
para adequar-se às mudanças ao 
longo do tempo. A Epitácio Pes-
soa é uma das principais formas 
de acesso ao Espaço Cultural, 
Praça das Muriçocas, Avenida Ruy 
Carneiro, Hospital de Trauma e 
outros locais. 

Fotos: Marcus Antonius 

O projeto prevê, 
além de calçadas 
padronizadas e piso 
tátil para pessoas com 
deficiência, canteiro 
central, áreas verdes 
e florais, além de 
ilhas de convivência 
com banquinhos e 
nova jardinagem
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‘Tremendão’ aos 80
Ídolo da Jovem Guarda e grande parceiro de Roberto Carlos, 
o cantor e compositor carioca Erasmo Carlos completa, neste 
sábado, oito décadas de vida. Página 12
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Encerrando a 39a Semana Cultural José Lins do Rego, serão analisados ‘Menino de Engenho’ e ‘Meus Verdes Anos’

Um bate-papo virtual 
sobre dois importantes e se-
minais livros de José Lins do 
Rego (1901-1957) – Menino 
de Engenho e Meus Verdes 
Anos, lançados, respectiva-
mente, em 1932 e 1956 – é o 
que será realizado neste sába-
do, a partir das 19h, durante 
a edição especial do projeto 
‘Painel Funesc’ que vai en-
cerrar a programação da 39ª 
Semana Cultural em homena-
gem aos 120 anos de nasci-
mento do escritor paraibano, 
aberta na última quarta-feira 
pela Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba.

Para o debate, dois con-
vidados participarão do even-
to gratuito, com mediação do 
jornalista Jãmarri Nogueira e 
transmissão virtual pelo canal 
oficial da Funesc no YouTube 
(/funescpbgov): o escritor, pro-
fessor e mestre em Sociologia, 
Cauby Dantas, e o professor 
doutor e historiador Gervácio 
Batista Aranha.

“Em se tratando dos dois 
livros que serão abordados 
na live, a importância de am-
bos reside na acareação a que 
serão submetidos no tocante 
à fronteira entre ficção e me-
mória, na esteira da qual se 
percebe que o romance Meni-
no de Engenho, a despeito da 
engenhosidade narrativa de 
seu autor e da inventividade 
na criação das personagens e 
trama, é plenamente reconhe-
cível na representação da vida 
real das memórias”, analisou 
Gervácio Aranha.

O professor ainda apon-
tou que há certas personagens 
e cenários que são praticamen-
te os mesmos na ficção e na 
memória autoral de José Lins 
do Rego, “fazendo com que a 
fronteira referida se apresen-
te de forma bastante borrada”, 
explica ele. “Acontece na ficção, 
há muito das próprias memó-
rias zelinianas, conquanto o 
que temos aí é uma recriação 
ficcional de tudo que ele, Zé 
Lins, presenciou na Várzea, 
nos anos em que lá conviveu”, 
disse Aranha.

Ele acredita que “toda 
grande obra de arte possui 
um quê de imortalidade” e 
essa característica, segundo 
Gervácio Aranha, também se 
aplica à obra de José Lins do 
Rego. “Uma grande obra de 
arte, e no caso em apreço a 
arte literária, é marcada por 
uma sobrevida através das 
gerações, razão pela qual, pa-
rodiando o escritor peruano 
e Nobel de Literatura, Mario 
Vargas Llosa, é simplesmente 
impossível pensar o caótico 
mundo moderno sem litera-
tura, pois, sem seus ensina-
mentos humanistas, o mundo 
tornar-se-ia mais caótico ain-
da”, ressaltou ele.

Aranha também considera 
“uma decisão acertadíssima e 
justíssima” a escolha do nome 
de Zé Lins, por parte das auto-
ridades estaduais, para o Ano 
Cultural, no intuito de celebrar 
os 120 anos de nascimento do 
autor. “É o maior dos escritores 
paraibanos”, atestou.

O outro convidado para o 
painel virtual, Cauby Dantas, 

também ressaltou a impor-
tância do romancista nascido 
na cidade de Pilar. “José Lins, 
com efeito, colocou a Paraíba, 
sobretudo nos romances que 
escreveu em torno dos enge-
nhos – o chamado de Ciclo da 
Cana-de-Açúcar – no panteão 
da literatura brasileira”, disse o 
escritor e professor. 

“Excelente a iniciativa da 
Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba e, por extensão, do 
governo paraibano, de home-
nagear o grande escritor por 
ocasião da passagem dos seus 
120 anos de nascimento. A 
minha participação no evento, 
atendendo a convite feito pela 
direção do Museu José Lins do 
Rego, enfatizará as relações 
entre romance e memória, en-
tre ficção e realidade a partir, 
sobretudo, das obras Menino 
de Engenho, romance de es-
treia escrito em 1932, e o livro 
de memórias inacabado Meus 
Verdes Anos, de 1956”, comen-
tou Cauby Dantas.

O mestre em Sociologia 
também antecipou outros as-
pectos que pretende enfocar, 
durante o painel da transmis-
são on-line no encerramento 
da Semana Cultural. “Serão 
as relações entre literatura e 
sociologia, sobretudo a par-
tir das relações intelectuais 
e afetivas entre José Lins e o 
grande escritor pernambuca-
no Gilberto Freyre, o seu ami-
go maior. Este é o tema que 
desenvolvi em minha pesqui-
sa de mestrado e que resul-
tou no livro Gilberto Freyre e 
José Lins do Rego: diálogos do 
senhor da casa-grande com 
o menino de engenho”, disse 
Cauby Dantas.  

“Escolhemos essas duas 
obras para serem debatidas 
para esclarecer as dúvidas 
do público”, justificou Maria 
do Carmo Diniz, gerente do 
Museu José Lins do Rego, 
instalado nas dependências 
da Funesc, em João Pessoa. 
“Há quem confunda, mas 
Menino de Engenho mistura 
a experiência de José Lins 
no Engenho Corredor com 
ficção. Já Meus Verdes Anos 
é seu único livro de memó-
rias”, apontou.

Após a Semana Cultural, 
além das iniciativas do Ano 
Cultural, a Fundação vai con-
tinuar com a série de painéis 
mensais que vão dissecar 
todas as obras zelinianas. Já 
passaram pelas análises os 
livros Doidinho, Bangüê, Eu-
rídice, Usina e Fogo Morto. 
Na sequência, em julho, será 
analisada a obra Cangacei-
ros; em agosto, Moleque Ri-
cardo; no mês de setembro 
será a vez de Pureza; em ou-
tubro, Riacho Doce; novem-
bro, Pedra Bonita; e, por fim, 
em dezembro, Água Mãe.

Obras ‘zelinianas’ são base de 
debate sobre ficção e memória 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Painelista: Gervácio Aranha 
Tem graduação em História pela Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), mestrado em Sociologia Rural pela 
UFPB e doutorado em História através da Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp)

Foto: Divulgação

Painelista: Cauby Dantas
Tem graduação em bacharelado em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e mestrado em 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia pela UFPB 
sobre Zé Lins e Gilberto Freyre

Foto: Divulgação

Imagem: Divulgação

Imagem: Divulgação

O romance de estreia de José Lins do Rego apresenta fortes traços autobiográficos. A obra relata a vida no Engenho 
Santa Rosa, com suas desigualdades e a permanência de traços da escravidão. Com uns quatro anos de idade, Carli-
nhos vê sua mãe estendida no chão, e “o pai caído em cima dela como um louco”. Órfão de mãe e separado do pai, 
que será internado num hospício, o menino é conduzido ao engenho do avô. O engenho Santa Rosa, situado na zona 
canavieira à margem do Paraíba, é uma espécie de mundo novo que contrasta com a cidade. Lá, a vida, as amizades 
da infância, o contato direto com a natureza, a precoce iniciação sexual, a convivência com personagens que moram e 
trabalham na casa-grande e na antiga senzala, tudo isso é evocado por um narrador que conheceu profundamente um 
pedaço de um Brasil arcaico, cuja herança escravocrata ainda é latente.

‘Menino de Engenho’ (José Olympio, 192 páginas)

Nesta obra de memórias (lançada originalmente em 1956), o autor paraibano nos fala de sua infância no engenho 
do avô – o velho Bubu. Nele, o menino José Lins do Rego tem seus primeiros contatos com os mais variados tipos hu-
manos, camponeses, empregados do engenho, cangaceiros, entre outros. Na nota introdutória, o escritor confirma o 
caráter memorialístico de sua obra, atentar para o teor de descrever os tormentos vivenciados por Dedé, o menino do 
texto. A obra revela os sofrimentos de sua primeira infância não idealizada, desenhando um perfil psicológico de uma 
idade que, ao contrário de ter sido mais inocente e agradável, foi repleta de acontecimentos desagradáveis e pesados 
para sua formação. Uma curiosidade: o manuscrito desse livro encontra-se em João Pessoa, como parte do acervo do 
Museu José Lins do Rego, da Funesc.

‘Meus Verdes Anos’ (José Olympio, 224 páginas)
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Harry Carey foi, 
ao longo da história do 
futebol da Paraíba, o 
goleiro mais famoso do 
Treze Futebol Clube. Por 
muitos anos, no arco 
trezeano ou nas traves 
da seleção paraibana, 
cuja camisa também en-
vergou, ele se tornou um 
personagem lendário no 
nosso futebol.

A começar pelo 
nome, esquisito para 
os dias de hoje, mas de 
fácil compreensão na-
quele tempo. Filho de 
pais indígenas, nascido 
em Águas Belas, Pernambuco, praticamente se criou e se 
fez conhecido como jogador em Arcoverde. O seu nome de 
batismo era Sebastião, mas o apelido lhe foi dado porque o 
menino não perdia a matinê dos domingos do Cine Ban-
deirante da cidade que passava seriados de faroeste, cujo 
principal ator era Harry Carey, famoso pelas peripécias que 
desenvolvia ao longo dos seus filmes de aventuras.

O moreninho Bastião passou a imitar Harry Carey nas 
peladas que jogava junto com outros meninos do bairro – pu-
lando, voando, dando salto mortal e Arcoverde viu naquele 
menino uma promessa para o futebol local. Treinando sem 
compromisso no time reserva do Democrático, um diretor 
do clube o observou e pediu permissão ao pai do garoto para 
que ele fosse jogar no time principal.

Assim começou a sua carreira, que teve momentos de 
glória, principalmente nas defesas eletrizantes que fazia 
defendendo o arco do Treze, da seleção da Paraíba e até pela 
seleção do Ceará, onde jogou algumas vezes.

Eu, ainda garoto, frequentador assíduo do campinho 
do Cabo Branco, em João Pessoa, lembro de alguns jogos 
de que Harry Carey participou. Um deles ficou na minha 
memória e até hoje parece que o estou vendo: o Botafogo 
enfiou 4 x 1 no Treze e, num dos últimos gols botafoguen-
ses, Harry Carey voou tão alto que, não conseguindo evitar 
que a bola entrasse, ficou com um dos pés presos nas redes 
– para delírio da torcida do Botafogo.

Recordo também 
que num dos anos de 
disputa do campeonato 
brasileiro de seleções, 
a Paraíba jogou con-
tra Pernambuco e no 
primeiro jogo, aqui no 
Cabo Branco, tomamos 
uma goleada de 5 x 1. 
Arnaldo von Shosten foi 
o juiz e recordo que, no 
intervalo, conversando 
com os torcedores pos-
tados junto ao alam-
brado, Arnaldo (sério, 
honesto e respeitado) 
disse claramente que o 
time local – do jeito que 

as coisas estavam caminhando – iria perder de muito, até 
porque o nosso goleiro não era Harry Carey.

Pois bem, no segundo jogo, no Recife, Harry Carey foi 
escalado e pegou até pensamento e de lá não saímos com 
uma vitória, porque o juiz achou de marcar um pênalti a 
favor da seleção pernambucana – arrancamos um honroso 
empate de 1 x 1 e Harry Carey foi considerado o melhor 
jogador da partida.

Essa trajetória brilhante de Harry Carey não o fez 
independente com o que ganhou no futebol. Ao morrer, 
ele mantinha um modesto bar em Mataraca, às margens 
da BR-101, quase na divisa da Paraíba com o Rio Grande 
do Norte.

A não ser por aqueles que o viram e nunca esqueceram 
as espetaculares defesas que o transformaram numa verda-
deira lenda do futebol nordestino, o que se guarda mais em 
Harry Carey é a resposta interessante que deu a um repórter, 
ao ser indagado de qual a maior defesa que tinha feito na sua 
carreira de goleiro:

– Foi uma bola atrasada pelo compadre Urai que ia me pe-
gando desprevenido. Mas consegui voar e, bem no ângulo, tirei 
com a mão e joguei a bola pra escanteio...

Para quem não sabe, Urai era um vigoroso negrão, 
beque central do Treze que jogou por muito tempo ao 
lado de Harry Carey e que era padrinho de um dos filhos 
do goleiro.

A maior defesa de Harry Carey

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

Mário de Andrade, que era um peda-
gogo por excelência, foi quem orientou os 
folcloristas e pesquisadores não come-
tessem erros ou enganos, aconselhando a 
chamar a música popular de popularesca 
para que não houvesse confusão com a 
música folclórica.

A popularesca vive, como dizia o 
mestre, “em função da moda, logo que 
esta passar, só arquivo as guarda”.

A música folclórica é conservada 
no escrínio da alma do povo. Foi aceita 
por esse porque se afinou espontanea-
mente com o seu sentir, pensar, agir e 
reagir. Nasceu do povo e é para o povo 
e este a utiliza porque ela tem uma 
destinação certa.

A popularesca tem autor, intérpretes 
e para sua transmissão comercial usa os 
mais modernos meios: rádio, televisão, 
CDs, gravadores, entre outros.

A música folclórica pode ou não 
ter autor conhecido. Neste, caso exista, 
acaba desaparecendo na aceitação que a 
coletividade dá a sua criação. Isso porque 
tal música foi justamente dirigida à cole-
tividade com uma finalidade, com uma 
função. Já não interessa a autoria porque 
a oralidade se encarregou de difundi-la, 
criou-se uma aceitação coletiva. A própria 
persistência que se louva na repetição 
é facilitada graças à sua extensão que, 
em geral, se comporta em oito, doze ou 
dezesseis compassos.

A música folclórica coparticipa do 
sentir de cada indivíduo e do consenso 
coletivo. Ela está presente e pode ser 
facilmente observada nos jogos infantis, 
nos cantos ritualísticos das religiões. Nos 
ritos de morte, nas danças, nos bailados 
e nos folguedos. Música folclórica da 
alegria e da dor. Manifesta-se quer no 
canto solista, no falso-bordão, nos cantos 
responsoriais, nos acompanhamentos 
instrumentais dos bailados, danças e dos 
cantos de seresteiros.

A música folclórica é a melodia que, 
usada anônima e coletivamente pelas 
classes incultas das nações civilizadas, 

provém de criação também anônima e 
coletiva delas mesmas ou da adoção e 
comodação de obras populares ou cul-
tas que perderam o uso vital nos meios 
onde se originaram.

Essa música deriva de processos 
técnicos formadores muito simples, não 
subordinados a qualquer teorização. 
Transmite-se por meios práticos e orais. 
Nasce e vive intrinsecamente ligada à ati-
vidades e interesses sociais. Condiciona-se 
às tendências mais gerais e profundas da 
sensibilidade, inteligência e índole coleti-
vas, o que lhe confere um elevado grau de 
representatividade nacional. Ao mesmo 
tempo em que possui a capacidade de 
variar, transformar e substituir as obras 
criadas ou aceitas, revela uma tendência 
acentuada para ajustar essas mudanças 
a uma continuidade de processos forma-
dores específicos, que, além de lhe darem 
uma relativa estabilidade, lhe conferem 
estrutura e caráter próprios.

A música popular é a música que, 
sendo composta por autor conhecido, 
se difunde e é usada, com maior ou me-
nor amplitude, por todas as camadas 
de uma coletividade.

Essa música usa os recursos mais 
simples ou mesmo rudimentares, da 
teoria e técnica musicais cultas. Transmi-
te-se por meios teóricos convencionais 
ou por processos técnicos-científicos de 
divulgação intensiva: grafia e imprensa 
musicais, fonografia, radiodifusão. Tem o 
seu nascimento, difusão e uso geralmente 
condicionados às modas, tanto nacionais 
quanto internacionais. Ao mesmo que 
revela por isso um grau de permeabili-
dade com as tendências musicais mais 
espontâneas, profundas e características 

da coletividade, que lhe confere a capaci-
dade virtual de folclorizar-se.

Nos cantos monódicos temos pre-
gão, acalanto, ou melhor, dorme-nenê e 
modinhas. No falso-bordão ou canto em 
terças, as modas de viola dos milhares 
modinheiros anônimos espalhados pelo 
Brasil, os cantos de folias de reis ou do 
Divino (festa do Divino em Pirenópolis no 
Estado de Goiás, que ocorre nos mês de 
setembro), cururu e descante dos Poetas 
do Sertão do Nordeste. No canto respon-
sorial, no qual solista e coro dialogam 
barrocamente como na congada, no 
Moçambique, na marujada, no bumba 
meu boi, no maracatu; geralmente nos 
bailados é que o canto responsorial tem 
maiores oportunidades.

Outro viés que não se deve perder 
de vista é a importância que a música e 
o canto tiveram na obra catequética no 
Brasil, cujo povoamento se deu na época 
do barroco, época das grandes festas 
da Igreja, razão pela qual os festejos de 
grande pompa foram aqui usados para 
se impor aos povos do Novo Mundo a 
religião católica romana.

Na Europa, a Igreja já havia obtido 
grandes vitórias sobre a arqueociviliza-
ção, sobre o folclore pagão, substituindo
-o, transformando suas datas de festas 
relacionadas com os solstícios pelas do 
hagiológico católico romano, batizan-
do-as com novos nomes cristãos. A festa 
do fogo dos germanos tornou-se a do 
nascimento de Cristo, a dendrolatria 
(culto das árvores) se tornou árvore de 
natal. Pelo fato de não ser possível uma 
completa substituição é que ainda na 
França, Espanha e Portugal, os folclores 
pagão e cristão são autônomos, princi-
palmente na França.

No Brasil havia na época da cate-
quese três civilizações arcaicas contra 
as quais o catolicismo romano teria que 
lutar: portuguesa, ameríndia e africana. 
Os soldados de Loiola lutaram e entre 
outras armas usadas, as principais foram 
a música folclórica e o canto.

Música folclórica
 A música folclórica é conservada no 

escrínio da alma do povo. Foi aceita por 
esse porque se afinou espontaneamente 

com o seu sentir, pensar, agir e reagir 

Foto: Acervo Jobedis Magno

No centro, agachado, o lendário 
goleiro do Treze, Harry Carey

Grupo Galpão

Peça transforma 
celular em palco

Olhar uma foto de viagem e lembrar de um passeio 
incrível se tornou um evento comum na pandemia. Até 
episódios de voo atrasado ou sumiço de bagagem já têm 
lugar especial no coração de quem não viaja há mais de 
um ano. Esse clima saudoso de aeroporto está em Como 
os Ciganos Fazem as Malas, nova obra do Grupo Galpão, 
que estreia neste sábado, toda apresentada no aplicati-
vo de mensagens Telegram.

Como uma espécie de crônica, escrita por Newton 
Moreno, a história traz a passagem de um escritor por 
um aeroporto. Enquanto busca uma boa história, o per-
sonagem descreve detalhes do ambiente que ganharam 
nova dimensão no mundo de hoje, sem embarque e 
check-in, conta o dramaturgo. “Nessa situação de claus-
tro, viajar é um exercício de muita imaginação. Estamos 
sem estrada.”

O relato do viajante interpretado por Paulo André 
traz versos em áudio, imagens dos passageiros no voo 
e um pouco de humor com o uso de GIFs, conta o ator. 
“Consigo realizar enquetes e acompanhar a participação 
do público”. Também estão no elenco Eduardo Moreira, 
Inês Peixoto, Simone Ordones, Lara Madonna Volguer Es-
trela, Lydia Del Picchia, Luiz Rocha e Shima.

A descoberta de tantos recursos narrativos no apli-
cativo veio após muita tentativa e erro, descreve a direto-
ra Yara de Novaes. “Tentamos os stories do Instagram e 
percebemos que o texto tinha uma sinceridade que não 
funcionava nos vídeos curtos”, justifica.

O WhatsApp também foi cogitado, principalmente 
após André e Yara assistirem a Tudo que Coube numa 
VHS, do Grupo Magiluth. Apresentado como um “expe-
rimento sensorial de confinamento”, a montagem do 
grupo pernambucano unia o aplicativo de mensagem 
mais popular do Brasil com interações no Instagram e 
Spotify. “O Telegram se mostrou mais completo”, conta 
a diretora. “Por exemplo, é possível trabalhar com texto, 
áudio, vídeo e trilha sonora, tudo junto.”

De fato, a música criada por Barulhista encontra 
um lugar especial no aplicativo, uma vez que o Telegram 
permite rolagem da tela sem interromper a execução do 
áudio. O que não acontece com o WhatsApp. “O traba-
lho ganha camadas de som. Deixa de ser apenas voz ou 
som ambiente para criar situações de drama e humor”, 
explica André.

Além da parte estética, as ferramentas de auto-
mação do Telegram ajudam nos bastidores. O envio de 
mensagens em tempo real e o envio programado são as 
novas ferramentas do ator. A voz de André tem um pa-
pel de guia na experiência, mas quem dá o ritmo da obra 
é o fluxo de texto, foto e vídeo, surgindo a todo instante 
na tela. Até os erros são bem-vindos.

“De vez em quando, digito algo incorreto ou fora 
de ordem só pra lembrar o público que não sou um 
robô”, brinca o ator. Para a diretora, um ambiente tão 
livre quanto o palco. “É um lugar interessante para a 
performance porque o Paulo André tem a chance de fa-
zer o que quiser, agir nos erros, nas edições e no modo 
de interagir”, comenta Yara. E ao fim de cada trans-
missão, todas as mensagens enviadas são apagadas. 
“A pessoa só vai ter a lembrança”, acrescenta André. 
“Como acontece no teatro.”

A interação com o público também recebeu trata-
mento especial. O projeto oferece o modo maratona, ao 
vivo, com duração de 1h30, e a jornada diluída, ao longo 
de oito horas. “Na segunda opção, a trama é apresentada 
com mensagens em ritmo descontinuado, para o público 
acompanhar quando quiser, até o fim da viagem,” explica 
Yara. “Durante os ensaios, algumas pessoas preferiram 
a maratona, e outras contam que ficaram na expectativa 
pela chegada de cada mensagem.”

Público digital
O projeto é mais um passo na frente criativa e digital 

que o Galpão vem desenvolvendo desde os primeiros me-
ses da pandemia. No filme documental Éramos em Bando, 
lançado em 2020, o grupo aparecia lado a lado nas teli-
nhas de videoconferência para compartilhar os primeiros 
impactos – e os absurdos – da quarentena na vida da com-
panhia e de seus artistas.

Naquele momento, foi o caminho mais rápido e 
simples para acessar o público. Entre as dores relata-
das no documentário, o grupo vivia o cancelamento da 
estreia do espetáculo Quer Ver Escuta, no Festival de 
Curitiba, e muitas dúvidas sobre o futuro Mais tarde foi 
a vez de Histórias do Confinamento. Uma proposta que 
colheu a experiência do público durante a pandemia. Os 
relatos mais interessantes foram escolhidos e narrados 
pelo elenco do Galpão.

Ao reconhecer tantas transformações no modo de 
trabalhar, o autor de Como os Ciganos Fazem as Malas re-
flete que o pensamento nômade da obra pode alimentar o 
próprio ofício. “O teatro precisa estar conectado e traduzir 
esse mundo confuso”, acredita Moreno. “Estão surgindo 
coisas legais, mas não vão roubar o encontro que virá no 
futuro.” André concorda que a parceria do teatro com o 
digital não vai se desfazer tão cedo, mesmo depois da pan-
demia. “Temos preocupação de que o trabalho no digital 
não seja um lugar provisório ou precário. Estamos impe-
didos de fazer nossa arte viva, presencial, mas se mantém 
o desejo de nos dirigirmos ao outro.”

O projeto Dramaturgias - Cinco Passagens Para Agora 
se estende até dezembro, com participação do diretor Mar-
cio Abreu e dos autores Pedro Brício e Silva Gomez.

Leandro Nunes
Agência Estado
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em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

No último sábado, na boquinha da noite, recebi 
um documento do amigo Professor Juvandi de Souza 
Santos dando conta de que o Museu de História Na-
tural da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
tinha finalmente recebido o seu certificado de regis-
tro de Museu pelo Instituto Brasileiro de Museus, o 
Ibram. A mensagem emocionada confirmava: “Che-
gou, nosso Museu agora tem certificado!”. Isso me fez 
voltar no tempo por meandros sinuosos, testemunha 
que fui de uma luta incessante pelo desenvolvimento 
da ciência de nossa amada Parahyba e o quanto hou-
ve luta e suor para, enfim, o MHN ser efetivado e reco-
nhecido, do sonho ao reconhecimento.

Lá pelos idos de 2009, Professor Juvandi conse-
guiu elaborar um projeto e aprová-lo junto as ins-
tâncias da Universidade Estadual. Foram alguns 
anos se dedicando a pesquisa por todo o interior 
do nosso Estado, recolhendo peças e fazendo ami-
zades, criando uma rede de comunicação que pu-
desse desenvolver as pesquisas, principalmente no 
que se referia a arqueologia e paleontologia. Três 
anos antes, participei com ele da criação da Socie-
dade Paraibana de Arqueologia e paralelamente 
ele criou um Laboratório na UEPB (no qual sou co-
laborador) de onde surgiu o sonho do Museu, que 
poderia ser utilíssimo para a pesquisa de alunos da 
Universidade em diversas áreas do conhecimento 
como também um grande atrativo para a toda a po-
pulação. Naquele momento ele conheceu um Pro-
fessor recém-admitido na Universidade, o Márcio 
Mendes, paleontólogo mineiro que logo se uniu ao 
sonho que finalmente se tornou o Museu de Histó-
ria Natural, o primeiro do estado nessa linha e um 
dos poucos no Nordeste.

Uma das atividades fundantes de todo esse 
cenário foi a escavação paleontológica na Lagoa 
Salgada, zona limítrofe entre Areial, Pocinhos e 
Montadas, um interessante lago de água salobra 
que curiosamente é a nascente de um dos rios mais 
importantes do estado, o Mamanguape. Na Lagoa 
afloraram fósseis da megafauna pleistocênica, ani-
mais que ali morreram há alguns milhares de anos 
e ficaram soterrados até que obras para aumentar 
a capacidade de acúmulo de água os descobriram. 
Os Professores Juvandi e Márcio empreenderam 
essa escavação onde tive a oportunidade de con-
viver e aprender muito com biólogos que integra-
vam a equipe. Toda a coleção escavada faz parte do 
acervo do museu que ocupou duas salas do prédio 
do antigo Museu de Artes (2009), no Açude Novo, 
e pouco mais de um ano depois foi para a sua atual 
instalação no prédio da antiga Faculdade de Admi-
nistração da UEPB, por trás dos Correios, no cora-
ção de Campina Grande.

O querido e saudoso amigo Balduíno Lélis me 
disse, certa vez, que era encantado por museus 
justamente pelo fato de que ele é uma janela para 
observarmos e estudarmos o passado e sabermos 
quem somos. Foi nesse ideal que ele foi mentor de 
várias casas de memória e certamente iria admi-
rar a proposta do MHN. São muitos saberes en-
volvidos, várias coleções que identificam a nossa 
região, conservando nosso acervo arqueológico, 
faunístico, florístico, geológico, espeleológico e 
paleontológico. Ali vi de perto inúmeros alunos e 
alunas se ocupando em seus trabalhos de conclu-
são, dedicados ao estudo do acervo e participando 
da organização. 

De tão grandioso, o projeto não possui – ainda 
– toda a estrutura digna de que necessita e talvez 
nesse afã, tenha surgido a ideia do Museu Itineran-
te, uma exposição de peças e artefatos em redomas 
de madeira e vidro, além de banners que desde 
2012 exibe um pouco do que é o museu em escolas, 
no saguão da universidade, em feiras como a antiga 
Fetec e em alguns municípios onde são desenvolvi-
das pesquisas.

Esse certificado é o reconhecimento de um 
trabalho sistêmico que atrela o laboratório de pes-
quisas, a Revista Tarairiú divulgando os trabalhos 
científicos e o Museu de História Natural, fazendo 
a ponte com a comunidade. Parabéns, Professor Ju-
vandi, olhando para o início de tudo, tenho certeza 
que a luta não foi em vão e mesmo antes desse regis-
tro, o reconhecimento de um sem número de estu-
dantes já era suficiente para você que, simples como 
o é, empunha a bandeira do idealismo tendo como 
única missão e prazer a preservação do patrimônio 
cultural e da nossa história.

Do sonho ao 
reconhecimento

Colunista colaborador

A Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) fará parte da 
programação da 5ª Semana 
Nacional de Arquivos (SNA), 
temporada de eventos que se 
insere no calendário interna-
cional de celebração do Dia 
Internacional dos Arquivos (9 
de junho) e na Semana Inter-
nacional de Arquivos. O tema 
escolhido para esta edição é 
“Empoderando Arquivos”. 

Na próxima segunda-feira 
(dia 7), haverá a roda de con-
versa com o tema “Questões 
teóricas e metodológicas na 
organização de arquivos priva-
dos de governadores”, com as 
convidadas Irene Fernandes 
(FCJA) e Silvana Goulart, da 
Fundação Fernando Henrique 
Cardoso (FFHC), tendo como 
mediadora Amanda Félix 
(FCJA). O evento acontecerá a 
partir das 16h, pelo canal ofi-
cial da FCJA no YouTube.

O assunto visa ressaltar 
a relevância social dos arqui-
vos privados pessoais como 
valiosas fontes de pesquisa e 
discorre sobre os valores me-

moráveis que transcendem os 
arquivos privados de perso-
nalidades públicas. Esse tema 
levanta questões sobre como 
os arquivos, por meio do 
acesso à informação, atuam 
no fortalecimento da respon-
sabilidade e da transparência 
governamental, visando mo-
nitorar o trabalho feito pelos 
governos e garantir que os 
cidadãos possam proteger 
seus direitos. A organização 
dos arquivos privados pes-
soais se caracteriza como um 
desafio, considerando a gran-
de dimensão na variação dos 

suportes e tipos documentais, 
os quais necessitam de trata-
mento especial. 

Irene Rodrigues da Silva 
Fernandes é mestre em His-
tória pela Universidade Fede-
ral de Pernambuco e integra o 
Grupo de Estudos Arquivísti-
cos (GEArq). Ela Atuou como 
Diretora do Departamento de 
Documentação e Arquivo da 
FCJA, organizando os acervos 
de governadores e personali-
dades paraibanas. 

Já Silvana Goulart é Mes-
tre em História pela Universi-
dade de São Paulo e curadora 

do Acervo Fernando Henri-
que Cardoso. Autora de livros 
como Sob a Verdade Oficial, 
Tempo e Circunstância e Cen-
tros de memória, estes dois úl-
timos em coautoria com Ana 
Maria Camargo.

As atividades da 5ª Sema-
na Nacional de Arquivos con-
tinuam na próxima sexta-feira 
(dia 11), às 16h, com o tema  
“Experiências em Arquivos 
Privados de ex-governadores”, 
tendo como convidadas Sheila 
Soares (APESP) e Lúcia Guer-
ra (FCJA), e mediação de Ma-
ria Aparecida Pina (FCJA).

FCJA realiza atividade na 5a edição 
da Semana Nacional de Arquivos

Através do QR Code acima,
acesse o canal oficial da

FCJA no YouTubeDebatedora Silvana Goulart (à esq.), da Fundação Fernando Henrique Cardoso

Foto: Divulgação

Literatura

Oficina poética resulta 
em coletânea digital

“É preciso desformar o mundo: / Ti-
rar da natureza as naturalidades. / Fazer 
cavalo verde, por exemplo”, diz em um dos 
trechos de As lições de R.Q. o Manoel de 
Barros (1916-2014). Essa é uma das inspi-
rações que levaram sete poetas iniciantes 
e amadoras a produzir o e-book Cavalo 
Verde, disponibilizado a partir de hoje gra-
tuitamente como parte das comemorações 
dos 4 anos da editora independente Esca-
leras. Os textos foram produzidos em uma 
oficina sobre escrita poética ministrada 
pela professora fluminense radicada na 
Paraíba Eliza Araújo. O lançamento oficial 
pode ser acompanhado às 17h, através da 
plataforma Google Meet.

As poetas que tentam “transver o 
mundo”, tal como propõe o poeta sul-ma-
to-grossense são Katarine Araújo, Débora 
Gil Pantaleão, Clareanna Santana, Marta 
Sanchís, Cris F., Maria Clara Montalvão e 
Quel Medeiros, que também criou a capa 
do livro virtual. Foram sete horas de en-
contro ocorrido em janeiro realizado como 
parte de uma ação da campanha de finan-
ciamento coletivo do livro Não-foto de mo-
mento humano, de Eliza Araújo, que, assim 
como as demais participantes, publicam 
três poemas em Cavalo Verde. 

No projeto de diagramação realizado 
por Sara Nasser há espaços para ilustra-
ções das próprias poetas que mostram 
rascunhos, listas, desenhos e parte dos re-
cursos visíveis que contam histórias sobre 
seus processos criativos. Durante a oficina 
foram discutidos textos e processos de Au-
dre Lorde, Ana C., Octavio Paz, Conceição 
Evaristo, Paulo Leminski, Manoel de Bar-
ros, Maggie Smith e Wislawa Szymborska. 
Essa é primeira vez que a Editora Escale-
ras publica um e-book gratuito. “Participar 
da oficina de Eliza, depois de muito tempo 
que eu não tenho participado como aluna 
foi ótimo. Eu estou bem parada na escrita 
de poesia e Eliza conseguiu me provocar e 
saíram esses três poemas”, afirma Débora 
Gil, que é também editora da obra.

Os textos na coletânea digital buscam 
explorar a liberdade artística para poder 
criar a partir da imaginação e das relações 

de troca e atravessamento com as poetas. 
“Um bom escritor é aquele que me leva 
para um lugar que nunca pensei estar, ao 
lado de um cavalo verde, por exemplo: re-
lacionar situações e trazer sensações no-
vas”, considera a editora.

Essa não é a primeira vez que a Es-
caleras organiza uma antologia a partir 
de uma oficina literária. Em 2018, Prosas 
de Oficina inaugurou a ideia, publicando 
textos que foram produzidos durante os 
primeiros anos da prática do ensino da 
escrita criativa ministrado por Débora 
Gil Pantaleão.

Imagem: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse gratuitamente o 
e-book ‘Cavalo Verde’

Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

Capa de ‘Cavalo Verde’:  textos exploram a liberdade artística para criar a partir das experiências entre as poetas

Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com
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Ídolo da Jovem Guarda nos anos 1960, cantor e compositor carioca é um dos pioneiros do rock feito no Brasil

O cantor e compositor ca-
rioca Erasmo Carlos completa, 
neste sábado, oito décadas de 
vida. “Apesar da idade, Eras-
mo mantém o carisma de ro-
queiro e tem sua importância 
na música por ter introduzido 
e alavancado o rock no Brasil, 
no começo dos anos 1960, e 
teve uma participação muito 
grande, na Jovem Guarda, em-
bora atualmente o apelido de 
‘Tremendão’ esteja mais res-
trito ao fã-clube”, disse o pro-
fessor Francelino Soares, um 
dos admiradores do artista, de 
quem possui, em sua coleção, 
20 discos.

“Apesar da idade, bem 
como pelo desgaste causado 
pela passagem do tempo, Eras-
mo Carlos continua mantendo 
sua imagem de roqueiro, pelo 
uso do traje a pela postura, 
a qual tem apresentado des-
de a Jovem Guarda. Erasmo 
tem mais as feições e a aura 
de roqueiro do que o Roberto 
Carlos, que passou a ser mais 
baladista, talvez por causa do 
mercado internacional, ou das 
gravadoras”, observou France-
lino Soares. 

Ao lembrar o fato de Eras-
mo ter sido um dos pioneiros 
na introdução e na dissemina-
ção do rock no Brasil, France-
lino contou que, no início dos 
anos 1960, o artista já cantava 
em inglês e, com o passar do 
tempo, tocou com Tim Maia e 
chegou a ser vocalista do gru-
po Renato e Seus Blue Caps. 
“Erasmo Carlos tocou em 
bailes de bairros, no Rio de 
Janeiro, como, guardadas as 
proporções, semelhantemente 
Os Quatro Loucos fizeram na 
cidade de João Pessoa”, disse 
o professor, acrescentando 
que composições como o rock 
balada ‘A Pescaria’ e a balada 
‘Sentado à Beira do Caminho’ 
contribuíram para Erasmo ser 
mais conhecido do público.

Francelino Soares tam-
bém destacou a importância 
de aniversariante na Jovem 
Guarda. “Erasmo foi o bra-

ço direito de Roberto Carlos 
na criação desse movimento, 
que surgiu em meados dos 
anos 1960. Na Jovem Guarda, 

o trio Roberto Carlos, Erasmo 
Carlos e Wanderléa são inse-
paráveis na construção desse 
movimento. Depois, os dois, 
Roberto e Erasmo, se junta-
ram para compor, a exemplo 
do que fizeram John Lennon 
e Paul McCartney nos Beatles. 
E, tanto em um como no outro 
caso, fica difícil saber quem 
compôs o quê. Por isso, certa-
mente, nem tudo que Roberto 
Carlos e Erasmo gravaram é 
de um ou de outro e vice ver-
sa. A grande maioria pode ser 
dos dois. Quero crer que exis-
te um acordo judicial entre 
eles para ficarem como auto-
res das composições, até por 

causa da amizade que ambos 
ainda mantêm até os dias de 
hoje. Tanto que, por causa da 
pandemia, os dois se comuni-
cam virtualmente para tratar 
de música”, afirmou ele, para 
quem a música preferida é 
‘Sentado à Beira do Caminho’, 
cuja letra traduz, conforme 
justificou, “deixa transparecer 
a ingenuidade, a inocência e 
o romantismo do início da Jo-
vem Guarda”.

Referindo-se ao apelido 
de “Tremendão”, pelo qual 
até hoje Erasmo Carlos é co-
nhecido, Francelino Soares 
disse que, do mesmo modo, a 
cantora Wanderléa ficou sen-

do chamada de “Ternurinha”. 
“Acredito que Erasmo passou 
a ser tratado assim por causa 
de sua postura quando canta-
va, aliada a um grande porte 
físico e pelo balanço durante 
as apresentações”, comentou o 
professor. “Mas também existe 
a música ‘O Tremendão’, com-
posição que Marcos Roberto 
e Dori Edson, um nome muito 
conhecido na Jovem Guarda, fi-
zeram para o próprio Erasmo, 
certamente por ele já ter esse 
apelido, o que reforçaria essa 
imagem”, disse ele.

Na opinião de Oliver de 
Lawrence, proprietário de uma 
loja de discos na cidade de João 

Pessoa, Erasmo continua fa-
zendo rock de qualidade. Para 
exemplificar, ele disse que o ar-
tista lançou álbuns importan-
tes na carreira, como o disco 
solo Carlos, Erasmo, em 1971. 
Também o Projeto Salva Terra, 
em 1990, que são bem procu-
rados no mercado, e Gigante 
Gentil, de 2014, que considera 
uma referência que o músico 
faz a si mesmo como artista. 
“No entanto, Erasmo ficou re-
lativamente ofuscado por Ro-
berto Carlos, por causa do bri-
lhantismo do próprio Roberto”, 
sentenciou Oliver.

Documentário
Em entrevista para O Glo-

bo, Erasmo Carlos informou 
que vai comemorar os 80 anos 
com os filhos, noras e netos por 
videoconferência via Zoom. 
“Tem sempre um negocinho 
que chega e depois vai embo-
ra... nessa idade o corpo cobra 
os exageros cometidos duran-
te a vida e você tem que pagar. 
E, como sou honesto, estou em 
dia com os pagamentos”, apon-
tou ele. Trancado em casa, na 
pandemia, o artista descobriu 
um novo prazer: criar playlists. 
“Erasmo Carlos”, no seu perfil 
do Spotify (erasmocarlosbr), 
conta com quase 700 músicas, 
algumas delas lançadas, nos 
últimos anos. 

“O que é bom, o que é di-
ferente, o que tem batidas iné-
ditas, tudo isso me fascina, não 
tenho preconceito. Não sou 
saudosista, de chorar por cau-
sa da Jovem Guarda que era tão 
bonita... As músicas é que me 
fazem chorar, as harmonias e 
melodias me comovem muito, 
tomam conta de mim. A mú-
sica, o orgasmo e Deus são as 
três melhores coisas da vida”, 
confessou Erasmo Carlos. 

Neste mês estreia o do-
cumentário inédito Erasmo 
80, na plataforma Globoplay. 
Produzido em 2021, o filme 
conta com entrevista inédita 
de Erasmo e enfoca a trajetória 
do artista, a exemplo do início, 
em 1963, da sua parceria com 
Roberto Carlos, com o rock 
‘Parei na contramão’.

‘Tremendão’ Erasmo Carlos 
chega aos 80 anos de idade
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Grande parceiro musical de Roberto 
Carlos, Erasmo vai comemorar as 
oito décadas de vida com os filhos, 
noras e netos por videoconferência

 As músicas é que me 
fazem chorar, as 

harmonias e melodias me 
comovem muito, tomam 
conta de mim. A música, 
o orgasmo e Deus são as 

três melhores coisas
da vida 

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Quando descobri, entre as indi-
cações dos comprimidos, a de 
“distúrbios comportamentais, 

especialmente má adaptação social”, achei 
que alguma coisa estava bem mais fora do 
tom do que imaginava ao caminhar entre a 
Almirante Barroso e a farmácia em Tambiá. 
Naquele dia, vinha de uma pequena tempora-
da no estaleiro, com o chamado estresse quase 
total, fruto de quem se mete a ser ao mesmo 
tempo assessor de cultura num órgão público, 
membro da diretoria da Academia Paraiba-
na de Letras, colunista diário em A União e 
autor (ainda fazendo arranjos) de um álbum 
fonográfico a ser lançado no próximo ano, já 
com bastante atraso. De qualquer maneira, 
é o gostoso fruto de ter estudado (e bem) 
no Colégio Pio X, na Aliança Francesa, na 
Cultura Inglesa, ter convivido com pessoas 
como Gonzaga Rodrigues, Glauber Rocha, 
Gilberto Gil, Gerardo Parente, Guy Joseph, 
Gonzaguinha, Goretti Zenaide, Gustavo 
Magno (só para ficar na letra gê). Será que 
isso é “má adaptação social”?

Será que sou neurótico e não sei ainda?
O remédio que o médico me passou é 

Olcadil, 1 mg. Leio a bula, onde há coisas 
como “ansiedade, medo, fobias, tensão, 
inquietude, astenia, distúrbios do sono, 
despertar precoce, sentimentos de opressão, 

retardo mental, psicoses, 
distúrbios psicossomáticos 
e reações patólogicas suba-
gudas”.

Como tenho somente 
tensão e inquietude, decidi 
não usar esse tal de Olcadil 
e vou continuar com meu 
simpático Rivotril, 2 mg, cu-
jas receitas me são dadas pe-
los médicos Manoel Jaime, 
Osório Abath Filho e José 
Morais, que conhecem au 
complet o colunista aqui e 
assim jamais me receitariam 
esse tal de Olcadil. Esclare-
cimento necessário: não 
conheço o médico que me 
passou Olcadil; fui atendido 
por ele numa emergência, 
numa clínica onde ele dava plantão.

nnnnnnnnnn

Acho que agora vai. Não sabia que olhar 
direito para pessoas desta bela cidade, ouvir 
rádio, ver tevê, circular por orgãos culturais, 
cuidar de coisas públicas, poderia terminar 
numa possibilidade dessa sintomatologia que 
levaria ao Olcadil. Felizmente, não.

Afinal, pensei em 
mero começo de estresse, 
pequenas distonias, umas 
aperreações de vida dessas 
que Petrônio Souto às vezes 
me conta pelo telefone, umas 
subjetivas ausências de ar 
que Walter Lima Jr. (foto) 
costuma apresentar em meio 
de semana ou umas tonturas 
estranhas que Juan Cortez 
enfrenta aqui e acolá. Nunca 
pensei em ultrapassar a mera 
distonia neurovegetativa 
como já me havia indicado 
Dr. Thiago Formiga em sua 
inabalável tranquilidade. 
Dias existiram em que meu 
saudoso irmão Marcus 
Aranha sorria da distonia e 

mandava que eu fosse escutar um disco de 
Michael Jackson...

Agora tomando somente meu ama-
do Rivotrilzinho uma vez por dia e um 
Somalgin cardio 100 mg depois de jantar, 
continuo na relativa tranquilidade, mas 
retornou a pergunta: será que sou neuróti-
co e não sei ainda? Dizem os médicos que 
os neuróticos sabem que assim são: mas 
que não e por vezes desconfio que sou. Só 

não quero me transformar no canibal de 
O Silêncio dos Inocentes. Seria demais para 
um coração que pretende apenas continuar 
cronista, poeta e compositor. 

Engraçado: geralmente, amigos – 
acadêmicos ou não, nesta ex-Phelipea 
– não me ajudam no que tenho: crônica, 
poesia, música. Me cobram, mas não 
ajudam. 

Tinha esquecido que o farmacêuti-
co responsável Geraldo M.F. Mendes, do 
laboratório Sandoz S/A, escreveu: “Olcadil 
é um novo benzodiazepínico que produz 
alívio da ansiedade, do medo, da tensão, 
da agitação, da inquietude, dos sintomas 
depressivos e dos vários tipos de insônia”. 
E que tinha feito uma consulta médica 
pensando que estava apenas com faringite 
ou, no máximo, um começo de câncer na 
faringe. Descubro-me sob a suspeição da 
depressão. Pior e novamente: será que sou 
neurótico e não sei ainda? 

Mas que dá neurose olhar ao redor, dá; 
especialmente quando já começa a aparecer 
um enorme time de candidatos à Assembleia 
Legislativa, cada qual achando-se amigo 
meu, defensor, sei lá mais o quê. 

E qual a Assembleia que me defende na 
hora do conflito com o ao redor? Mas, será 
que sou neurótico e não sei ainda?

Meu irmão mandava ouvir Michael Jackson
Foto: Divulgação
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Medidas mais flexíveis adotadas pelas Prefeituras de João Pessoa e Cabedelo foram contestadas pelo procurador-geral da Paraíba

Após as Prefeituras de 
João Pessoa (PMJP) e Cabede-
lo (PMC) decretarem medidas 
mais flexíveis no combate à 
pandemia, contrariando o de-
creto do Governo da Paraíba, 
a Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE) decidiu entrar com 
ações na Justiça contra essas 
prefeituras. Ontem, ainda no 
início da tarde, a Justiça deci-
diu que o prefeito de Cabede-
lo, Vítor Hugo (DEM), deve se-
guir o decreto estadual. Até o 
fechamento desta edição, ain-
da não havia definição sobre a 
ação relacionada à prefeitura 
da capital.

O decreto prevê que as 
prefeituras podem tomar 
medidas mais rígidas para 
combater o vírus. No entanto, 
em entrevista a uma rádio de 
João Pessoa, o procurador-ge-
ral do Estado, Fábio Andrade, 
ressaltou que não são permi-
tidas medidas mais flexíveis, 
devido ao período em que a 
Paraíba tem vivido.

Apesar do decreto do Go-
verno do Estado proibir o fun-
cionamento de academias e 
limitar o período de funciona-
mento de bares e restaurantes 
até as 16h, as prefeituras de 
João Pessoa e Cabedelo per-
mitiram a abertura das acade-
mias e estenderam o horário 
dos bares e restaurantes até as 
22h.

Além disso, o decreto es-
tadual prevê o fechamento de 
missas e cultos durante os pró-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Estado recorre à Justiça para 
o cumprimento de decreto

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Justiça & Adjacências

Assinatura física
A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei 
1464/2020 do deputado Ricardo Barbosa 
(PSB) estabelecendo a obrigatoriedade da 
assinatura física das pessoas idosas em con-
tratos de operação de crédito firmados por 
meio eletrônico ou telefônico. Caberá a ins-
tituição financeira contratada fornecer cópia 
do contrato firmado ao idoso contratante, 
sob pena de anulação do compromisso.

Direito dos animais
A Câmara Municipal de Campina Grande 
promoveu uma audiência pública em par-
ceria com a Comissão de Direito Animal 
da OAB em Campina Grande. O evento, de 
iniciativa do vereador Olímpio Oliveira (PSL), 
debateu, de forma remota, sugestões para a 
efetivação dos direitos dos animais na cidade. 
Na audiência, os participantes elaboraram 
uma pauta de reivindicações que será en-
caminhada ao prefeito campinense, Bruno 
Cunha Lima (PSD).

Canais de atendimento
De autoria da deputada estadual Camila 
Toscano (PSDB), os deputados paraibanos 
aprovaram o Projeto de Lei 1.843/2020 que 
inclui os canais de atendimento do “Disque 
100” para denúncia de abusos e violência 
contra crianças e adolescentes, nas teleaulas, 
videoaulas e aulas ao vivo pela internet, que 
sejam disponibilizadas pelas redes de ensino 
público e privado na Paraíba. “A proteção às 
crianças e adolescentes é pauta comum e de 
competência de todos os entes da Federação”, 
ressalta a deputada.

Prefeito internado
O prefeito da cidade de Riacho de Santo 
Antônio, no Agreste da Paraíba, está em 
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por 
agravamento dos sintomas do novo corona-
vírus. Gilson Lima (Pros) tem 46 anos e está 
internado no Hospital Pedro I, em Campina 
Grande. Ele foi eleito em 2020, obtendo 
1.169 votos, o equivalente a 56,67% dos 
votos válidos. Em Riacho de Santo Antônio 
duas pessoas já morreram por complicações 
causadas pelo ovo coronavírus e 79 já foram 
diagnosticadas com a doença desde o início 
da pandemia.

Arrecadação e emolumentos
A versão 1.4 do Sistema de Arrecadação de 
Emolumentos (Sare) do Poder Judiciário 
estadual e o cronograma para implantação 
do sistema nos cartórios extrajudiciais foram 
apresentados pela Diretoria de Tecnologia da 
Informação do TJPB à Corregedoria Geral de 
Justiça. O plano envolverá a execução de um 
ciclo de testes completo, em fase piloto. O 
Sare foi desenvolvido pela Ditec e é destinado 
à emissão de guias prévias e recolhimentos 
das serventias extrajudiciais.

Mulheres gestantes
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB), por meio do Núcleo Especial de 
Direitos Humanos e da Cidadania (Necid) de 
Campina Grande e da Coordenadoria de De-
fesa da Mulher, recomendou à Prefeitura de 
Campina Grande a distribuição de máscaras 
N95/PFF2, com aprovação pela Anvisa e selo 
do Inmetro, a mulheres gestantes e acompa-
nhantes, principalmente durante o período 
de consultas de pré-natal e de emergência, e 
na internação para o parto.

Pessoa custodiada
O presidente do TJPB, Saulo Benevides, e o go-
vernador João Azevêdo (Cidadania) assinam 
na segunda-feira (7), às 17h30, um Acordo de 
Cooperação Técnica (ACT) que firma a parce-
ria entre o Núcleo de Custódia da Comarca da 
Capital e a Secretaria de Segurança e Defesa 
Social, visando efetivação e funcionamento do 
Serviço de Atendimento à Pessoa Custodiada 
e da Equipe Multiprofissional do NAC.

ximos dois fins de semana, me-
dida que não foi seguida pelo 
prefeito de João Pessoa, Cícero 
Lucena (Progressistas), que 
também autorizou a realização 
de um concurso público neste 
período (com o amparo e co-
brança por parte do Ministério 
Público da Paraíba, MPPB).

O procurador do estado 
lamentou que precisou recor-
rer ao Poder Judiciário para 
resolver a situação, e ressal-
tou que, apesar dos impactos 
econômicos, as medidas são 
necessárias e precisam ser res-
peitadas. “‘Nós fomos obriga-
dos a buscar, junto ao Poder Ju-
diciário, uma definição acerca 
de um conflito que acabou sur-
gindo entre os decretos edita-

dos pelo Governo do Estado e 
pelas prefeituras. A gente sabe 
que são medidas que causam 
impactos econômicos, mas la-
mentavelmente são medidas 
que precisam ser tomadas”’, 
afirmou.

Município do Conde
Já a prefeitura do Conde, 

no Litoral Sul da Paraíba, pu-
blicou um decreto com medi-
das restritivas que condizem 
com o decreto estadual. Entre 
elas está o fechamento do co-
mércio e a realização de mis-
sas e cultos durante os finais 
de semana.

De acordo com o documen-
to, bares, restaurantes, lancho-
netes e estabelecimentos simi-

lares poderão funcionar das 6h 
às 16h, com ocupação de 30% 
da capacidade local. Já nos fins 
de semana, o funcionamento 
deve ocorrer apenas por deli-
very e retirada no local.

Assim como as determina-
ções do Governo do Estado, nos 
fins de semana de vigência do 
decreto só poderão funcionar 
atividades consideradas essen-
ciais no município do Conde, 
sem aglomeração de pessoas 
e com o uso de máscaras. Mis-
sas, cultos e outras cerimônias 
religiosas presenciais também 
podem acontecer com 30% de 
ocupação da capacidade, mas 
apenas de segunda a sexta-fei-
ra.  Essa regras se estendem 
até o próximo dia  18 de junho.

Procurador-geral do Estado, Fábio Andrade, lembra que medidas causam impactos econômicos, mas que, “infelizmente, devem ser tomadas”

Bayeux, em bandeira laranja, segue com restrições rígidas

MPPB obtém liminar para autorizar serviços essenciais

Considerando a mudança de 
bandeira no município, de amarela 
para laranja, e o exponencial aumen-
to do número de casos, a prefeitura 
de Bayeux decretou que os bares, 
restaurantes, lanchonetes, lojas de 
conveniência e estabelecimentos si-
milares somente poderão funcionar 

durante a semana, com atendimento 
nas suas dependências das 6h às 16h.

Fica permitida a ocupação de 
30% da capacidade do local, poden-
do chegar a 50% em áreas abertas, 
com quantidade máxima de seis 
pessoas por mesa, mantendo-se o 
distanciamento necessário, álcool 
nas dependências e uso obrigatório 
de máscara.

Depois do horário estabelecido, 

fica vedada a comercialização de 
qualquer produto para consumo no 
próprio e estabelecimento, cujo fun-
cionamento poderá ocorrer apenas 
através de delivery ou retirada no 
local. Fica determinada a restrição 
de locomoção noturna, vedando a 
qualquer pessoa a permanência e o 
trânsito em vias, equipamentos, locais 
e praças públicas da meia-noite às 5h, 
de 3 a 18 de junho de 2021.

O Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) obteve decisão liminar em 
mandado de segurança coletivo im-
petrado contra os municípios de São 
João do Rio do Peixe, Triunfo, Santa 
Helena, Poço de José de Moura e 
Bernardino Batista.

A decisão, tomada pelo Poder 
Judiciário ontem suspende a eficácia 
do artigo 3º do Decreto 01/2021, 
que trata do lockdown imposto nas 
cidades devido ao aumento de casos 
e mortes decorrentes de complicações 
de covid-19. Sendo assim, deve ser 
incluída na norma municipal a auto-
rização de funcionamento dos serviços 
essenciais estabelecidos no Decreto 

40.652/2020 do Estado da Paraíba, 
entre eles os ligados às áreas de saú-
de, saneamento e comunicação.

A promotora de Justiça Flávia 
Cesarino de Sousa Benigno expli-
cou que o mandado de segurança 
foi necessário já que os municípios 
não cumpriram a recomendação mi-
nisterial baseada em procedimento 
administrativo e expedida na última 
terça-feira (1º). Nesse documento, 
a Promotoria de Justiça recomendou 
que, no prazo de 24h, os prefeitos 
expedissem novo decreto municipal 
retificador para que a população não 
ficasse desassistida de serviços essen-
ciais nos finais de semana (sábados 
e domingos), como previa a norma 
municipal.

O juiz Pedro Henrique de Araú-
jo Rangel, da 1ª Vara Mista de São 
João do Rio do Peixe, entendeu que 
era louvável a preocupação dos 
prefeitos neste período de pande-
mia, mas que era necessário avaliar 
também o impacto e a razoabilidade 
das decisões administrativas. “De 
fato, há necessidade de um controle 
social, impedindo a aglomeração 
de pessoas, colocando em prática 
todas as medidas necessárias para o 
controle da pandemia. No entanto, 
as atividades essenciais devem ser 
regulamentadas para que o cidadão 
possa ter acesso para o suprimento de 
suas necessidades básicas, seguindo 
todos os protocolos de segurança”, 
considerou.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Da Redação

Nova reprovação
Depois das contas de 2016 reprovadas em fevereiro deste ano, a Assembleia 
Legislativa da Paraíba agora tem mais outra reprovação de contas relacionadas 
a ex-governador para serem apreciadas pelos deputados estaduais. Página 14
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Em sessão especial, ontem, o Tribunal de Contas do Estado emitiu mais um parecer contrário às contas de Ricardo Coutinho 

Depois das contas de 2016 re-
provadas em fevereiro deste ano, a 
Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) agora tem mais outra re-
provação de contas relacionadas 
ao ex-governador Ricardo Couti-
nho (PSB) para serem apreciadas 
pelos deputados estaduais. Ontem, 
em sessão especial realizada por 
videoconferência, o Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba (TCE
-PB) também reprovou as contas 
de 2017 do ex-gestor.

Se os deputados estaduais 
confirmarem a reprovação dessas 
contas, o ex-governador poderá 
ficar inelegível por oito anos, de 
acordo com a Lei da Ficha Limpa.

Por unanimidade, os mem-
bros do TCE acompanharam o voto 
do relator, conselheiro Antônio Go-
mes Vieira Filho, que apontou para 
a nova desaprovação a persistência 
injustificada de codificados na es-
trutura administrativa do Estado; 
e contingenciamento financeiro 
imposto a alguns poderes e ór-

gãos sem a observância da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias (LDO); 
republicação irregular de decretos 
de abertura de créditos adicionais 
sem autorização legal.

Além dessas razões, o relator 
também destacou a não aplicação 
do índice legal mínimo de 60% 
do Fundeb na remuneração dos 
profissionais do magistério; não 
aplicação do índice constitucional 
mínimo de 12% da receita de im-
postos e transferências nas ações e 
serviços públicos de saúde; e ultra-
passagem do limite previsto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
para as despesas com pessoal.

As contas da vice-governa-
dora Lígia Feliciano (PDT), que 
assumiu o governo entre os dias 
13 e 16 de junho de 2017, foram 
aprovadas. Sob a presidência do 
conselheiro Fernando Rodrigues 
Catão, a sessão teve início às 9h 
com a apresentação do relatório do 
conselheiro Antônio Gomes, que  
resumiu as principais inconformi-
dades levantadas pela auditoria e 
pelo Ministério Público de Contas 
(MPC), concluindo pela emissão de 

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Elegibilidade de ex-governador 
será decidida pela Assembleia
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Pelas Prefeituras

Política na História

Obras em Cabedelo
A Prefeitura de Cabedelo vai apresentar na 
segunda-feira (7) os detalhes do ‘Projeto 
Orla’, considerado pela administração mu-
nicipal como “a maior e mais importante 
obra da história da cidade”, com um inves-
timento de cerca de R$ 30 milhões em re-
cursos próprios. O projeto será anunciado 
às 10h, no Auditório do Centro Cultural. A 
obra vai interligar as Praias de Intermares, 
Ponta de Campina, Poço, Miramar, Formo-
sa, além do acesso ao Dique de Cabedelo, 
do entorno da Fortaleza de Santa Catarina 
e das Ruínas do Almagre.

1805 - Fundação da Ordem da Coroa de Ferro por 
Napoleão Bonaparte.

1849-Dinamarca se torna uma monarquia consti-
tucional pela assinatura de uma nova Constituição.

1873 - Sultão Barghash bin Said de Zanzibar fecha 
o grande mercado de escravos sob os termos de 
um tratado com a Grã-Bretanha.

1915 - Dinamarca altera sua Constituição para 
permitir o sufrágio feminino.

1916 -  Primeira Guerra Mundial: início da Revolta 
Árabe contra o Império Otomano.

1940-Segunda Guerra Mundial: após uma breve 
pausa na Batalha da França, os alemães renovam 
a ofensiva contra as divisões francesas remanes-
centes ao sul do Rio Somme, na Operação Fall Rot.

1942 -  Segunda Guerra Mundial: os Estados 
Unidos declaram guerra à Bulgária, Hungria e 
Romênia.

1944 - Segunda Guerra Mundial: mais de mil 
bombardeiros britânicos lançam cinco mil tonela-
das de bombas sobre a linha de defesa das tropas 
alemãs na costa da Normandia, em preparação 
para o Dia D.

1945 - Conselho de Controle Aliado, o corpo ad-
ministrativo da ocupação militar da Alemanha, 
assume formalmente o poder.

1947 - Na Universidade de Harvard, George Mar-
shall apresenta o ‘Plano Marshall’ de ajuda aos 
países europeus afetados pela Segunda Guerra 
Mundial.

1963 - Secretário de Estado da Guerra britânico, 
John Profumo, renuncia mediante um escândalo 
sexual conhecido como ‘Caso Profumo’.

1967 - Início da Guerra dos Seis Dias entre Israel e 
os estados árabes do Egito, Síria e Jordânia.

1975 - O Canal de Suez reabre pela primeira vez 
desde a Guerra dos Seis Dias.

1989 - O “Rebelde Desconhecido” interrompe o 
avanço de uma coluna de tanques por mais de 
meia hora durante o Protesto na Praça da Paz 
Celestial.

1997 - Começa a Segunda Guerra Civil da Repú-
blica do Congo.

2000 - Começa a Guerra dos Seis Dias em Kisan-
gani, na República Democrática do Congo, entre as 
forças ugandesas e ruandesas. Uma grande parte 
da cidade é destruída.

2006 - Parlamento da Sérvia proclama a indepen-
dência, dissolvendo a Sérvia e Montenegro.

2009 -  Depois de 65 dias seguidos de desobe-
diência civil, pelo menos 31 pessoas morreram em 
confrontos entre forças de segurança e indígenas 
perto de Bagua, no Peru.

2017 -  Montenegro torna-se o 29º membro da 
Otan; e seis países árabes, Bahrein, Egito, Líbia, 
Arábia Saudita, Iêmen e Emirados Árabes Unidos, 
cortam relações diplomáticas com o Catar, acusan-
do-o de desestabilizar a região.menos 241 mortos.

1992  - Líderes de 180 nações iniciam a ECO 92, 
no Rio de Janeiro.

parecer pela desaprovação.
O relator votou pela reprova-

ção das contas e apontou indícios 
de improbidade administrativa nas 
contas do ex-gestor. Por isso pediu 
o envio dos autos ao Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB) para que 
isso seja avaliado.

“Aprovo parecer ministerial 
contrário à aprovação de suas 
contas com emissão do processo à 
Assembleia Legislativa”, disse An-

tônio Gomes, que também pediu 
aplicação de multa no valor de R$ 
5 mil ao ex-governador e remessa 
para a Receita Federal das evidên-
cias relativas ao não recolhimento 
de Previdência. Além disso, o rela-
tor também determinou que uma 
cópia dos autos seja enviada ao 
atual governador da Paraíba, João 
Azevêdo (Cidadania), para garantir 
que as falhas encontradas não se-
jam repetidas.

Sessão especial do Pleno do Tribunal de Contas foi realizada na manhã de ontem

Defesa pede para aguardar a decisão do TJPB
Durante os 15 minutos em que 

fez a defesa do ex-governador Ricardo 
Coutinho, o advogado Felipe Gomes 
de Medeiros apresentou preliminar 
solicitando a suspensão do julgamen-
to no sentido de aguardar as decisões 
que venham a ser tomadas pelo 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) 
em relação ao processo e que são 
resultados da ‘Operação Calvário’.

Ele argumentou que vários pontos 
do processo em julgamento fazem 
relação com a parte criminal, mas 
sua preliminar, posta em julgamento 
por antecipação, foi rejeitada pela 
maioria dos conselheiros do Tribunal 
de Contas.

Igual posicionamento da maio-
ria do Pleno do TCE-PB foi adotado 
também em relação às explicações 
apresentadas pelo advogado Felipe 
Gomes sobre o não cumprimento, por 
parte do ex-governador, dos índices 
legais para investimentos na saúde e 
na educação.

O conselheiro Nominando Di-
niz, primeiro a votar, acompanhou 
integralmente o voto do relator, mas 
comentou que acredita que a ques-
tão da aplicação do Fundeb ainda 
pode ser esclarecida pelo advogado 
de Ricardo Coutinho, Felipe Gomes, 
que apresentou a defesa do ex-ges-
tor na sessão. O conselheiro André 

Carlo Torres Pontes e o conselheiro 
substituto Oscar Mamede Santiago 
Melo também acompanharam o voto 
do relator.

O conselheiro Arnóbio Viana se 
declarou impedido de participar do 
julgamento, provocando modifica-
ção na composição da mesa, que foi 
composta pelo relator Antônio Gomes 
Vieira Filho, Nominando Diniz, André 
Carlo Torres Pontes e o presidente, 
Fernando Catão, além dos conse-
lheiros substitutos, Oscar Mamede 
e Renato Sérgio. Participou também 
o procurador-geral do Ministério 
Público de Contas, Manoel Antônio 
dos Santos.

Troca de farpas

Vereadora é criticada por tachar petistas 
de “recalcados” e de copiarem a direita

A vereadora pessoense 
Eliza Virgínia (Progressistas) 
foi alvo de críticas ontem de-
pois que ela acusou “os petis-
tas” de serem “recalcados” e 
de, através “de panelaços es-
tarem copiando as ações da 
direita. Logo após o ataque 
da vereadora, ocorreu um 
contra-ataque de lideranças 
e dirigentes do Partido dos 
Trabalhadores (PT), que “se 
sentiram indignados”.

“O que vier do PT é recal-
que”, afirmou Eliza Virgínia, 
ao detalhar que, depois de 
ter passado a fazer panela-
ço (uma manifestação criada 
pela direita) e de fazer mani-
festações de rua dizendo que 
a máscara resolve tudo, “en-
tão está bom de todo mundo, 
inclusive os professores e os 
sindicalistas, voltarem a tra-
balhar”, disse a parlamentar.

Ela estranhou o fato de o 
PT criticar a atual situação eco-
nômica do país, lembrando que 

o PIB nacional já teria ultra-
passado o de vários países, in-
clusive o dos Estados Unidos, e 
ironizou: “Olhe, por isso a gente 
conclui que o que vier do PT é 
recalque. Pode anotar que é re-
calque”, repetiu a vereadora.

“Aquilo é uma doida”, rea-
giu o deputado estadual Aní-
sio Maia (PT), ao comentar os 
ataques da vereadora, tentan-
do evitar comentários mais 
prolongados sobre as acusa-
ções da vereadora Eliza Virgí-
nia aos seguidores do PT.

Anísio Maia revelou que, 
através das redes sociais, já 
tinha visto rebates do verea-
dor Marcos Henriques (PT) 
aos comentários da verea-
dora e que, mesmo estando 
certo em seus argumentos, o 
vereador do PT de João Pes-
soa bem que poderia também 
ter optado por desconhe-
cer as críticas da vereadora. 
“Não vale a pena discutir com 
quem apoia um presidente 
que defende a morte”, disse.

Raciocínio parecido foi 
apresentado também pelo 

presidente estadual do PT 
paraibano, Jackson Macedo. 
Ele disse que Eliza “faz par-
te do exército de Bolsonaro 
que defende todos os tipos de 
atrocidades, entre as quais 
o uso da cloroquina que, pe-
las comprovações científicas, 
nunca foi medicamento de 
combate à covid-19”.

Para Jackson Macedo, 
“acusações como essas que 
ela faz são bem parecidas 
com aquelas impensadas e 
desvirtuadas da realidade, 
dando conta de que a covid 
não passava de uma gripezi-
nha. O que nós queremos sa-
ber, o que o povo quer saber 
é da vacina que o chefe dela 
tanto se negou e demorou a 
começar a adotar”.

O presidente do PT acre-
dita que o que tem levado 
Eliza e outros seguidores 
de Bolsonaro (sem partido) 
a agirem dessa maneira é o 
desespero. “Eles sabem que 
a hora deles está chegando, 
que o povo vai expulsá-los do 
poder logo no primeiro turno 

das eleições do próximo ano, 
por isso se antecipam em de-
sesperos”.

Acusando a vereadora de 
estar “acometida pela ‘Sín-
drome de Estocolmo’, estado 
psicológico que põe a pessoa 
em situação de medo e de 
amizade por seu opressor”, o 
vereador Marcos Henriques 
lamentou o fato de Eliza criti-
car as manifestações do PT e 
de ela também defender “um 
presidente que já levou mais 
de 400 mil brasileiros à mor-
te pela covid-19”.

“Eu, sinceramente, não 
consigo entender como é que 
uma pessoa assume um po-
sicionamento político que é 
clara e abertamente em defe-
sa da morte”, comentou Mar-
cos Henriques, ao salientar 
que a inquietação de Eliza é 
o fato de as manifestações 
do PT, dos demais partidos 
de esquerda e da população 
brasileira ter sido bem su-
periores às que “tem feito o 
presidente genocida, Jair Bol-
sonaro”, disse.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Foto: Ascom-TCE-PB
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Em maio, foram desmatados 1.180 km² na região, um aumento de 41% em relação ao mesmo mês de 2020

Amazônia Legal bate recorde 
de desmatamento pelo 3o mês
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Dados do Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) divulgados ontem 
mostram que o desmata-
mento na Amazônia Legal 
em maio é o maior registrado 
desde 2016, quando a série 
histórica teve início. É o ter-
ceiro mês seguido de recorde 
de destruição da floresta em 
2021.

Em 28 dias, a região atin-
giu a marca de 1.180 km², um 
aumento de 41% em relação 
ao mesmo mês de 2020.

Desde o início da série 
histórica, com a operação do 
satélite Deter-B, é a primeira 
vez que o número ultrapassa 
1.000 km² para esse mês.

Segundo o Inpe, no acu-
mulado desde agosto, vem 
caindo rápido a diferença en-
tre a área recorde de alertas 
do ano passado e a deste ano: 
em janeiro, o desmatamento 
em 2021 era 21% menor que 
em 2020. Agora a diferença é 
de 8%, e ainda pode cair mais.

Em nota, o Observatório 
do Clima afirma que “o dado é 
preocupante, porque o mês de 
maio marca o início da estação 
seca, quando a devastação se 
intensifica, em grande parte da 
região amazônica. A permane-
cer a tendência nos próximos 
dois meses, a taxa oficial de 
desmatamento de 2021 (me-
dida de agosto a julho) pode-
rá terminar com uma inédita 
quarta alta consecutiva”.

O Observatório do Clima afirma que o desmatamento é preocupante, porque a devastação pode crescer na região

Foto: Agência Estado

O alcance da pauta 
de Celso Mariz

Alberto Madeira Neto
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

Em abril, o desmatamen-
to cresceu 42% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 
Foram 581 km² até o dia 29, 
contra 407 km² em abril de 
2020. Os dados apontam que, 
na prática, perdeu-se 58 mil 
hectares de floresta, o equiva-
lente a cerca de 58 mil campos 
de futebol, em apenas um mês.

Desmatamento
Questionado pela repor-

tagem sobre os índices de 
desmatamento, o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les, delegou a responsabilida-
de pelo controle ao vice-pre-
sidente Hamilton Mourão, 

alegando que, até abril, ainda 
estava em vigor a chamada 
Garantia de Lei de da Ordem 
(GLO), que enviou militares à 
Amazônia para apoiar o com-
bate ao desmatamento.

“Abril ainda estava em vi-
gor a GLO sob o comando do 
vice-presidente. Peço encami-
nhar a ele os questionamen-
tos”, declarou o ministro.

A reportagem questio-
nou a vice-presidência, mas 
não houve posicionamento.

Para Suely Araújo, ex
-presidente do Ibama e es-
pecialista sênior em políticas 
públicas da organização Ob-
servatório do Clima, os nú-

meros do sistema Deter de 
abril, com o maior valor desde 
2015, refletem a ineficácia do 
governo atual no controle do 
desmatamento.

 Amazônia Legal
A Amazônia Legal é uma 

área formada por nove esta-
dos e abrange toda a região 
Norte, além de partes do 
Centro-Oeste e do Nordeste. 
São 5 milhões de quilôme-
tros quadrados, ou 59% de 
todo o território nacional. 
Isso inclui os estados do Acre, 
Amapá, Amazonas, Mato 
Grosso, Pará, Rondônia, Ro-
raima, Tocantins e Maranhão.

(Dedicado ao grande jornalista paraibano Gonzaga 
Rodrigues)

As análises sobre a questão da trajetória econômica 
da Paraíba, na quase totalidade, trazem consigo uma cul-
minância marcadamente pessimista. Começam por apre-
sentar cenário de dificuldades naturais que atrapalham 
qualquer projeto de desenvolvimento rigoroso em termos 
prático e exequível. Quase sempre reclamam papel mais 
ativo do Estado na construção de um projeto de sustenta-
bilidade econômica no longo prazo.

Grande parte do território do Estado da Paraíba se 
encontra no semiárido brasileiro (Poligono das Secas) 
– 86% - apresentando sérias insuficiências de recursos 
naturais e de capital produtivo e, portanto, são estas des-
vantagens comparativas que impõem ao Estado dificul-
dades socioeconômicas [vide Polari (2012)]. 

Reafirmo que tais análises são realistas, sinceras e 
merecem toda a atenção necessária de quem pretende 
pensar a Paraíba. Em 1995, a economia paraibana era a 
quarta maior do Nordeste. Em 2010, caiu para a sexta. É 
possível a constatação de que nos dias atuais a situação 
tenha melhorado até porque as economias de Alagoas, 
Piauí e Maranhão continuam muito mais débeis que a 
nossa.

Contudo, será que na contemporaneidade o prin-
cipal fator contributivo para a involução econômica da 
Paraíba seja ainda as reconhecidas desvantagens com-
parativas? Ou será que uma boa reestruturação produti-
va nos setores público e privado não traria maior poder 
de influência sobre as tomadas de decisões dos poderes 
constituídos (Estado)?

A reestruturação produtiva no setor público talvez 
pudesse transformá-lo em um novo instrumento para 
impulsionar o desenvolvimento, além da boa vontade do 
Estado pelas ações governamentais. Assim como, a rees-
truturação produtiva no setor privado deveria significar 
ou gerar maior crescimento na mentalidade e crença dos 
agentes econômicos sobre os processos de progressão tec-
nológica e organizacional. Ou seja, aumento de qualidade 
e produtividade.

Estamos falando de desenvolvimento econômico no 
longo prazo. Não tem mágica, não tem improviso e sim 
a tentativa de redução das incertezas que nublam o bem
-estar futuro das novas gerações. Os estudos de Douglass 
North são basilares para o entendimento desta questão. 
Para esse economista estadunidense, laureado com o Prê-
mio Nobel de Economia em 1993, o Estado tem importân-
cia central no desempenho das economias estimulando a 
produção de riquezas.

Hoje vivemos uma situação na Paraíba em que se 
busca mais interação entre o Estado, os agentes políticos 
e os agentes econômicos. Contudo, vale ainda outra lição 
de North de que a democracia é um grande avanço. Não 
obstante, é sempre bom ficar atento para os perigos da 
transposição da lógica econômica para o mercado político. 
A democracia não equivale, na política, aos mercados com-
petitivos em economia.

Aliás, essa é uma ideia de Joseph Schumpeter, exposta 
em seu livro Capitalismo, Socialismo e Democracia (1942) 
quando afirma que a democracia é uma fábrica de fazer 
governos e se dá quando as elites políticas competem pelo 
voto do povo. 

Muito interessante é que três anos antes da publica-
ção do economista austro-húngaro Schumpeter, o inte-
lectual paraibano Celso Mariz publicou sua mais famosa 
obra: Evolução Econômica da Paraíba (1939).

Mariz, em seu livro, já falava da necessidade de dre-
nagem da barra de Cabedelo condição para a construção 
de uma das melhores portas para escoar a produção do 
Nordeste. Assegurava também que Cabedelo tinha ancora-
douro largo e seguro e um ótimo começo de aparelhamen-
to, mas não se constituía como um porto econômico para 
toda navegação. Adiantava ainda Celso Mariz que “ainda 
há pouco perdemos os depósitos de gasolina porque a bar-
ra não comportava o calado dos barcos-ianque dos trus-
tes americanos e até navios do Loide Brasileiro aguardam 
maré alta para entrada e saída”. 

O que fora pautado há setenta e cinco anos antes, 
continua ainda sendo. Até quando perdurará o pessimis-
mo das análises sobre a possibilidade de evolução eco-
nômica da Paraíba e o fantasma das desvantagens com-
parativas?

Resposta ao Supremo

Senado defende no STF depoimentos 
de governadores na CPI da Covid

Em manifestação en-
viada ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), a Advocacia-
Geral do Senado defendeu 
a regularidade na convoca-
ção de governadores para 
prestar depoimento à CPI da 
Covid. O documento foi ela-
borado depois que a minis-
tra Rosa Weber cobrou ma-
nifestação do senador Omar 
Aziz (PSD-AM), presidente 
da comissão parlamentar, 
antes de decidir sobre o pe-
dido de ‘salvo-conduto’ aos 
governantes estaduais.

O argumento do Senado 
é o de que os governadores 
foram chamados na condi-

ção de testemunhas e não de 
investigados, o que esvazia o 
fundamento central da ação 
movida pelos chefes dos 
Executivos estaduais - de 
que a CPI no Senado não tem 
competência para investigar 
autoridades estaduais, que 
devem ser fiscalizadas pelas 
Assembleias Legislativas.

“Não é objeto da CPI 
investigar autoridades esta-
duais, nem as competências 
desses entes federativos. O 
governador de Estado não 
é investigado na CPI”, diz 
um trecho da manifestação. 
De acordo com o Senado, os 
depoimentos dos governa-
dores são relevantes para 
ajudar a esclarecer “como se 
operou na prática o modelo 

de aplicação dos recursos 
federais” repassados aos es-
tados na pandemia.

Outro ponto rebatido é 
sobre uma alegada imuni-
dade que blindaria os chefes 
do Poder Executivo de con-
vocações em comissão par-
lamentares. No documento, 
o Senado diz que ‘nenhuma 
autoridade ou poder está 
acima da lei’ e afirma que as 
convocações não merecem 
‘censura constitucional’.

“O ato de colaborar com 
a investigação da CPI da 
Pandemia não afronta a au-
tonomia dos Estados”, argu-
menta o Senado. “Nesse sen-
tido, a convocação também 
deve ser compreendida à luz 
do princípio republicano, no 

sentido de que nenhuma 
autoridade pública pode se 
escusar de prestar contas 
ou de colaborar com a apu-
ração de fatos de relevante 
interesse público, inclusive e 
especialmente no âmbito de 
uma comissão parlamentar 
de inquérito, cujo objetivo 
precípuo é trazer soluções 
legislativas adequadas para 
os fatos investigados”.

Os governadores leva-
ram a questão ao Supremo 
Tribunal Federal depois que 
nove deles foram chamados 
para serem interrogados na 
CPI a pedido de senadores 
governistas. O pedido é para 
anular convocações já apro-
vadas e proibir novos depoi-
mentos.

‘Gabinete paralelo’ é alvo de convocação

Imagens divulgadas ontem 
pelo site Metrópoles mostram o 
presidente Jair Bolsonaro (sem 
partido) participando, em setembro 
do ano passado, de uma reunião 
com médicos e demais integrantes 
do que os senadores que compõem 
a CPI da Covid classificam como 
“ministério paralelo”. Trata-se de 
um grupo extraoficial que aconse-
lharia ações a serem tomadas pelo 
governo no combate à covid-19.

Ao longo de um mês de CPI, 
integrantes e ex-integrantes do 
governo Bolsonaro têm negado a 
existência dessa estrutura, reve-
lada pelo ex-ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta em seu 
depoimento. Mas para o senador 
Omar Aziz (PSD-AM), presidente 
da CPI, as imagens comprovam 
a atuação do chamado ministério 
paralelo.

O encontro com Bolsonaro 
teve a participação do ex-ministro 
da Cidadania Osmar Terra, que 
ficou conhecido como um dos prin-

cipais defensores da cloroquina, 
medicação sem nenhuma eficácia 
no tratamento da doença, e da 
tese da imunidade de rebanho - 
pela qual a imunização se daria 
de forma natural ao passo que a 
população fosse infectada. 

Nas imagens da reunião que 
ocorreu em 8 de setembro, partici-
pantes fazem uma série de críticas 
e ressalvas à aplicação de vacinas. 
Osmar Terra é citado como um 
“guia intelectual” do grupo, com 
influência direta sobre as decisões 
do Ministério da Saúde.

Ana Paula Niederauer
Agência Estado

Rayssa Motta
Agência Estado

André Borges
Agência Estado
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Ex-presidente dos EUA ficará suspenso por dois anos, após incitar seus apoiadores na invasão ao Capitólio, em janeiro deste ano

Facebook suspende Trump e 
unifica regras para políticos
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O Facebook anunciou que 
o ex-presidente Donald Trump 
ficará suspenso de suas redes so-
ciais por, pelo menos, dois anos, 
até 7 de janeiro de 2023. Bani-
do após incitar seus apoiadores 
durante a invasão do Capitólio, 
no dia 6 de janeiro, Trump terá 
seu retorno condicionado à redu-
ção do risco à segurança pública, 
anunciou a plataforma.

O Facebook anunciou tam-
bém que não vai mais dar um 
sinal verde automático para 
postagens de políticos caso seu 
conteúdo vá contra as regras da 
plataforma, revertendo parcial-
mente uma política que há anos 
é alvo de críticas maciças, que se 
acentuaram durante o governo 
Trump.

A mudança acende o aler-
ta para outros líderes mundiais 
cujos comportamentos virtuais 
também são com frequência alvo 
de escrutínio, como o presidente 
Jair Bolsonaro.

O anúncio é uma resposta à 
decisão do conselho de supervi-
são independente da plataforma 
que, em 5 de maio, decidiu que 
o Facebook agiu corretamente 
ao suspender o então presidente 
diante do risco à segurança pú-
blica representado pela violência 
no Capitólio, que deixou cinco 
mortos.

O grupo, no entanto, criticou 
a indefinição do prazo para o veto, 
algo que não está previsto no có-
digo da plataforma, e havia dado 
um prazo de seis meses para que 
uma punição padrão fosse aplica-
da - fosse um prazo para o veto ou 
a suspensão permanente.

O conselho de 20 membros 
é composto por ex-políticos, ad-
vogados, jornalistas e ativistas, 
age quase como um tribunal so-
bre as decisões de moderação do 
site. O Facebook financia o grupo 
com um fundo de US$ 130 mi-
lhões e seus principais executivos 
tiveram um papel central para 
formá-lo, mas afirma que todas 
as decisões são independentes. 
Até o momento, pelas regras 

da plataforma, assumia-se que 
as falas e postagens de figuras 
políticas tinham por si só valor 
noticioso, o fazia com que fossem 
mantidas automaticamente man-
tidas no ar. Isso valia independen-
temente de seu potencial danoso, 
com a exceção de casos extremos 
determinados por critérios pou-
co transparentes.

A partir de agora, a empre-
sa não vai mais assumir que o 
discurso dos políticos é neces-
sariamente de interesse público, 
submetendo as autoridades às 
regras aplicadas a todos os usuá-
rios. O código de conduta proíbe 
assédio, discriminação e discurso 
de ódio, por exemplo.

Não está claro quais serão 
os critérios que guiarão esta 
decisão, mas a rede de Mark Zu-
ckerberg afirmou que passará a 
sinalizar explicitamente quando 
uma postagem for mantida no ar 
por ser considerada de interesse 
público.

Respondendo aos pedidos 
de maior transparência, a rede 
de Zuckerberg divulgou também 
maiores detalhes do até então 
opaco sistema que adota para de-
terminar quando irá suspender 
seus usuários. A partir de agora, 
enviará uma notificação avisando 
que transgressões passíveis de 
banimento do site foram come-
tidas e que não devem se repetir.

Desde o veto a Trump, o Fa-
cebook vem sendo pressionado 
para tomar medidas mais con-
tundentes contra outros líderes 
com comportamentos contro-
versos nas redes, como Bolso-
naro e o presidente das Filipinas, 
Rodrigo Duterte. Historicamente, 
no entanto, a plataforma evita o 
que diz ser uma moderação do 
discurso político.

Desde a invasão do Capi-
tólio, as principais redes sociais 
intensificaram seus esforços para 
conter a desinformação e o dis-
curso de ódio, suspendendo ou 
excluindo conteúdos e contas de 
extrema direita que incitavam a 
violência e disseminavam men-
tiras sobre a eleição de 2020 ou 
a pandemia, por exemplo. 

Pandemia

Laboratórios farmacêuticos já 
testam medicamentos anticovid
Roberta Jansen
Agência Estado

Com a vacinação ainda 
longe de imunizar a maioria da 
população mundial contra a co-
vid, laboratórios farmacêuticos 
já testam em seres humanos 
medicamentos contra a doen-
ça. As gigantes Pfizer, MSD e 
Roche são as mais adiantadas, 
desenvolvendo antivirais de 
uso oral. A Boehringer investe 
em tratamento com anticor-
pos monoclonais. No Brasil, 
dois soros, um do Instituto 
Butantan e outro do Instituto 
Vital Brazil, devem começar a 
ser testados em pacientes nos 
próximos meses. A expectativa 
é de algum projeto conseguir 
sucesso até o início de 2022.

Os principais objetivos 
das novas terapias são redu-
zir as internações e as mortes 
causadas pela doença. Diferen-
temente de antibióticos, que 
em geral podem ser usados 
contra vários tipos de infecções 
bacterianas, os medicamentos 
contra um tipo de vírus dificil-
mente funcionam no combate 
a outros. Os vírus são muito 
mais diversos, e têm menos 

proteínas próprias em comum 
que possam ser usadas como 
alvo genérico.

Para um remédio fun-
cionar, ele precisa atingir um 
“alvo” - geralmente, uma pro-
teína. Isso é particularmente 
difícil com os vírus, que se 
replicam dentro das células 
humanas. Assim, fazem os 
mecanismos celulares tra-
balharem a favor deles. Para 
ser eficaz, o medicamento 
precisa entrar nas células 
infectadas e atacar o vírus. 
Mas deve fazê-lo sem des-
truir seu hospedeiro.

Alvejar o vírus antes que 
entre na célula é outra estraté-
gia possível. Mas não é simples: 
o invólucro do vírus é extre-
mamente robusto e protege o 
seu material genético. Destruir 
esse invólucro e expor esse ma-
terial pode ser tóxico ao orga-
nismo humano.

Outro problema é que, 
enquanto as drogas demoram 
muito tempo para serem de-
senvolvidas, os vírus sofrem 
mutações muito rapidamente. 
Podem, portanto, desenvolver 
resistência aos medicamentos. 
Ainda assim, existem vários an-

tivirais eficazes - como os con-
tra HIV, influenza e hepatite C.

Comprimidos
Um dos projetos mais 

avançados é o da MSD em 
associação com a empresa de 
biotecnologia Ridgeback Bio-
therapeutics. O composto se 
chama molnupiravir. Foi ini-
cialmente desenvolvido contra 
a Sars e a Mers. Em estudo de 
fase 2, o medicamento foi bem 
tolerado em humanos - toma-
do na forma de comprimido, 
duas vezes ao dia durante 
cinco dias.

A ideia é que o medica-
mento atue no início da in-
fecção, quando os primeiros 
sintomas surgem. O objetivo é 
impedir a replicação do vírus, 
para evitar o agravamento e a 
necessidade de internação. A 
terceira fase dos testes já está 
começando. Envolverá mais 
de mil pessoas em 18 países, 
entre eles o Brasil. A MSD es-
pera ter os primeiros resulta-
dos entre setembro e outubro. 
“Os dados de estudos fornecem 
evidências convincentes para 
a atividade antiviral do mol-
nupiravir”, afirmou a diretora 

médica da MSD no Brasil, Már-
cia Abadi.

Outro projeto é da far-
macêutica Roche em parceria 
com a Atea Pharmaceuticals. 
O medicamento também oral 
está sendo testado em 1,4 mil 
pessoas na Europa e no Japão. 
Os resultados também devem 
estar disponíveis até o fim des-
te ano, para aprovação dos ór-
gãos reguladores. Como o da 
MSD, esse remédio deve ser 
tomado no início da infecção 
por cinco dias.

Já o medicamento oral em 
desenvolvimento pela Pfizer foi 
chamado de PF-07321322. É 
um inibidor de protease (espé-
cie de enzima), como os usados 
contra o HIV. Foi desenvolvido 
especificamente contra o Sars-
CoV2. Também já está sob tes-
tes em seres humanos para o 
tratamento da covid-19. “Acho 
muito difícil que um único me-
dicamento seja capaz de curar 
a covid. Mas acho que uma 
ambição que dá para almejar 
é uma redução das internações 
e da mortalidade. Acho que 
esse é o grande desafio a cur-
to prazo.” As informações são 
do jornal O Estado de S. Paulo.

Donald Trump terá seu retorno ao 
Facebook condicionado à redução do risco 
à segurança pública, anunciou a plataforma

Ricardo Leopoldo
Agência Estado

A presidente do Banco 
Central Europeu (BCE), Ch-
ristine Lagarde, comentou 
que “o planeta está quei-
mando” e que os BCs pre-
cisam agir contra o aqueci-
mento mundial. “Mudança 
climática afeta ativos finan-
ceiros e política monetária”, 
destacou, durante conferen-
cia promovida pelo Banco 
de Compensações Interna-
cionais (BIS), sobre coope-
ração das finanças globais 
para combater problemas 
ecológicos.

Segundo ela, o BCE está 
adotando várias medidas 
para atacar esta questão 
e ressaltou que é preciso 
avançar suas ações sobre 
o tema.

“Mudança climática 
deve ser considerada de for-
ma ampla pelo BCE, como 
em supervisão e programa 
de afrouxamento quantitati-
vo (QE, na sigla em inglês)”, 
destacou Lagarde. “Cenário 

econômico de três anos para 
avaliar inflação pode con-
siderar fatores ambientais. 
Pode ser feito”, disse ela.

No mesmo evento, o 
presidente do Federal Re-
serve (Fed, o banco central 
norte-americano), Jerome 
Powell, afirmou nesta sex-
ta-feira que o papel de ban-
cos centrais no combate ao 
aquecimento global varia de 
acordo com seus respectivos 
mandatos “Mudança climá-
tica está no nosso mandato 
em questões de supervisão e 
estabilidade financeira, mas 
hoje não é considerada de 
forma direta para ações do 
Fed”, explicou.

De acordo com Powell, 
os dirigentes do Fed não são 
“formuladores de políticas 
para combater mudança 
climática, pois compete a 
autoridades eleitas”.

Entretanto, ele apontou 
que “todos os BCs, inclusive 
o Fed, estão construindo ca-
pital humano para analisar 
riscos ambientais em suas 
economias”.

Aquecimento global 
preocupa BCs europeus

Gabriel Caldeira
Agência Estado

Porta-voz do Ministé-
rio das Relações Exterio-
res da China, Wang Wen-
bin acusou o governo dos 
Estados Unidos de violar a 
lei e ordem dos mercados 
ao banir investimentos de 
instituições americanas a 
59 companhias chinesas, 
como dispõe decreto assi-
nado na quinta-feira, com 

base em supostas ameaças 
à segurança nacional.

Em comentários du-
rante coletiva de impren-
sa, o porta-voz pediu que 
a administração de Joe 
Biden remova a lista que 
proíbe os investimentos, e 
disse que Pequim tomará 
as “medidas necessárias 
para salvaguardar os direi-
tos e interesses legítimos 
das empresas chinesas”.

De acordo com Wen-

bin, a decisão da Casa 
Branca não prejudica so-
mente as companhias da 
maior economia asiática, 
como também os interes-
ses de investidores inter-
nacionais, incluindo os 
americanos.

Por fim, ele destacou 
que a China e os EUA têm 
“muitos pontos de comum 
interesse”, e que poten-
ciais problemas entre os 
países devem ser resolvi-

dos com base em “respeito 
mútuo” e após consultas 
entre as nações.

“Somos firmemente 
contra a politização das 
questões econômicas e 
comerciais pelos EUA, 
ampliando o conceito de 
segurança nacional e abu-
sando do aparato do Es-
tado para suprimir e res-
tringir arbitrariamente as 
empresas chinesas”, con-
cluiu o porta-voz.

China acusa os Estados Unidos 
de violarem as leis de mercado

Foto: Fotos Públicas
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Estabelecimentos estão sujeitos a multas mínimas de R$ 15 mil e têm dez dias para apresentarem defesa junto ao Procon
Nove agências bancá-

rias foram autuadas pela Se-
cretaria Municipal de Prote-
ção e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP) esta semana, du-
rante a operação Banco Sau-
dável, por descumprimento à 
legislação vigente, tanto dos 
decretos para as medidas de 
prevenção à covid-19, quan-
to às leis específicas para o 
segmento. 

Os estabelecimentos au-
tuados estão sujeitos às pe-
nalidades previstas na legis-
lação, a exemplo da aplicação 
de multas que, para os ban-
cos, cujo menor valor é de 
R$ 15 mil. “Dependendo da 
gravidade da infração e da 
quantidade de reincidências 
para o mesmo problema, a 
multa se torna muito maior. 
O prazo legal para a defesa 
é de 10 dias a partir da data 
do recebimento do auto de 
infração”, explica secretário 
Rougger Guerra.

A operação, que já soma 
76 autuações em 2021, é re-
tomada a cada final e início 
de mês devido à grande mo-
vimentação provocada pelo 
pagamento de salários e de 
aposentadorias. “Também 
seguimos as denúncias dos 
consumidores, trabalhan-
do com a equipe ampliada, 
nos três turnos”, ressalta 
Guerra. O secretário acres-
centa que a Operação Banco 
Saudável verifica o que de-
terminam os decretos mu-
nicipal e estadual, além de 
outras legislações, como as 
leis que limitam o tempo de 
atendimento nas filas (muni-
cipal 8.744/1998 e estadual 
9.426/2011). 

O setor de fiscalização 
do Procon-JP conta, este ano, 
com 866 ações entre notifi-
cações, autuações e diligên-
cias fiscais, além de centenas 
de apreensões de produtos 
com data de validade venci-
da nos supermercados da ca-
pital. Além de inspecionar o 
cumprimento da legislação, 
o Procon-JP também verifi-
ca os decretos de prevenção 
à covid-19, seguindo as de-
núncias do próprio consumi-
dor para os vários segmentos 
do comércio e da prestação 
de serviços.

Bancos descumprem legislação 
e são autuados em João Pessoa

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaboração

Para todo ser humano, é importante 
manter os cuidados com a saúde. Ter 
uma alimentação saudável, praticar 
exercícios físicos e dormir bem, são 
pontos relevantes que permitem você ter 
uma mente saudável e um corpo são!

O chá-mate ajuda no tratamento da 
esteatose hepática, no emagrecimento, 
tem ação diurética, é rico em 
antioxidantes e ajuda também no 
controle da diabetes.

O chá verde, por sua vez, causa 
a termogênese que é o aumento da 
queima das calorias. Ele também reforça 
o sistema imune e a saúde de modo 
geral. Já existem estudos clínicos que 
mostraram que o chá verde ajuda a tratar 
artrite e outras patologias.

No mundo empresarial, o ‘CHA’ tem 
uma outra conotação. Representam 
os Conhecimentos, as Habilidades e as 
Atitudes que os responsáveis de recursos 
humanos observam nas entrevistas de 
recrutamento e seleção. Hoje em dia 
eu observo que muitas demissões nas 
empresas ocorrem não por falta de 
conhecimento e nem das habilidades 
necessárias para o desempenho das 
funções, e sim, pela falta de atitudes 
e comportamentos gerenciais 
alinhadas aos princípios e valores das 
organizações.

Esse aspecto deve ser sempre 
observado nas entrevistas de seleção. 
Por exemplo, se o seu negócio é de 
varejo e o espírito de servir é um valor 

que gera um atendimento diferenciado 
facilitando a interlocução com o público 
e representa um fator crítico de sucesso, 
você não deve contratar alguém que seja 
introspectivo e que goste de trabalhar 
sozinho, por melhor currículo que tenha. 
A carta de Princípios e Valores retrata a 
essência dos fundadores e dos acionistas, 
portanto, deve ser fator decisivo na 
contratação dos talentos.

Esse importante conceito evoluiu 
recentemente agregando mais duas 
características importantíssimas que 
são Valor e Caráter. O primeiro, são as 
entregas realizadas em experiências 
anteriores com resultados acima 
do esperado provenientes da 
superação dos objetivos e projetos sob 

responsabilidade do(a) gestor(a). O 
segundo tem tudo a ver com o fato de 
você fazer aquilo que fala e cumprir o 
que promete.

Assim como na vida pessoal 
devemos cuidar da nossa saúde, nas 
empresas devemosser mais assertivos 
nos processos de recrutamento e 
seleção, pois um alto turnover é 
prejudicial à imagem, à culturae ao caixa 
das organizações.

Eu como pessoa física tomo chá 
mate e chá verde pelos motivos expostos 
acima, e como pessoa jurídica pratico o 
conceito CHAVACA – Conhecimentos + 
Habilidades + Atitudes + Valor + Caráter 
que amplia fortemente o índice de acerto 
nas nossas contratações!

Qual o ‘CHA’ da sua preferência?

Dia dos Namorados

Romantismo atrai vendas, avaliam lojistas

O Dia dos Namorados, 
mais uma vez, terá que ser 
comemorado durante a 
pandemia da covid-19. Mas 
quem disse que o dia 12 de 
junho, não pode ser espe-
cial? Os empreendedores 
que trabalham no segmen-
to revelam que os clientes 
estão à procura de presen-
tes personalizados e prefe-
rindo estabelecimentos que 
ofereçam vários serviços 
em um só lugar.

Mesmo diante da pan-
demia, os empreendedores 
encontraram alternativas 
criativas e inovadoras para 
aumentar as vendas em da-
tas comemorativas. A ana-
lista técnica do Sebrae Pa-

raíba, Éricka Vasconcelos, 
dá dicas de como potencia-
lizar as vendas dos peque-
nos negócios. 

“O Dia dos Namorados 
é muito importante para 
o comércio, em relação à 
oportunidade de ampliar 
suas vendas. Mesmo diante 
da pandemia, existem inú-
meras estratégias que as 
empresas podem fazer para 
continuar avançando nas 
vendas, o planejamento é a 
principal delas. Outra dica 
importante é organizar o 
estoque, levando em consi-
deração os anos anteriores. 
Atentar para as plataformas 
de vendas on-line e com 
tempo de resposta curto, 
para que o cliente possa ter 
facilidade na hora da com-
pra”, aconselhou.

A empreendedora Aya-
la Marques, proprietária do 
Estampe Borde, loja on-line 
de personalizados, a exem-
plo de porcelana pintada, 

porta-joias, e foto impressa 
na pedra. Ela conta que esse 
ano os namorados estão 
preferindo presentes mais 

pessoais e exclusivos, já que 
a comemoração, mais uma 
vez, será em casa. “Geral-
mente conversamos com o 
cliente para saber o que a 
pessoa gostaria de ganhar 
de acordo com sua perso-
nalidade, preferências. Pelo 
que tenho observado no 
mercado, os namorados es-
tão buscando praticidade, 
um combo de uma tábua 
de frios ou cesta de café da 
manhã, acompanhado de 
um personalizado”, sugeriu.

A empresária Priscil-
la Aranha, proprietária da 
Chocolatte PB, está há cinco 
anos no mercado de doces 
e tortas, mas ano passado 
conseguiu investir em uma 
loja física. Neste ano, por 
exemplo, a doceria fará pro-
dutos específicos para o Dia 

dos Namorados, a exem-
plo de coração de colher, 
coração lapidado, barras 
recheadas, bolo red velvet, 
docinhos e o cliente poderá, 
ainda, montar uma caixa ou 
bandeja com os produtos 
que preferir. 

Outra dica importante 
sugerida é trazer a emo-
ção para o negócio.  “O 
empreendedor tem que 
oferecer muito mais que 
uma venda. O momento da 
compra tem que ser algo 
prazeroso, inclusive, na 
hora de receber o produto, 
com uma embalagem de 
qualidade, personalizada. 
Devemos buscar surpreen-
der o cliente também, com 
um cartão ou um brinde”, 
enfatizou a analista técnica 
do Sebrae-PB.

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Presentes que unem 
o gosto do casal têm 
sido mais procurados 
para celebrar a data

Combo

Foto: Arquivo pessoal

Empreendedores encontraram 
alternativas criativas e inovadoras 

para conquistar clientes 

Ibovespa 

-0,95%
R$ 5,036

-1,29%
R$ 6,127

-0,50%
R$ 7,133

0,40%
130.125 pts
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Contribuintes que tiveram CPF utilizado indevidamente devem formular queixa ao governo para possibilitar investigação 
A Receita Federal orien-

tou os contribuintes que ti-
veram o CPF indevidamente 
utilizado para receber o au-
xílio emergencial a acessar 
site do governo para regis-
trar uma reclamação on-line. 
O serviço também está dis-
ponível pelo telefone 121.

A fraude tem envolvido 
quem não recebeu o bene-
fício, mas teve a informação 
apontada no ato do envio da 
declaração do Imposto de 
Renda 2020. O caso precisa 
denunciado ao Ministério 
da Cidadania, para a devida 
apuração, por meio do site 
https://gov.br/auxilio.

A partir do registro da 
reclamação e verificações 
preliminares, o Ministério da 
Cidadania comunica eletro-
nicamente à Receita Federal 
do possível não recebimento 
do auxílio emergencial pelo 
próprio cidadão.

Em nota divulgada on-
tem, a Receita Federal infor-
mou que mantém constante 
integração e parceria com o 
Ministério da Cidadania com 

o objetivo de reduzir os im-
pactos para o cidadão que 
teve seu CPF utilizado para 
o recebimento fraudulento 
do auxílio emergencial por 
terceiros.

Desta forma, o pagamen-
to da devolução do referido 
auxílio deixa de ser emitido 
pela Declaração de Ajuste 
Anual do IRPF (DIRPF), bem 
como a declaração pelo con-
tribuinte do recebimento do 
auxílio como rendimento tri-
butável deixa de ser exigida 
pela Receita Federal nos con-
troles pós-entrega (malha 
fiscal e fiscalizações).

Devoluções
Uma estimativa da recei-

ta Federal é que 3 milhões de 
pessoas que receberam o be-
nefício no ano passado tive-
ram que devolver o valor re-
cebido através da declaração 
do IR, cujo prazo se encerrou 
no dia 31 de maio. Esse foi 
o caso dos que tiveram um 
total de rendimentos tribu-
táveis (sem contar o auxílio) 
acima de R$ 22.847,76.

Camila Maciel  
Agência Brasil

IR: vítima de fraude no auxílio 
precisa registrar a denúncia 

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona18  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de junho de 2021

Os aposentados do Ins-
tituto de Previdência do Mu-
nicípio (IPM) podem fazer o 
Cartão do Aposentado Muni-
cipal, que oferece benefícios, 
promoções e descontos que 
chegam a até 50% numa am-
pla rede de conveniados.

 A rede conta com diver-
sas opções para os aposenta-
dos, que podem aproveitar o 
preço mais baixo em farmá-
cias, clínicas médicas, pla-
nos de saúde odontológicos, 
óticas, lavanderias, escolas 
de idiomas, restaurantes, pet 
shops, entre outros. “O cartão 
é muito importante para os 
servidores aposentados, uma 
vez que proporciona uma 
economia em seus recursos, 
propiciando uma melhora na 
condição de vida desses ido-
sos”, destacou a superinten-
dente do IPM, Caroline Agra.

De acordo com a gestora, 
o serviço continua ativo, mas 
a solicitação de novos car-
tões está temporariamente 

suspensa em virtude de uma 
reformulação no sistema.

Serviços 
Devido à pandemia da 

covid-19, os atendimentos 
no IPM estão suspensos no 
formato presencial. No en-
tanto, quem precisar de al-
gum serviço pode acessar 
o site do IPM ou entrar em 
contato através do WhatsA-
pp 3222-1005. Outra opção 
é pelo email: contato@ipmjp.
pq.gov.br.

Aposentados recebem 
até 50% de descontos

Acesse o QR Code para 
conferir a lista completa 

de conveniados

Gás de cozinha complica 
orçamento das famílias

Essencial nas residên-
cias, o gás de cozinha pesou 
ainda mais no bolso das fa-
mílias pobres neste período 
de pandemia. Desde maio do 
ano passado, o preço do bo-
tijão subiu cinco vezes mais 
do que a inflação. Com o de-
semprego batendo à porta, o 
custo do gás virou um pro-
blema social.

O preço do botijão dis-
parou no segundo semestre 
do ano passado. O pior mo-
mento, no entanto, foi neste 
ano. Segundo o IPC-S, indi-
cador de inflação do Insti-

tuto Brasileiro de Economia 
(Ibre), da Fundação Getulio 
Vargas (FGV), utilizado em 
reajustes salariais e de alu-
guel, o preço subiu 11,45% 
de janeiro a abril e 17,25% 
nos 12 meses iniciado em 
maio de 2020, enquanto a 
inflação foi de 3,5%.

“O GLP é o principal 
energético usado no prepa-
ro de alimentos por famílias 
de baixa renda. É o gás que 
entra em comunidades do 
Brasil todo. Algo que sobe 
mais que a média do salário 
exige muito esforço das fa-
mílias. Num nível de desem-
prego elevado como o atual, 
é ainda mais sentido. Ficar 
sem gás é ficar sem comida”, 

afirmou André Braz, coor-
denador adjunto do Índice 
de Preço ao Consumidor do 
Ibre/FGV.

Desde que assumiu a 
presidência da Petrobras, 
em 19 de abril, Silva e Luna 
não mexeu no preço do gás 
liquefeito de petróleo (GLP). 
O botijão de 13 kg é a ver-
são residencial do produto. 
O reajuste mais recente, o 
quarto no ano, ocorreu no 
dia 2 de abril, ainda na ad-
ministração do antecessor, 
Roberto Castello Branco.

Questionada, a Petro-
bras respondeu que não há 
previsão de reajustes de pre-
ços de GLP com frequência 
mínima mensal.

Fernanda Nunes e 
Denise Luna
Agência Estado

O Banco do Nordes-
te da Paraíba promoveu 
ontem um treinamento 
para 40 técnicos de cam-
po do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Se-
nar) e 30 alunos do curso 
Técnico em Agronegócio 
Senar. A capacitação, re-
sultado da parceria BNB/
Senar, teve por objetivo 
apresentar detalhes da 
legislação, bem como os 
itens financiáveis e os 
procedimentos a serem 
adotados para a obtenção 
de crédito para o setor.

O curso ocorreu pela 
primeira vez em formato 

virtual, com transmissão 
ao vivo pela plataforma 
Teams aos inscritos. O 
gerente de assistência 
técnica do Senar, Gabriel 
Petelinkar, destaca a reali-
zação de treinamentos se-
melhantes em outros anos 
com o Banco do Nordeste. 
“Ofertamos esse curso 
em 5 oportunidades com 
o Banco do Nordeste em 
outros anos. É interes-
sante que tenhamos esses 
profissionais capacitados 
para fazer uma proposta 
de crédito, até para que 
eles possam atender me-
lhor os produtores nas 

atividades que realizam”, 
explica.

Pelo Banco do Nor-
deste, o gerente executivo 
Keke Roseberg ressalta a 
necessidade de levar in-
formações a quem opera o 
crédito rural, a fim de oti-
mizar a oferta dos produ-
tos e serviços bancários. 
“Nosso treinamento escla-
receu dúvidas e tornou os 
técnicos do Senar aptos a 
solicitar uma proposta de 
crédito de forma a otimi-
zar tempo e garantir que 
as propostas sigam os 
parâmetros da legislação, 
com êxito”, destaca.

BNB e Senar promovem 
treinamento sobre crédito

Vendas on-line

Prevenção de fraudes no e-commerce 
é principal preocupação de empresas

A prevenção de fraudes 
é uma das principais preo-
cupações de empresas bra-
sileiras que atuam no e-com-
merce. A Pesquisa Global 
de Fraude e Identidade da 
empresa de consultoria Ex-
perian mostra que 62% dos 
negócios querem aumentar 
os investimentos nessa área.

De acordo com a pes-
quisa, esta também é uma 
preocupação do consumi-
dor no país. O risco de rou-
bo de informações de cartão 
de crédito foi o item mais 
citado. Nos Estados Unidos, 
por exemplo, a atenção está 
voltada para a privacidade 
on-line e no Reino Unido 
importa-se mais com fake 
news ou propaganda falsa. 
A pesquisa abrange países 

da América do Norte, Amé-
rica Latina, Europa e Ásia-
Pacífico.

No Brasil, as empresas 
participantes também apon-
tam o desejo de aumentar 
o pessoal interno de apoio 
para as operações digitais. 
Na média global, que envol-
ve dez países, a pesquisa 
mostra que o foco é investir 
em advanced analytics e in-
teligência artificial.

62% dos negócios 
brasileiros querem 

aumentar os 
investimentos na área

Pesquisa

Consumo cresceu durante a pandemia
O estudo da Experian 

destaca que a presença de 
consumidores nos canais 
on-line aumentou expres-
sivamente com a pandemia. 
Um exemplo é o aumento 
da porcentagem dos clien-
tes com mais de 40 anos 
que passaram a usar o in-
ternet banking. Eram 33% 
antes da pandemia e 38% 

em janeiro de 2021. Essa 
mesma faixa etária passou 
a pedir mais comida e fazer 
compras no mercado on-li-
ne, um crescimento de 10 
pontos percentuais no mes-
mo período.

Demanda
A pesquisa mostra 

ainda que as empresas se 

esforçaram para atender a 
demanda crescente. Nove 
em cada dez negócios ana-
lisados disseram ter uma 
estratégia digital de jorna-
da do cliente, sendo que 
quase metade delas (47%) 
implementou esta medida 
na pandemia. 

Esse esforço, no entan-
to, parece não ser suficien-

te para o consumidor. “É 
uma continuação de uma 
tendência que relatamos 
em 2019, quando 95% das 
empresas disseram que 
resolveram o problema de 
reconhecimento, mas 55% 
dos clientes relataram que 
ainda não se sentiam reco-
nhecidos”, aponta o texto do 
levantamento.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Risco de roubo de informações 
de cartão de crédito foi o item 
mais citado por clientes no país
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MPPB encaminhou nota técnica a todas as instituições do Estado, orientando sobre como proceder em casos de abandono

É muito triste saber que preci-
sa existir leis para determinar que 
os familiares visitem seus idosos 
ou evitem ao máximo institucio-
nalizá-los. Engana-se quem pensa 
que pode simplesmente internar 
um familiar idoso e esquecê-lo em 
uma Instituição de Longa Perma-
nência (ILPs). Essa atitude é con-
siderada crime punível com pena 
de detenção e multa, conforme o 
artigo 98 do Estatuto do Idoso. 

No último dia 27 de maio, o 
Ministério Público da Paraíba, atra-
vés do Comitê Interinstitucional 
Permanente de Monitoramento e 
Fiscalização das ILP’s encaminhou 
nota técnica a todas as Instituições 
de Longa Permanência do Estado, 
orientando sobre como proceder 
em relação à institucionalização 
desnecessária, abandono de idoso 
e responsabilização dos familiares 
por esse crime.

O procurador de Justiça, Val-
berto Lira, explica que a medida 
visa conscientizar as famílias so-
bre a sua obrigação legal de cuidar 
do idoso, evitando a institucionali-
zação desnecessária e, sobretudo, 
o abandono de idosos.

“A institucionalização deve ser 
a última alternativa encontrada 
pelos familiares e, se assim optar, 
os familiares devem estar cientes 
que a internação implica a manu-
tenção do vínculo afetivo, podendo 
ser responsabilizados em caso de 
abandono”, afirmou.

O Comitê monitora as Insti-
tuições de Longa Permanência há 
mais de 10 anos, e empenha-se 
cada vez mais para aprimorar polí-
ticas públicas para a pessoa idosa, 
definindo estratégias para melho-
rar a assistência e qualidade de 
vida. A elaboração do documento 
foi motivada, mediante denúncia 
anônima, ocorrida em abril, de 
maus-tratos contra os idosos em 
uma instituição privada, localiza-
da no bairro de Tambauzinho, João 
Pessoa.

“Os idosos estavam desnutri-
dos, em um ambiente insalubre e 

Abandonar idosos em Instituição 
de Longa Permanência é crime

Medo, perda da autoestima e sentimento de inutilidade
Segundo a psicóloga da 

Vila Vicentina, Ingrid Bakker, 
os motivos mais relatados 
pelos familiares para a institu-
cionalização em um abrigo de 
idosos, é a ausência de tempo 
e estar dando muito trabalho. 
A questão financeira, muitas 
vezes, não é um empecilho 
para institucionalização.

Os efeitos psicológicos 

mais comuns que o abandono 
familiar provoca no idoso são: 
sensação de abandono, perda 
de autoestima, sensação de 
inutilidade associada ao en-
velhecimento, medo de morrer 
sozinho ou de não ter mais 
contato com os familiares. A 
psicóloga Ingrid explica que 
a equipe multiprofissional do 
Vila Vicentina procura ame-

nizar os efeitos psicológicos 
provocados pelo abandono, 
mas nada substitui o vínculo 
familiar.

“Eles se questionam porque 
foram abandonados, se a vida 
valeu à pena já que fizeram 
tanto pelos familiares. Esse 
sentimento de abandono causa 
tristeza e isolamento dentro da 
instituição de longa permanên-

cia. A equipe multiprofissional, 
principalmente, a Psicologia 
tenta aos poucos convencer o 
idoso a circular nas áreas co-
muns, para que essa tristeza 
não venha a evoluir para de-
pressão. Apesar de darmos todo 
o apoio e carinho, a questão 
afetiva em relação aos familia-
res é muito forte. É uma dor na 
alma mesmo”, ressaltou.

Sara Gomes
saragomesreporter@gmail.com

totalmente inadequado. Quando 
soubemos desse episódio degra-
dante no início de abril, decidimos 
elaborar uma nota técnica para re-
forçar às obrigações dos familiares 
e das instituições. O responsável 
pelo idoso, por exemplo, terá que 
preencher um formulário online 
que ficará registrado no banco de 
dados”, elucidou.

Valberto Lira informou que 
existe um termo de cooperação 
técnica celebrado entre o MPPB, 
por meio do Núcleo de Políticas 
Públicas, com muitas prefeituras 
municipais para facilitar o mo-
nitoramento dessa realidade nas 
instituições.

“As prefeituras que firmaram 
parceria disponibilizaram um ser-
vidor público para ir uma vez ao 
mês, sem aviso prévio, fazer uma 
fiscalização nas ILP’s, inclusive, o 
livro de visitas. No momento em 
que for constatado abandono de 
idoso, iremos encaminhar para a 

delegacia de proteção ao idoso, 
para instalação de um inquérito 
porque é um crime previsto no 
próprio estatuto”, explicou.

Para o presidente da Vila Vi-
centina, José Arimateia, essa nota 
técnica é uma medida muito as-
sertiva pois facilita o trabalho dos 
gestores, reforçando o papel dos 
familiares na vida dos idosos.

“Eu achei muito pertinente. 
Essa medida não me causa estra-
nheza nenhuma porque o procura-
dor Valberto Lira é um profissional 
muito cuidadoso, vigilante. Em re-
lação aos familiares, essa cobrança 
do Ministério Público é um reforço 
a mais das responsabilidades deles. 
Em outras épocas já tivemos casos 
de insistir muito com os familiares 
para os idosos receberem visitas, 
era muito chato ter que cobrar algo 
que deveria ser espontâneo. O livro 
de visita foi um grande avanço tam-
bém”, enfatizou.

“Em relação às futuras institu-

cionalizações, condicioná-las à as-
sinatura de termo de compromisso 
por parte de familiar do qual cons-
te, após breve explicação da impor-
tância da preservação dos vínculos 
afetivos para manutenção da saúde 
física e mental do idoso, a obrigação 
de visitar pelo menos duas vezes 
por mês o idoso institucionalizado e 
a ciência de que eventual abandono 
do idoso na instituição asilar redun-
dará em comunicação ao Ministério 
Público para responsabilização da 
família pelo crime previsto no arti-
go 98 da Lei 10.741/0. Em relação 
às institucionalizações já realiza-
das, proceder o levantamento dos 
asilados com a família conhecida 
que não recebem visitas há, pelo 
menos dois meses, no prazo de 60 
dias, de modo a contactar pessoal-
mente ou por carta tais familiares 
e esclarecer-lhes sobre o abandono 
do idoso na instituição” informou o 
documento que tem validade após a 
pandemia.

Foto: Divulgação

O procurador de Justiça, Valberto Lira, explica que a medida visa conscientizar as famílias sobre a obrigação legal de cuidar do idoso

Idosos passam a ser questionar sobre 
os motivos do abandono, se a vida 
valeu a pena e podem até se isolar do 
convívio com os demais na instituição
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Governo Bolsonaro deixou 53 
e-mails da Pfizer sem resposta
Afirmação é do senador Randolfe Rodrigues sobre posicionamento do governo brasileiro para a compra de vacinas da covid-19
Bruno Ribeiro
Agência Estado

O senador Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP) afirmou 
ontem, que, ao todo, a gestão 
Jair Bolsonaro deixou de res-
ponder 53 e-mails da farma-
cêutica Pfizer enviados para 
pedir um posicionamento so-
bre a compra de vacinas para 
a covid-19. Randolfe disse, 
em sua conta no Twitter, que 
a informação faz parte das in-
vestigações feitas pela CPI da 

Covid no Senado, da qual é vi-
ce-presidente.

Em uma sequência de 
mensagens, o senador afir-
mou que a “omissão na aquisi-
ção de vacinas da Pfizer acon-
tecia ao mesmo tempo que o 
nosso Itamaraty pressionava 
a Índia para liberar cargas de 
hidroxicloroquina a uma em-
presa brasileira” e classificou 
a ação do Ministério das Rela-
ções Exteriores no caso como 
“advocacia administrativa” - 
patrocinar interesse privado 

por meio da administração 
pública, crime previsto no Có-
digo Penal.

“O último, datado de 2 
de dezembro de 2020, é um 
e-mail desesperador da Pfizer 
pedindo algum tipo de infor-
mação porque eles queriam 
fornecer vacinas ao Brasil”, es-
creveu o senador.

O presidente da Pfizer 
para a América Latina, Carlos 
Murillo, ex-presidente da em-
presa no Brasil, que esteve na 
CPI da Covid há duas sema-

nas, havia informado aos se-
nadores que entregaria toda 
a sequência cronológica de 
tentativas de negociação da 
farmacêutica com o Governo 
Federal no ano passado, en-
quanto a vacina era produ-
zida. Durante o depoimento, 
ele citou nove tentativas de 
contato, que não tiveram res-
posta - nem negativa nem po-
sitiva.

Na ocasião, o senador 
Omar Aziz (PSD-AM), presi-
dente da comissão, chegou 

a dizer que ao menos mais 
4 milhões de doses da va-
cina teriam chegado neste 
semestre caso um acordo 
tivesse sido fechado no mo-
mento em que a empresa fez 
a primeira oferta, em agosto 
do ano passado.

O Estadão procurou o 
Ministério da Saúde e o ga-
binete da Presidência para 
questioná-los sobre as in-
formações publicadas por 
Randolfe, mas nenhum dos 
órgãos respondeu.

O governo de Minas Ge-
rais obteve decisão liminar 
que obriga a Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN) a 
tomar medidas de segurança 
para evitar o rompimento da 
barragem da Mina de Fer-
nandinho, no município de 
Rio Acima, que fica na região 
de Nova Lima, a 39 quilôme-
tros de Belo Horizonte. A de-
cisão do Tribunal de Justiça 
de Minas determina, entre 
outros pontos, que a side-
rúrgica apresente plano para 
assegurar o abastecimento 
de água na região caso a bar-
ragem se rompa e contamine 
os rios da região.

De acordo com o gover-
no de Minas, a barragem está 
com a declaração de condi-
ção de estabilidade negativa, 
em nível 2 de emergência, e 
teve o Plano de Ação Emer-
gencial de Barragens de Mi-
neração (PAEBM) acionado 
após o não atendimento de 
fatores de segurança.

A CSN terá de fazer in-
tervenções na barragem, 
que tem aproximadamente 
33 metros de altura e um 
aterro estimado em 413.675 
metros cúbicos, sob pena de 
multa de R$ 1 milhão por dia 
em caso de descumprimento.

A decisão da juíza plan-
tonista determina que a 

empresa terá de apresentar 
uma proposta de custeio e 
um cronograma de execução 
de ações necessárias para 
garantir o abastecimento de 
água na Região Metropolita-
na de Belo Horizonte caso a 
barragem se rompa.

O Governo do Estado 
alega que a barragem re-
presenta um risco para o 
Rio das Velhas, que fica a 
menos de 9 quilômetros 
da estrutura. Segundo o 
governo, uma ruptura po-
deria interromper a cap-
tação de água pela Copasa 
em Bela Fama, distrito de 
Nova Lima. Por isso, a side-
rúrgica terá de apresentar 
um plano de ação que seria 
tocado sob coordenação da 
estatal de saneamento.

A CSN também deve 
apresentar um plano de es-
tancamento e remoção dos 
rejeitos para o caso de um 
eventual rompimento, ma-
pear a resiliência da área que 
seria atingida e adotar um 
plano de medidas urgentes 
para evitar a contaminação 
das fontes de água.

Em paralelo, a decisão 
também obriga a empresa a 
elaborar um plano de con-
trole contra a proliferação 
de doenças transmissíveis 
ao homem e aos animais, e 
outro plano com medidas 
emergenciais para interrom-
per os impactos socioam-

bientais e socioeconômicos 
de eventual ruptura.

Nota
A CSN informou, em 

nota, que a barragem não 
apresenta risco de rompi-
mento. De acordo com a em-
presa, as obras de estabiliza-
ção e descomissionamento 
(fechamento) da barragem 
estão suspensas de forma 
temporária devido a tratati-
vas com a Agência Nacional 
de Mineração (ANM).

No comunicado, a CSN 
afirma que a barragem está 
em projeto de estabilização 
e que conta com um nível 
reduzido de água em nível 
subterrâneo, sem presença 
de água superficial. A compa-
nhia estima que as obras de 
estabilização estarão total-
mente concluídas em março 
de 2022. A CSN não informou 
se vai recorrer da decisão 
judicial proferida na quinta-
feira. A empresa afirma que 
não possui, atualmente, ne-
nhuma barragem de rejeitos 
em operação.

A companhia reforçou 
ainda ter compromisso com 
"100% da produção pelo mé-
todo a seco e livre do uso de 
barragens."

A CSN também não in-
formou quais os possíveis 
impactos para a produção 
diária na região em caso de 
paralisação da unidade.

Liminar manda CSN garantir 
a segurança de barragem
Matheus Piovesana
Agência Estado

Repasse de recursos

Sejel e Lotep buscam 
apoiar o paradesporto

Fortalecer ainda mais 
o paradesporto na Paraíba 
foi o projeto discutido em 
uma reunião, ontem, na 
sede da Loteria do Estado 
da Paraíba (Lotep), da qual 
participaram, o presiden-
te da entidade, Petrônio 
Rolim; José Marco, que é 
secretário executivo de 
Esporte e Lazer; e repre-
sentantes do segmento na 
Paraíba. O objetivo é apoiar 
financeiramente entidades 
que trabalham com o pa-
radesporto e ainda atletas 
paralímpicos individuais, 
por meio de repasse de 
acordo com a arrecadação 
da Lotep.

“O projeto merece 
todo elogio por parte de to-
dos que fazem o parades-
porto aqui na Paraíba por-
que, além de contemplar 
as entidades e associações, 
também vai poder contri-
buir de forma individual”, 
disse Jônatas Castro, as-
sistente técnico da seleção 
brasileira de goalball.

Segundo dados do 
IBGE, cerca de 27% da po-
pulação possui algum tipo 
de deficiência e isso foi 
uma das motivações para 
que a Lotep pudesse tam-
bém realizar um planeja-
mento para engrandecer o 

paradesporto em nível de 
Paraíba, que desenvolve 
pelo Governo do Estado 
inúmeros eventos e ativi-
dades que beneficia os seg-
mentos. “O paradesporto 
da Paraíba está tão em alta: 
o Governo do Estado dispo-
nibiliza os Jogos Paralímpi-
cos da Paraíba, Projeto Pa-
raíba Paralímpica, que são 
escolinhas gratuitas para 
todas as idades em vários 
municípios e ainda os Jo-
gos Escolares e Paraescola-
res, além do Bolsa Esporte. 
Esse patrocínio com a Lo-
tep só vai gerar uma expec-
tativa de deixá-lo de igual 
para igual com os grandes 
centros da América do Sul, 
como São Paulo, por exem-
plo”, frisou José Marco.

Ele ainda destacou o 
quantitativo de passagens 
aéreas adquiridas pelo go-
verno para que a delegação 
paraibana disputasse as 
Paralimpíadas Escolares, 
em São Paulo, onde a Pa-
raíba sempre ganhou um 
dos maiores quantitativos 
de medalhas, inclusive em 
uma das edições chegou a 
ficar atrás apenas de São 
Paulo no quadro geral. 
“Sempre nas edições das 
Paralimpíadas Escolares, 
a nossa delegação ganhou 

um número expressivo de 
medalhas, e em um dos 
anos ficou na segunda co-
locação geral no quadro 
de medalhas e isso mostra 
uma grande força o para-
desporto da Paraíba”, lem-
brou.

Paralimpíadas
Para os próximos Jo-

gos Paralímpicos, marca-
dos para o segundo semes-
tre, em Tóquio, no Japão, a 
Paraíba poderá ter cerca de 
30 representantes na dele-
gação do Brasil, entre pa-
raatletas, técnicos e staffs. 
E o atual recordista mun-
dial no paratletismo na 
prova dos 100 e 200 me-
tros é o paraibano Petrucio 
Ferreira, que é considerado 
o atleta paralímpico mais 
rápido do mundo de todos 
os tempos.

Nos próximos Jogos 
Paralímpicos, marcados 

para o segundo semestre, 
a Paraíba poderá ter cerca 
de 30 representantes na 

delegação do Brasil

O senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP) 

disse, em sua conta no 
Twitter, que a informação 

faz parte das investigações 
feitas pela CPI da Covid 
no Senado, da qual é 

vice-presidente

Última mensagem enviada ao governo brasileiro é datado 
de 2 de dezembro de 2020 e, segundo o vice-presidente 
da CPI da Covid, trata-se de um  “e-mail desesperador da 
Pfizer pedindo algum tipo de informação porque 
eles queriam fornecer vacinas ao Brasil”

Foto: Agência Brasil



Finalista do Paraibano, o time sousense tenta mostrar a sua força hoje, no Marizão, pelo Campeonato Brasileiro

Time de melhor campa-
nha do Campeonato Paraibano 
e finalista da competição esta-
dual, o Sousa, inegavelmente, 
vive um clima de decisão. No 
entanto, essa motivação em 
prol do que pode vir a ser o 
terceiro título do certame local 
precisa, agora, ser direcionada 
para a Série D, competição que 
a equipe irá começar a dispu-
tar hoje, jogando no estádio 
Marizão, quando enfrentará o 
Atlético Cearense, às 16h. Essa 
temporada marcará o retorno 
da equipe sousense à quarta 
divisão nacional, competição 
que não disputa desde 2017.

Com o Sousa, estreia tam-
bém o futebol paraibano que 
conta com mais dois represen-
tantes nessa disputa, o Treze 
- que foi rebaixado da Série C 
no ano passado e acabou sen-
do eliminado na repescagem 
do Campeonato Paraibano, fi-
cando de fora, até mesmo, das 
semifinais da competição - e o 
Campinense que será o adver-
sário do “Dinossauro” na deci-
são do estadual e que fará, esse 
ano sua oitava participação 
consecutiva na Série D, essa 
temporada. A dupla que prota-
goniza o Clássico dos Maiorais, 
no entanto, só fará sua primei-
ra partida na disputa nacional, 
amanhã.

Os dois times de Campina 
Grande, inclusive, serão adver-
sários do Sousa nessa primeira 
fase, já que os três represen-
tantes da Paraíba se encon-
tram no Grupo 3 da Série B. A 
chave, que é tida como a mais 

difícil da competição, ainda 
conta com América de Natal, 
ABC, Caucaia-CE e Central de 
Caruaru. 

No entanto, os confron-
tos entre os paraibanos só vão 
ocorrer a partir da terceira 
rodada, quando o Dinossauro 
enfrentará o Campinense, em 
casa. Depois, na quarta roda-
da, a equipe do Sertão irá jogar 
contra o Treze no Amigão e, 
por fim, na quinta rodada do 
certame, haverá o Clássico dos 
Maiorais, nos jogos de volta da 
primeira fase, a sequência será 
invertida, modificando-se tam-
bém os mandos de campo.

Dono da melhor defesa 
do Campeonato Paraibano - o 
Sousa sofreu apenas um gol 
em oito  jogos disputados, esse 
tento, inclusive, veio a partir de 
um rebote de uma cobrança de 
pênalti defendida pelo golei-
ro Ricardo - e um ataque que 
pode não ser o mais efetivo, 
mas marcou gols nos últimos 
cinco confrontos disputados, 
o Dinossauro do Sertão, chega 
em condições positivas para 
essa Série D.

O time sertanejo, que não 
era apontado, inicialmente, 
como favorito para brigar por 
uma das quatro vagas à se-
gunda fase da Série D - já que 
no grupo estão equipes tradi-
cionais como a dupla potiguar 
formada por América e ABC, 
além de Campinense e Treze - 
agora chega para o começo da 
disputa com status diferente, 
pois dentro de campo, tem de-
monstrado qualidade suficien-
te para buscar a classificação 
e desbancar ao menos um dos 
quatro grandes times da chave.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Sousa estreia na Série D 
contra o Atlético, do Ceará
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Artilheiro na Europa
O paraibano Arthur Cabral, maior artilheiro brasileiro 
na temporada 20/21 da Europa, e que joga no 
Basel, da Suíça, treina no Campinense. Página 22
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Foto: jeffersonemmanuel/Sousa

Time sousense tem mostrado muita força no Campeonato Paraibano e quer largar na frente na sua estreia do Brasileiro da Série D, hoje, no Marizão

O Botafogo entra em 
campo, hoje, contra a equipe 
do Ceará pelo Campeonato 
Brasileiro da Série A2 Femi-
nino. A partida será às 15h, 
na “Cidade do Vozão” - centro 
de treinamentos da equipe 
cearense, que fica no muni-
cípio de Itaitinga, na região 
metropolitana de Fortaleza 
-. Em campo, as duas melho-
res equipes do Grupo C da 
competição, líderes da chave 
com nove pontos somados 
em três partidas disputadas 
e 100% de aproveitamento. 
Portanto, jogo que vale a li-
derança e também pode defi-
nir a classificação antecipada 
para a próxima fase.

Como a CBF anunciou a 
criação da Série A3 em 2022, 
as equipes que avançarem 
para a segunda fase da Sé-
rie A2 deste ano, já estarão, 
no mínimo, garantidas para 
jogar novamente a segunda 
divisão nacional do futebol 
feminino na próxima tempo-
rada. Para o futebol paraiba-
no, essa possibilidade abre 
o caminho para que mais 
um time do estado possa ter 
calendário cheio no ano que 
vem, em caso de confirmação 
da classificação das “Belas do 
Belo”, para as oitavas de final.

Por isso, o confronto de 
hoje ganha contornos im-

portantes e que superam até 
mesmo as rivalidades locais 
do futebol feminino, protago-
nizadas pelas botafoguenses 
contra suas duas principais 
rivais, a equipe do Mixto e a 
do Auto Esporte. Contudo, do 
outro lado do campo estará o 
Ceará, time de maior inves-
timento de toda a segunda 
divisão e que lidera a chave 
tendo como vantagem o sal-
do de gols. 

Outra vantagem das cea-
renses, é que, além de um time 
inegavelmente forte e que jo-
gará em seus domínios, como 
na última rodada o Botafogo 
enfrentará a UDA de Alagoas, 
que está na terceira colocação 
com 6 pontos somados - so-
freu uma derrota, justamente 
para as alvinegras do estado 
vizinho - em caso de empate 
no jogo contra as Belas, o Cea-
rá já estará virtualmente clas-
sificado e, em caso de vitória, 
garantirá, matematicamente 
essa condição. 

Já no caso botafoguense, 
um empate garante que as 
Belas cheguem para o con-
fronto contra a UDA, na últi-
ma rodada, precisando ape-
nas de um novo ponto para 
se classificarem. Enquanto 
que, uma vitória, deixa a 
classificação virtualmente 
confirmada. Já, uma derrota, 
pode complicar a vida das 
botafoguenses que jogariam 
tudo na última rodada. 

Belas do Belo buscam
hoje a quarta vitória
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Medalha de ouro dos 
Jogos Parapan-America-
nos do Peru, em 2019, a 
paraibana Silvana Fernan-
des confirmou o seu favo-
ritismo na disputa dos Jo-
gos Parapan-Americanos 
de Taekwondo e venceu a 
competição disputada na 
última quinta-feira na ci-
dade de Cancún, no Méxi-
co. O triunfo da atleta, rea-
firma a boa fase vivida por 
ela e reforça as esperanças 
de medalha para o Brasil e 
a Paraíba nos Jogos de Tó-
quio, a partir de agosto.

Com vaga confirmada 
para as Paralimpíadas do 
Japão - evento confirma-
do para acontecer entre 
os dias 24 de agosto e 5 
de setembro, na capital 
japonesa - a paraibana 
Silvana Fernandes está 
na reta final da prepara-
ção para a maior disputa 
do paradesporto mundial 
e, diante da conquista de 
mais um torneio interna-
cional, a atleta, natural de 
São Bento, chegará aos 
Jogos Paralímpicos de 
Tóquio como uma das fa-
voritas ao pódio no para-

Silvana Fernandes é ouro no Parapan
de taekwondo disputado no México

Paraibana no lugar mais alto do pódio nos Jogos Parapan-Americanos do México, na cidade de Cancún

Foto: Divulgação

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com



Arthur Cabral fez 20 gols pelo Basel, da Suíça, e superou até Neymar na temporada. Ele está treinando no Campinense

O atacante do Basel da 
Suíça, Arthur Cabral, é natu-
ral de Campina Grande e está 
na sua terra natal passando 
as suas férias, após a con-
clusão da grande temporada 
que fez no futebol europeu, 
marcando 20 gols em 35 jo-
gos e se tornando o brasilei-
ro com mais tentos marcados 
no futebol europeu - supe-
rando estrelas como Neymar 
e Gabriel Jesus. Torcedor do 
Campinense, clube por onde 
chegou a competir na base 
e que tem seu pai, Hélio Ca-
bral, como auxiliar técnico, 
Arthur vem participando de 
atividades com o elenco, em 
treinos recreativos no está-
dio Renatão. 

Por um acaso ou não, 
Arthur foi “pé quente” para 
a Raposa, já que, no último 
coletivo antes da semifinal 
do Estadual - onde o rubro-
negro eliminou o Botafogo, 
nos pênaltis -, o artilheiro do 
Basel esteve presente, parti-
cipando, inclusive, da reta fi-
nal da preparação da equipe 
para a partida decisiva que 
garantiu para a Raposa, a 
vaga para disputar a decisão 
contra o Sousa, além da Copa 
do Brasil no próximo ano.

Pai de Arthur e auxiliar 
técnico da comissão coman-
dada por Ranielle Ribeiro, 

Hélio Cabral explicou que a 
participação do atacante de 
23 anos nos treinamentos do 
Campinense vem sendo posi-
tiva para ambos os lados, já 
que ajuda o jogador a manter 
sua forma projetando o re-
torno ao futebol europeu, ao 
mesmo tempo em que traz 
experiência e muita motiva-
ção para o jovem elenco ra-
poseiro.

“Essa presença do Ar-
thur junto ao nosso elenco 
é muito positiva. Nós temos 
um grupo de jogadores ta-
lentosos e que é muito jovem, 
para eles, ter um atleta que 
está conseguindo conquis-
tar coisas boas no futebol e 
vivendo boas temporadas na 
Europa é, sem dúvida algu-
ma, uma inspiração e motiva-
ção a mais, pois é um exem-
plo de que o sonho deles 
dentro do esporte é possível. 
Antes da semifinal, ele este-
ve conosco, conversou com o 
grupo, desejando boa sorte e 
trazendo aquela energia po-
sitiva. Essa semana que ante-
cede às finais vamos levá-lo 
novamente, inclusive, tendo 
como razão o fato dele agora 
já ter que começar a retomar 
algum trabalho físico para a 
manutenção da forma antes 
de voltar para o Basel”, expli-
cou Hélio Cabral.

Com um valor de mer-
cado - de acordo com o site 
especializado, Transfermar-
kt - de 8 milhões de euros 
- cerca de R$ 50 milhões -, 
Arthur Cabral é um jovem 
e promissor atacante que é 
cotado para ser contratado 
pelas principais ligas euro-
peias já na próxima janela 
de transferências que irá se 
abrir no mercado europeu 
a partir do mês de julho. 
Enquanto aguarda algum 
tipo de movimentação nesse 
sentido ou o retorno para o 
Basel, clube onde já tem sta-
tus de ídolo, o atacante pa-
raibano aproveita para tra-
zer boas energias para o seu 
clube do coração e, quem 
sabe, comemorar o título pa-
raibano antes de voltar para 
o “velho continente”.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Paraibano que é artilheiro na
Europa curte férias em Campina
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Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

Este acima é o título do livro do jovem e 
desportista Rodrigo Wanderley de Sousa Cruz, 
um paraibano que vem diariamente se aper-
feiçoando na complexidade da educação física, 
curso que escolheu, abraçou e vem dedicando os 
seus estudos, pesquisas e dia a dia. Graduado em 
Educação Física pela conceituada Universidade 
Federal da Paraíba e mestre em educação pela 
mesma instituição, o professor Rodrigo, como é 
conhecido, vem concluindo o seu doutorado em 
Educação Física nas respeitadas UPE e UFPB.

Todo esse conhecimento adquirido em sala 
de aula, bibliotecas, pesquisas, congressos e li-
vros de abalizados mestres, são postos em práti-
ca nas salas de aula das escolas públicas de João 
Pessoa, onde exerce o cargo de professor efetivo 
de educação física e no campus universitário da 
Uniesp – PB, onde também leciona e coordena o 
curso de bacharelado em Educação Física. 
Em seu livro Jogo Tradicional – Popular e 
Aprendizagem, editora Appris, primeira edição, 
2020, Curitiba-PR, o professor Rodrigo faz uma 
ampla abordagem dissecando a importância 
dos jogos populares na formação do ser huma-
no e a necessidade de sua inclusão nas aulas 
de educação física. É uma pesquisa e leitura 
destinada a todos os amantes dos esportes, 
porém direcionada especificamente aos alunos 

e professores da educação física.
O livro, que não foi lançado oficialmente 

por causa da pandemia, foi prefaciado pelo Dr. 
João Francisco Magno Ribas, professor titular do 
Departamento de Desportos Coletivos da Univer-
sidade Federal de Santa Maria, UFSM. Tivemos 
o prazer de ser presenteado pelo amigo Rodrigo 
com um volume de seu livro Jogo Tradicional 
Popular e Aprendizagem, juntamente com outra 
sua produção literária denominada de Meu Jogo 
Poético, este último na seara da poesia. 
Feitas essas considerações acadêmicas sobre 
o professor Rodrigo Wanderley de Souza Cruz, 
gostaria de aqui enaltecer o berço desportista em 
que ele teve o prazer de nascer e alimentar-se, 
pois o mesmo é filho do saudoso advogado Geral-
do de Sousa Cruz, um desportista que torcia pelo 
Botafogo Futebol Clube, na Paraíba, e pelo Clube 
de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. 

O seu pai, quando ainda jovem, na saudosa 
década de sessenta, vestiu a camisa alvinegra do 
juvenil do Botafogo Futebol Clube e do amador 
do Maguari da Ilha do Bispo jogando de lateral 
direito ou zagueiro central. Quem o viu dentro 
das quatro linhas afirma que ele entendia do 
setor defensivo.   

Esse ambiente desportivo familiar criou 
raízes no professor Rodrigo, que, seguindo os 

passos e ensinamentos de seu pai, ingressou no 
infantil do Botafogo Futebol Clube e teve a opor-
tunidade de aprender os fundamentos do futebol 
através dos treinadores Prince, Roberto Oliveira, 
Ramiro e Washington Lobo. Rodrigo também 
herdou de seu pai o gosto de torcer pelo Botafogo 
Futebol Clube e pelo Clube de Regatas Vasco da 
Gama, clubes alvinegros e de raízes populares 
com farta história de conquistas e sofrimentos.

E foi escutando essas histórias do Botafogo 
Futebol Clube contadas por seu saudoso pai, 
que surgiu uma grande curiosidade e pesquisa 
científica por parte do hoje escritor Rodrigo 
Wanderley de Sousa Cruz, sobre aquela decisão 
do campeonato paraibano de 1968, quando o 
Botafogo conquistou o título de campeão dentro 
do estádio Presidente Vargas, e que será futura-
mente contada em mais um livro de sua autoria.

Para nós cronistas e 
desportistas paraibanos 
ficou a certeza de que o 
doutorando Rodrigo Wa-
nderley de Sousa Cruz, o 
popular professor Rodri-
go, vem diuturnamente 
escrevendo o seu nome 
na história da Educação 
Física do nosso estado.

Jogo tradicional - popular e aprendizagem

 Essa presença do Arthur 
junto ao nosso elenco é muito 
positiva. Nós temos um grupo 

de jogadores talentosos e que é 
muito jovem, para eles, ter um 

atleta que está conseguindo 
conquistar coisas boas no fute-
bol e vivendo boas temporadas 
na Europa é, sem dúvida algu-
ma, uma inspiração e motiva-
ção a mais, pois é um exemplo 
de que o sonho deles dentro do 

esporte é possível.  

Foto: Daniel Lins/Campinense

Arthur Cabral (D) ao lado do pai 
Hélio Cabral, auxiliar técnico do 
Campinense, mantém a forma 
física antes de voltar à Europa

Fotos: Divulgação

Rodrigo Wanderley de Sousa 
Cruz é formado em Educação 
Física e um grande pesquisador



Esportes

Atlético de Goiás enfrenta o São Paulo, depois de duas vitórias seguidas diante do Corinthians esta semana

O Campeonato Brasilei-
ro programa para este sá-
bado 26 jogos pelas Séries 
A, B , C e D de norte a sul do 
país, envolvendo 1.144 atle-
tas, sem falar em membros 
da comissão técnica. O dia 
marca o início da Série D que 
reúne 64 clubes em oito gru-
pos de oito clubes, se classi-
ficando os dois melhores de 
cada grupo, competição que 
reúne três times da Paraíba 
- Campinense, Sousa e Treze 
- no Grupo 3 ao lado de Amé-
rica e ABC, ambos do Rio 
Grande do Norte; Caucaia e 
Atlético, do Ceará; e ainda 
o Central, de Pernambuco. 
Quem primeiro entra em 
campo da Paraíba é o Sousa 
que recebe o Atlético cearen-
se, às 16h, no Marizão. Treze 
e Campinense só jogam ama-
nhã.

O Brasileirão, a elite do 
futebol nacional, programa 
para este sábado três jogos 
com destaque para o con-
fronto entre Atlético de Goiás 
e São Paulo, a partir das 19h, 
no estádio Antonio Accioly.  
O rubro-negro goiano vem se 
destacando nos últimos dias 
por ter ganho do Corinthians 
duas vezes, atuando na Are-
na Neo Química.

No domingo passado fez 
1 a 0 pelo Campeonato Bra-
sileiro na rodada de abertura 
e neste meio de semana, no 
mesmo local,  ganhou de 2 
a 0, jogo de ida pela Copa do 
Brasil em sua terceira fase.

Já o São Paulo empatou 
na estreia do Brasileirão sem 
gols contra o Fluminense, 
mas no meio de semana se 
deu mal diante do 4 de Julho 
pela Copa do Brasil e perdeu 
de 3 a 2. O técnico Hernán 
Crespo poupou vários titu-
lares e se deu muito mal, o 
que não deve acontecer hoje 
diante do supermotivado 
Atlético de Goiás.

O Santos, que estreou 
mal na Série A ao perder 
de 3 a 0 para o Bahia, no 
sábado passado, se rea-

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Brasileiro com 26 jogos pelas
quatro divisões neste sábado
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Botafogo-PB dispensa oito jogadores

Finais do Paraibano de 2021 definidas

Jogos ainda sob
muita tensão

Brasil se reabilita na Liga das Nações ao vencer o Japão

Iniciando o processo de reformulação 
no elenco para as disputas do Cam-
peonato Brasileiro da Série C, já em 
andamento, o Botafogo paraibano 
decidiu dispensar, de uma só vez, 
oito jogadores: Zulu, Samuel, Lagoa, 
Kaio Wilker, Cesinha, Ramon Tanque, 
Roniel e Thiago Santos. As rescisões 
foram motivadas por deficiência técni-
ca e, ainda, pela eliminação nas se-
mifinais do Campeonato Paraibano de 

2021 para o Campinense, nas pena-
lidades, quando empatou no trempo 
regulamentar em 0 a 0. Pelo segundo 
ano consecutivo o Belo fica fora da 
Copa do Brasil por não alcançar as 
finais do Estadual, como já ocorrera 
no ano passado, diante do Treze. De 
acordo com o repórter Iago Sarinho, 
o clube tem um acerto cum zagueiro, 
Jan Pitter, de 21 anos - estava no CSE 
-  e um atacante, ainda não revelado.

A Federação Paraibana de Futebol já 
se posicionou sobre os jogos finais do 
Campeonato Paraibano de 2021 que 
serão disputados nos dias 17 e 20 de 
junho. Na primeira data, o confronto 
entre Campinense e Sousa aconte-
cerá no estádio Amigão, às 16h, em 
Campina Grande, e a volta no estádio 
Marizão, em Sousa, mas a partir das 
10h. As duas equipes chegaram a de-
cisão depois de eliminarem São Paulo 

Crystal e Botafogo, jogos realizados no 
meio desta semana. O time sousense, 
dono da melhor campanha e melhor 
defesa - só levou um gol em oito 
jogos - venceu o São Paulo por 1 a 
0, na quarta-feira passada, enquanto 
o Campinense segurou o ímpeto do 
Botafogo no tempo regulamentar ao 
empatar de 0 a 0 e fazer do goleiro 
Mauro Iguatu o herói pela segunda 
vez, defendendo pênalti e marcando.

Kaori Yamaguchi, membro do con-
selho executivo do Comitê Olímpico 
Japonês, criticou, ontem, a realiza-
ção dos Jogos, com início previsto 
para daqui a 48 dias. Segundo a 
ex-judoca, em editorial publicado na 
agência Kyodo News, o país asiático 
"está encurralado" e sofre grande 
pressão popular para que os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos sejam can-
celados. "A Olimpíada não deveria 
ser um festival de paz? Trabalhar 
pela paz não é uma tarefa fácil. 
Tudo começa com um diálogo te-
naz com pessoas que têm pontos 
de vista diversos. Se abandonar-
mos esse processo, a Olimpíada 
não terá sentido", afirmou a diri-
gente, que conquistou a medalha 
de bronze em Seul/1988 e outras 
cinco em campeonatos mundiais. 
Organizadores e o governo conti-
nuam garantindo a realização do 
evento, apesar das pressões.

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou, ontem, o Japão, por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/16 e 25/20, em 
duelo válido pela segunda rodada da segunda semana da Liga das Nações, que está sendo disputada em Rimini, na Itália. 
Com este resultado, o Brasil soma quatro vitórias e apenas uma derrota, sofrida na última quinta-feira, diante da França. 
Os japoneses perderam pela segunda vez, após cinco duelos. O próximo obstáculo brasileiro será contra a Sérvia, às 10h 
(de Brasília) deste sábado. Após a derrota para os franceses, o Brasil entrou em quadra com algumas alterações e o sexteto 
formado por Leal, Wallace, Cachopa, Maurício Souza, Douglas Souza e Thales mostrou muita eficiência no jogo.

Curtas
Foto: Instagram/CBV

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians

bilitou no jogo de ida da 
Copa do Brasil ao derrotar 
o Cianorte por 2 a 0. O téc-
nico Fernando Diniz ainda 
não conseguiu implantar 
a sua filosofia de jogo até 
porque fazem poucos dias 
que assumiu o comando. O 
“Peizxe” joga contra o Cea-
rá, na Vila Belmiro, a par-
tir das 21 horas, um adver-
sário bastante temido. O 
“Vozão” estreou vencendo 
o Grêmio por 3 a 2 pela Sé-
rie A e pela Copa do Bra-
sil empatou em 1 a 1 com 

o rival Fortaleza. O outro 
jogo da Série A envolve o 
Bragantino e o Bahia. No 
meio de semana, as duas 
equipes tiveram resulta-
dos distintos. O Bragantino 
perdeu de 2 a 0 para o Flu-
minense e o Bahia derro-

tou o Vila Nova-GO por 1 a 
0, pela Copa do Brasil. Já na 
primeira rodada do Brasi-
leiro ambos venceram Cha-
pecoense e Santos, respec-
tivamente. O jogo acontece 
a partir das 21h, no estádio 
Nabi Abi Chedid.

Pela Série B, o Botafogo 
faz o seu primeiro jogo em 
casa contra o Coritiba, depois 
do empate de 1 a 1 com o Vila 
Nova-GO. A rodada ainda pre-
vê mais três jogos;  Londrina x 
Brusque, CSA x Sampaio Cor-
rêa e Remo x Brasil-RS.

jogadores em campo 
pelos Campeonatos 

Brasileiros nas rodadas 
deste sábado

1.144

O Atlético de Goiás, que venceu o 
Corinthians, fora de casa, por duas vezes, 

enfrenta o São Paulo pela segunda 
rodada da Série A. Já o Botafogo 

joga pela Série B contra o Coritiba

Jogos dE hoJE 

n série A
19h
Atlético-GO x São Paulo
21h
Santos x Ceará
Bragantino x Bahia

n série B
11h
Londrina x Brusque
16h30
CSA x Sampaio Corrêa
19h
Remo x Brasil de Pelotas
21h
Botafogo x Coritiba

n série C
11h
Ituano x Novorizontino
15h30
Ferroviário x Altos
16h
Figueirense x Oeste
17h
Santa Cruz x Floresta
Mirassol x Ypiranga-RS
19h
Paraná x Botafogo-SP

n série d
15h
Guarany x Paragominas
Samas x 4 de Julho
América-RN x Central
Bangu x Santo André
Brasiliense x Goianésia
15h30
Jaraguá-GO x Gama
16h
Sousa x Atlético-CE
Bahia de Feira x Sergipe
FC Cascavel x Joinville
17h
Fast x Ypiranga-AP
Boa Esporte x Águia Negra
Ferroviária x Uberlândia
19h
Portuguesa x Cianorte

Claudinho, uma das atrações 
do Bragantino contra o Bahia

Foto: Divulgação/Bragantino
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Técnicas forenses em uma cova pré-histórica mostram feridas em homens, mulheres e crianças vítimas de contínuos ataques externos

Cemitério de 13,4 mil anos 
confirma a violência humana

Os humanos já matavam ho-
mens, mulheres e crianças de forma 
generalizada e indiscriminada há 
13.400 anos. Essa é uma das con-
clusões de um estudo que aplicou 
as modernas técnicas forenses aos 
restos encontrados em uma cova do 
final do Paleolítico. A maioria dos 
ferimentos havia sido provocada 
por objetos atirados, o que sugere 
mais ataques de outros grupos do 
que violência dentro da comunida-
de. Os autores do estudo, publicado 
por Miguel Ângel no El País, relatam 
também que os indivíduos ali enter-
rados não morreram em um único 
enfrentamento, e sim em sucessivos 
ataques.

Durante a construção da repre-
sa de Assuã para controlar as cheias 
do Rio Nilo (Egito), na década de 
1960, foi descoberto um cemitério 
com restos de 61 pessoas em Jebel 
Sahaba, no norte do Sudão. Conheci-
do como Cemitério 117, seus restos 
foram levados para o Reino Unido 
antes que a água da represa os co-
brisse. Muitos apresentavam marcas 
de violência. Há provas de violência 
coletiva contra outros grupos tam-
bém na Ásia, Europa e na própria 
África, mas nenhuma tão antiga 
como essa. Os arqueólogos da épo-
ca consideraram que essa cova era a 

primeira grande testemunha de uma 
guerra entre humanos modernos.

Agora, pesquisadores do Museu 
Britânico (onde os restos do Cemi-
tério 117 foram conservados) e das 
universidades francesas de Bor-
deaux e Toulouse voltaram a revisar 
os crânios e centenas de ossos em 
busca de qualquer sinal de violência. 
E encontraram muito mais do que se 
havia visto antes. Os resultados do 
seu trabalho forense, publicados na 
revista científica Scientific Reports, 
mostram que 67% dos indivíduos 
enterrados ali tinham ferimentos de 
origem violenta. Isso é o dobro do 
que havia sido detectado nos estu-
dos dos anos de 1960. Além disso, 
encontraram uma centena de lesões 
não observadas com as técnicas da 
época. Em muitas, inclusive, ainda há 
lascas das pontas de pedra incrusta-
das no osso.

A principal autora do estudo, 
Isabelle Crevecoeur, paleoantropólo-
ga da Universidade de Bordeaux e do 
CNRS (órgão oficial de pesquisa cien-
tífica da França), confirma o elevado 
percentual de pessoas com lesões: 
“São 73,7% das mulheres e 75% dos 
homens. O que basicamente mostra 
que mulheres e homens eram ataca-
dos indistintamente”. E o percentual 
poderia ser ainda maior, já que nem 
todas as feridas mortais chegam até 
o osso ou atravessam o crânio.

Essa refinada análise dá pis-
tas importantes de como era essa 
violência generalizada. “Quando se 
compara a localização das marcas 
de projéteis e sua frequência, a úni-
ca diferença tem a ver com as fra-
turas. Nas mulheres, a maioria das 
cicatrizadas está relacionada com 
lesões defensivas, enquanto que nos 
homens as fraturas se dão nos os-
sos da mão”, detalha Crevecoeur. A 
explicação para isso é que “esse é o 
tipo de lesão que se tem no combate 
corpo a corpo, e as diferenças po-
dem refletir uma reação instintiva 
nessa situação, quando os homens 
seriam mais propensos a enfrentar 
o agressor, enquanto as mulheres 
poderiam se proteger”.

Também metade dos menores 
do Cemitério 117 têm a marca da 
violência em seus ossos. Embora em 
alguns casos as lesões ósseas pudes-
sem se dever a golpes acidentais, 
na maioria se trata de ferimentos 
provocados por alguma arma. “Os 
traumatismos se apresentam prin-
cipalmente em crianças pequenas 
(provavelmente menos aptas a se 
defenderem), e as marcas de projé-
teis são registradas majoritariamen-
te no crânio (onde penetrariam mais 
facilmente que nos dos adultos, devi-
do à grossura dos ossos cranianos)”, 
explica a cientista francesa.

Essa análise forense do passado 

mostra também que metade das le-
sões havia sido provocada por armas 
disparadas, como flechas e lanças. 
Isso reforça a ideia da agressão in-
discriminada vinda de fora. Há anos, 
vários arqueólogos argumentavam 
que o ataque em Jebel Sahaba havia 
sido um único evento. Entretanto, 
Crevecoeur e seus colegas de pesqui-
sa alegam que há suficientes provas 
de que aquela comunidade do Paleo-
lítico tardio sofria emboscadas e in-
cursões periódicas. Uma delas é que 
muitos dos enterrados apresentam 
lesões já cicatrizadas junto a outras 
que não. Ou seja, já tinham sofrido 
ataques antes da última lesão que vi-
ria a causar a sua morte.

Além das feridas cicatrizadas, 
Crevecoeur dá outros dois argu-
mentos em favor de sua tese. Por 
um lado, várias covas individuais 
foram reabertas para enterrar ou-
tra pessoa anos depois. Tampouco 
não se encaixa com o conjunto do 
Cemitério 117. “Quando você tem 
uma cova relacionada com um úni-
co evento (um massacre, uma epi-
demia...), a parte da população que 
morre não é a normal que você en-
contraria em qualquer outro cemi-
tério”, diz, em referência às camadas 
da sociedade que tendem a morrer 
mais nas guerras, como os jovens e 
os adultos. “Observamos o perfil de-
mográfico do cemitério e não coin-

cide com o de um enterro de um 
único evento, de uma crise de mor-
talidade. O perfil do Jebel Sahaba é o 
de um cemitério normal”.

E por que eram mortos os mem-
bros dessa sociedade extrativista 
e de caçadores do Vale do Nilo? O 
responsável pelo acervo dos restos 
de Jebel Sahaba no Museu Britânico, 
Daniel Antoine, aposta na mudan-
ça climática que coincidiu em parte 
com a passagem do Pleistoceno ao 
Holoceno, o período atual. Em uma 
nota do museu, ele diz que “a com-
petição pelos recursos devido a uma 
mudança no clima foi com grande 
probabilidade por causa desses con-
flitos recorrentes”.

José Manuel Maíllo, especialis-
ta em pré-história da Universidade 
Nacional de Educação à Distância da 
Espanha, investigou outros enterros 
pré-históricos de origem violenta, 
como o de Nataruk, no Quênia. Para 
ele, a casualidade climática da vio-
lência vista no Cemitério 117 não 
está fundamentada. “Eles dão a ex-
plicação, um tanto surrada, de que é 
por causa do clima que limita a ob-
tenção de recursos”, diz. Na opinião 
de Maíllo, deveriam ser exploradas 
as chaves que poderiam levar a “um 
conflito entre grupos extrativistas 
sedentários ou semissedentários 
em um momento de instabilidade 
climática”.

Aforismo
“Se matamos uma pessoa somos assassinos. Se matamos 

milhões de homens, celebram-nos como heróis.”

(Charlie Chaplin)

754 — Bonifácio de Mogúncia, santo católico
1826 — Carl Maria von Weber, compositor de óperas alemão
1965 — Canhotinho (Elísio Félix da Costa), poeta e repentista (PB)
1978 — Domício Gondim Barreto, político (PB)
1986 — Lilian Lemmertz, atriz brasileira
2000 — João Nogueira, cantor e compositor brasileiro
2004 — Ronald Reagan, ator e político norte-americano
2011 — Chico Mota (Francisco Fernandes da Mota), poeta, 
violeiro, repentista e cordelista (PB)
2015 — Tariq Aziz, político iraquiano
2016 — Jarbas Passarinho, político brasileiro
2017 — Cristóvão Barros de Alencar, cantor, compositor, 
radialista e apresentador de televisão (PB)

Mortes na História
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Da Redação

Estudo investiga circunstâncias das mortes
A outra grande objeção que faz a um estudo 

que considera interessante é sobre se o cemité-
rio seria de uma guerra ou se foi se enchendo 
com sucessivos ataques. “Para demonstrar que é 
uma ação dilatada no tempo é necessário datar 
uma amostra significativa dos restos humanos 
ou as tumbas. As datações radiométricas rea-
lizadas até o momento na necrópole de Jebel 
Sahaba são insuficientes para respaldar essa 
hipótese”, afirma Maíllo. De fato, a datação por 
radiocarbono não permite determinar a data 
exata da morte de cada um dos enterrados no 
Cemitério 117.

Como recorda Maíllo, “a maioria das evi-
dências empíricas sobre violência intergrupal é 
do final do Pleistoceno e início do Holoceno”. 
Jebel Sahaba e Nataruk são exemplos desse tipo 
de violência entre grupos extrativistas. A chave 
poderia estar em que as duas comunidades já 
não eram nômades e tinham acesso estável a 
recursos: “Ambos os grupos [eram] de caráter 
semissedentário ou sedentário, e possivelmente 
com territórios mais delimitados que os grupos 
precedentes”.

Juan José Ibáñez, arqueólogo da Instituição 

Milá y Fontanals-CSIC, da Espanha, também 
aponta essa vinculação com o entorno. “Jebel 
Sahaba é um cemitério, o lugar de sepultamento 
de uma comunidade. A existência de cemitérios 
no final do Pleistoceno e início do Holoceno é 
um fenômeno conhecido na Europa, Oriente 
Médio ou África em comunidades que ainda 
eram caçadoras e coletoras. Isso se relacionou 
com um novo fenômeno de uma vinculação mais 
estreita dos grupos humanos com o território”, 
diz. Para Ibáñez, que estudou a violência no 
oeste da Ásia, “talvez este sentimento de perten-
cimento a um território tenha podido fomentar 
o conflito intergrupal, como o que vemos em 
Jebel Sahaba”.

Mas o arqueólogo também argumenta que 
“não deve ter sido a única causa da violência 
detectada, pois em cemitérios da mesma época 
no Oriente Médio não se detecta tal agressivida-
de”. A mudança climática ou a superpopulação 
poderiam ser outros dos fatores, mas, como 
conclui Ibáñez, “o contraste entre os pacíficos 
cemitérios do Oriente Médio e o caso de Jebel 
Sahaba sugere que tal grau de conflito não era 
inevitável”.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO

DE  HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o proce-

dimento Pregão Presencial n° 00007/2021, para realização de exames de laboratório, atendendo 
a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente e ADJUDICO o seu objeto às empresas: CLINICA MARIA 
JOSELHA NUNES DE SOUSA EIRELI, CNPJ N° 22.053.916/0001-42, com o valor global de R$ 
75.951,49 (setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos).  

Aguiar - PB, 04 de Junho de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de Medicamentos de acordo com a  Tomada de 
Preços  nº  00018/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: LUIZ SILVA VIEIRA - ME.
OBJETO: O fornecimento de Medicamentos de Farmácia. 
VALOR GLOBAL R$: O valor global de R$ 139.495,75 (cento e trinta e nove mil, quatrocentos e 

noventa e cinco reais e setenta e cinco cento e quarenta e cinco reais e setenta centavos).  
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 03 de Junho de 2021
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 TERMO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” TIPO GENÉRICO.
A Prefeitura Municipal de Alagoinha-PB, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público aos 

interessados, em virtude da necessidade da realização de alterações no Termo de Referência do 
respectivo edital, resolve SUSPENDER “Sine Die”, o Pregão Presencial nº 017/2021, PROCESSOS 
ADM. Nº. 2021.04.013. Ressaltamos ainda, que após as devidas alterações, será publicado novo 
aviso reabrindo o prazo inicialmente estabelecido.

Alagoinha, 02 de junho de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2021

CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para ali-
mentação escolar.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA torna público que fará realizar Chamada Pública 
para conhecimento dos interessados nos termos da Lei nº 11.947, de 16/07/2009. Resolução n. 
04/2015 do FNDE, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, durante o período de Junho a Dezembro de 2021. Os 
Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 28 de Junho de 2021 as 13:00 horas, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha, 
na Rua Dr. João Pequeno, n°39, Centro, Alagoinha – Pb. Maiores informações na COPELI no 
endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas ou através do 
link: https://www.alagoinha.pb.gov.br/licitacoes/

Alagoinha-PB, 04 de junho de 2021.
Jacielly de Almeida Farias

Secretária de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 14:00 hs do dia 07 de Junho 

de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00024/2021, 
que objetiva: Aquisição parcelada de Material de Limpeza diversos, destinado a esta Prefeitura. 
Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Telefone: 
(83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 04 de Junho de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DA BAIA DA TRAÍÇÃO
SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Micro-
empresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de 
materiais de construções diversos, destinados ao SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E 
ESGOTO – Baia da Traição/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 Federal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99385–3266. 

Baia da Traição - PB, 04 de Junho de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público a retificação do Edital do Pregão Presencial nº 00018/2021, para: AQUISIÇÃO 

PARCELADA DE BOLOS, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DOS PROGRAMAS, EVENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. A data de abertura do 
certame fica remarcada para o dia 17 de Junho de 2021 às 09h00min horas. O Edital retificado 
encontra-se à disposição.

Barra de Santa Rosa - PB, 04 de Junho de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, por meio do site: www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE KITS 
ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NO PERÍODO DA PANDE-
MIA (COVID 19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 
de junho de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 17 de junho de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.024/19; Lei Comple-
mentar nº 123/06; Decreto Federal nº 002/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, alterada. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
3346–1066. E-mail: bsantana.licitacaocpl@gmail.com. Edital: www.barradesantana.gov.br; www.
tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Barra de Santana - PB, 04 de junho de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
REPUBLICAÇÃO
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Liberdade, 45 - Centro - Barra de Santana - PB, às 09h00min HORAS DO DIA 16 DE JUNHO 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA FISICA PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS 
UBS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
012/2019. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346-1066. E-mail: bsantana.prefeitura@gmail.com. Edital: www.barradesantana.
gov.br ou www.tce.pb.gov.br. Barra de Santana - PB, 04 de Junho de 2021. ERINALDO ARAUJO 
SOUSA - Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00005/2021
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 DV00005/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA 
PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS 
ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), 
SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DA 
EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 - R$ 14.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00006/2021
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 DV00006/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PRO-
JETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CLAUDINEIALEITAO 
MARTINS SATIRO - R$ 25.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Março de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00013/2021
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 DV00013/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) 
PARA REALIZAR DIVULGAÇÕES ATRAVÉS DE PUBLICIDADES E SERVIÇOS DE MÍDIA PARA 
ESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EDVANIA 
RUFINO DUARTE – ME - R$ 17.600,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 03 de Maio de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA 

PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC (CONTAS 
ONLINE), SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE (SIMEC), 
SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES (SGI) E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DA EXE-
CUÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNDE/MEC. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10029/2021 
- 02.03.21 - ISRAEL CARLOS DANTAS MOURA 08430574409 - R$ 14.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE 

PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRÁ-
FICO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10030/2021 - 03.03.21 - CLAUDINEIALEITAO 
MARTINS SATIRO - R$ 25.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00013/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO VOLANTE (CARRO DE SOM) 

PARA REALIZAR DIVULGAÇÕES ATRAVÉS DE PUBLICIDADES E SERVIÇOS DE MÍDIA PARA 
ESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00013/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10083/2021 - 03.05.21 - EDVANIA 
RUFINO DUARTE - ME - R$ 17.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º. 0-0018/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E SANEANTES, 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 
DE BOA VENTURA-PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

Vencedores: 
- AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA, CNPJ N°. 26.606.245/0001-50, com o valor de R$ 

42.663,10 (Quarenta e Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Dez Centavos), vencendo 
nos seguintes itens: 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 39, 41, 
43, 44, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 66, 68, 73, 74;

- ARIVANIA FERREIRA DE PAULO-ME, CNPJ N°. 04.861.804/0001-36, com o valor de R$ 
259.865,70 (Duzentos e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta 
Centavos), vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 33, 35, 
38, 40, 42, 45, 46, 48, 52, 57, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87;

, perfazendo o Valor Global de 302.528,80 (Trezentos e Dois Mil, Quinhentos e Vinte e Oito 
Reais e Oitenta Centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, da Lei 8.666/1993 atualizada, do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 20 de maio de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2021
OBJETO:Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento 

parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), destinados a atender as neces-
sidades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, conforme especificações do 
edital e seus anexos.

Vencedores: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA, CNPJ N°. 26.606.245/0001-50, com o valor de 
R$ 150.851,50 (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 3, 4, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 36, 37, 38, 46, 48, 49, 
55, 56, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 87;

- ARIVANIA FERREIRA DE PAULO-ME, CNPJ N°. 04.861.804/0001-36, com o valor de R$ 
263.201,90 (Duzentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Um Reais e Noventa Centavos), vencendo 
nos seguintes itens: 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88;

VALOR GLOBAL com o R$ 414.053,40 (Quatrocentos e Quatorze Mil, Cinquenta e Três Reais 
e Quarenta Centavos).

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-
tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Presencial n° 019/2021, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 18/05/2021
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º. 0-0019/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2021

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado 
de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis), destinados a atender as necessidades de todas 
as secretarias do município de Boa Ventura-PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

Vencedores: 
- AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA, CNPJ N°. 26.606.245/0001-50, com o valor de R$ 

150.851,50 (Cento e Cinquenta Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 3, 4, 6, 8, 13, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 36, 37, 38, 46, 48, 49, 
55, 56, 60, 64, 66, 67, 68, 69, 73, 74, 87;

- ARIVANIA FERREIRA DE PAULO-ME, CNPJ N°. 04.861.804/0001-36, com o valor de R$ 
263.201,90 (Duzentos e Sessenta e Três Mil, Duzentos e Um Reais e Noventa Centavos), vencendo 
nos seguintes itens: 1, 2, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88;

, perfazendo o Valor Global de 414.053,40 (Quatrocentos e Quatorze Mil, Cinquenta e Três 
Reais e Quarenta Centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos 
da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedores para a assinatura 
do termo de contrato, nos termos do art. 64, da Lei 8.666/1993 atualizada, do citado diploma legal, 
sob as penalidades da lei.

Boa Ventura-PB, 20 de maio de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA
Prefeita Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, 

TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTUR DE MEIO 
FIO E POSA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS–PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI - Valor: 
R$ 634.522,85. 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, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Je-
sus - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: 
cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 02 de Junho de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE 
DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTUR DE MEIO FIO E POSA DE 
ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 634.522,85.

Bom Jesus - PB, 02 de Junho de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Tomada de Preços nº 00003/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVI-
ÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTUR DE MEIO FIO E POSA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO 
DE BOM JESUS–PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Tfa 
Empreendimentos Eireli - CNPJ 23.281.776/0001-22. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça 
Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Terreo - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 13:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3559-1021.

Bom Jesus - PB, 02 de Junho de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que fará realizar Licitação na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO nº. 008/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de Patrulha Mecanizada 
para o Município de Boqueirão-Pb. Rec. Convênio nº 889652/2019 (59000.027533/2019-08). Data 
de abertura: 18/06/2021 às 09h30min (horário local), por meio do site https:// www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Informações: no endereço Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de 
expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. 
Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 04 de junho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2021-SRP
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 037/2021-SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES e FILTROS. Data de abertura: 
17/06/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à 
disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 
1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 04 de Junho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 034/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, por seu Prefeito Municipal, abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO para conhecimento dos interessados que, por razões de ordem administrativa e de 
interesse público, FICA REVOGADA a licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 034/2021, 
do tipo “menor preço”, cujo objeto é SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL 
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS.

Boqueirão - PB, 31 de Maio de 2021.
João Marcos de Freitas

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021
A Prefeitura Municipal de Queimadas, através da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados a realização de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS 
E JURÍDICAS, INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM OU SEM FINS ECONÔMICOS OU FILANTRÓPI-
CAS, PRESTADORAS DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS 
E PROCEDIMENTOS OFTALMOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE BOQUEIRÃO – PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
ANEXO I, do edital, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala 
da Comissão de Licitação, localizada à Av 30 de Abril, 45 - Centro - Boqueirão - PB, no horário de 
expediente das 08:00 as 12:00 horas. Os interessados poderão inscrever-se para Credenciamento, 
a partir da data de 28 de junho de 2021, permanecendo o chamamento aberto apara inscrição pelo 
período de 12 (doze) meses no local supramencionado, sendo suas inscrições proporcionalmente 
adequadas ao período remanescente de vigência do Credenciamento.   Outras informações pelo 
Telefone (83) 3391–2318.

Boqueirão, 04 de Junho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00098/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição/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. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 04 de Junho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00100/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 28 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de esquadrias destinadas a atender 
as unidades de Ensino, com validade de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa 
para aquisição de esquadrias visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Edu-
cação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 04 de Junho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS, ESTADO DA PARAÍBA
AVISO DE LICITAÇÃO 

COMISSÃO DE PREGÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº001-2021  

PROCESSO ADM nº 028/2021
Objetivo; Contratação de serviços de locação de um veículo em tempo integral para ficar à dis-

posição da Câmara Municipal de CACIMBAS - PB, conforme especificações constantes no Termo 
de Referência Anexo I deste Edital. 

A reunião será às 09hs:00min do dia 18 de junho de 2021,
INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter o Edital na sala da CPL, na Rua Josefa Ventura 

Leite, S/N - Centro - Cacimbas - PB. de segundas às sextas-feiras, das 8hs:00min às 12hs:00min. 
E-mail:cacimbas.cpl@gmail.com, /www.tce.pb.gov/mural de licitações

CACIMBAS-PB, 04 de junho de 2021.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Pregoeira Oficial/PMC

CAMARA MUNICIPAL DE CACIMBAS/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 001/2021
OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra para reforma do prédio da Câmara 

Municipal localizada na Rua Josefa Ventura Leite, S/N, Centro – Cacimbas - PB, conforme projeto 
básico e edital em anexo e Lei 8.666/93.

ABERTURA: 09hs:00min do dia 25 de junho de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Josefa Ventura Leite, S/N - Centro - Ca-

cimbas – PB de segundas às sextas-feiras, das 8hs:00min às 12hs:00min.  e-mail cacimbas.cpl@
gmail.com,www.tce.gov.pb.br..

Cacimbas – PB, 04 de junho de 2021.
CHARDES DEYVITH DE ALMEIDA LOPES

Presidente da CPL/PMC

SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: Contratação de empresas 
para aquisição de Material de Construção, a fim de atender às necessidades da STTP, a saber: 
ferramentas, material de construção, material elétrico, material hidráulico, ferragens e material 
de pintura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - R$ 143.941,35; CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO - R$ 389.270,58; 
NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 129.711,63; RILDO CAVALCANTI 
FERNANDES JUNIOR - R$ 243.975,67.

Campina Grande - PB, 04 de Junho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAPIM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios (Cestas 
Básicas) destinados ao Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Covid–19, as quais serão doadas 
as famílias que se encontram em situação de Vulnerabilidade Social deste do 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 04/13; 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: (083) 3622–1135. E-
-mail: cplcapimpb@gmail.com. Edital: www.capim.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Capim - PB, 04 de Junho de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00011/2021, para o dia 17 de Junho de 2021 às 11:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 17 de Junho de 2021 às 11:05 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Ca-
raúbas - PB. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Site: https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/.

Caraúbas - PB, 04 de Junho de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00031/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para atender a necessidade da secretaria de 
saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município de Conceição/
PB. Situação: ADJUDICADO em 31/05/2021. Adjudicado para: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA 
– CNPJ Nº. 09.182.725/0001-12 - vencedor do item nº. 1 –Valor Global R$ 91.800,00 (noventa e 
um mil oitocentos reais).

Conceição - PB, 31 de Maio de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00031/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 

Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00031/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para 
atender a necessidade da secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do 
COVID-19 no Município de Conceição/PB. Situação: HOMOLOGADO em 01/06/2021. Homologado 
para: ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA – CNPJ Nº. 09.182.725/0001-12 - vencedor do item nº. 
1 –Valor Global R$ 91.800,00 (noventa e um mil oitocentos reais).

Conceição – PB, 01 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM, para atender a necessidade da 

secretaria de saúde e órgãos visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 no Município 
de Conceição/PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00031/2021.  DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – Incentivo Financeiro da APS – Desempenho 
(PMAQ); 10.301.1012.2039 – Outros Programas do Bloco de Atenção Básica de Saúde – SUS; 
10.301.1012.2040 – Cofinanciamento dos Programas do Bloco de Atenção Básica; 10.302.1012.2049 
– Cofinanciamento dos Prog. de Media e Alta Comp. Amb. E Hospitalar; 10.304.1012.2050 – Vigilância 
Sanitária; 10.305.1012.2051 – Vigilância e Promoção em Saúde; 10.301.1012.2075 – Incentivo Finan-
ceiro da APS – Transição e Ponderada; 10.301.1012.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Saúde; 10.301.1002.2089 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serv. de Atenção Básica em 
Saúde; 10.302.1012.2091 - Incremento Temporário ao Limite Financeip do MAC; 10.303.1012.2092 
– Organização dos Serviços de Assistência Farm,cêutica no SUS; 10.301.1012.2093 – Apoio à 
Manutenção dos Polos de Academia de Saúde; 10.302.1012.2099 – Manutenção das Atividades 
Emergenciais de Combate Ao Covid-19; 10.301.1012.2100 – Manutenção das Despesas Covid 
PFEC-ART.5° I SAUDE – ELEMENTO DA DESPESA – 3390.30 –Material de Consumo. VIGÊNCIA: 
31 de dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 
93101/2021 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA – CNPJ Nº. 09.182.725/0001-12 –Valor Global 
R$ 91.800,00 (noventa e um mil oitocentos reais).

Conceição - PB, 01 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de junho de 2021

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00027/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de pneus, câmaras, coletes e baterias, destinados aos veículos e máquinas 
pesadas de propriedade desta prefeitura, sejam locados, contratados, vinculados ou a disposição 
da atividade pública do município de Conceição - PB. Situação: ADJUDICADO em 12/05/2021. 
Adjudicado para: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP - CNPJ nº 00.198.693/0001-79 - vencedor 
dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 - totalizando em R$ 439.973,00 (quatrocentos e trinta e nove mil 
novecentos e setenta e três reais).

Conceição - PB, 12 de maio de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00027/2021

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 
Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de pneus, câmaras, coletes e baterias, 
destinados aos veículos e máquinas pesadas de propriedade desta prefeitura, sejam locados, con-
tratados, vinculados ou a disposição da atividade pública do município de Conceição - PB. Situação: 
HOMOLOGADO em 20/05/2021. Homologado para: LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP - CNPJ 
nº 00.198.693/0001-79 - vencedor dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 - totalizando em R$ 439.973,00 
(quatrocentos e trinta e nove mil novecentos e setenta e três reais).

Conceição – PB, 20 de maio de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de pneus, câmaras, coletes e baterias, destinados aos veículos e máquinas 

pesadas de propriedade desta prefeitura, sejam locados, contratados, vinculados ou a disposição 
da atividade pública do município de Conceição - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº.00027/2021. DOTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12 368 1009 2015 PROGRAMA 
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE; 12 368 1009 2022 MANUTENÇÃO DE OUTROS PRO-
GRAMAS DO FNDE;12 361 1009 2024 OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMEN-
TAL - 40%; 12 365 1009 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL; 12 
368 1009 2029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 12 368 1009 
2031 COFINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ,60% E 40%; 06.000 SECRETARIA DE 
SAÚDE - 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1012 2032 INCENTIVO FINANNCEIRO 
DA APS DESEMPENHO (PMAQ); 10 301 1012 2039 OUTROS PROGRAMAS DO BLOCO DE 
ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - SUS; 10 301 1012 2040 COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS 
DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 301 1012 2076 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE; 07.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - 04 122 
1003 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADADES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE; 
08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - 04 122 1003 2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL - 08 243 1014 2059 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR; 08.001 FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  08 244 1014 2064 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIA 
BÁSICA - PBF/PAIF/SCFV - 08 244 1014 2065 FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CON-
TROLE SOCIAL - CMAS; 08 244 1014 2067 MANUT. E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMÍLIA - IGDPBF; 08 244 1014 2068 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS; 08 
244 1014 2069 COFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROG. E PROJETOS DE GESTÃO DO 
SUAS; 14 244 1014 2078 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- FMDCA; 08 244 1014 2080 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DOS SERV., PROG, PROJETOS E 
BENEFÍCIOS DO SUA; 09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER - 04 122 1003 
2070 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER; 27 812 1016 2072 
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS; 10.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
E URBANISMO; 04 122 1003 2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Con-
ceição e: CT Nº 92701/2021 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - EPP - CNPJ nº 00.198.693/0001-79 
- vencedor dos itens nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 - totalizando em R$ 439.973,00 (quatrocentos e trinta 
e nove mil novecentos e setenta e três reais).

Conceição - PB, 21 de maio de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

 Conceição - PB, 06 de Maio de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade CHAMADA 
PÚBLICA nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Conceição/PB, 
por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE; com base 
nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) 
vencedor(es):- FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO - CPF: 041.244.844-02 - 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 14.740,00; 
- MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 769.683.241-72 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 14.740,00;- JOSÉ SOARES DAS 
NEVES - CPF: 034.597.654-10 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 
- 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 14.740,00; - SILVIA MARA XAVIER DA SILVA LIMA - CPF: 095.068.784-
71 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 
14.740,00; - SEVERINO GOMES DA SILVA - CPF: 628.891.924-15 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 
- 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 14.740,00.

Publique-se e cumpra-se.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 06 de Maio de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade CHAMADA PÚBLICA nº 
00002/2021: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 
para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados 
ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Conceição/PB, por conta do Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE; com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:- FRANCISCO EVERTON LACERDA DE FIGUEIREDO - CPF: 
041.244.844-02 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 
-Valor: R$ 14.740,00; - MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 769.683.241-72 - Item(s): 
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 14.740,00; - JOSÉ 
SOARES DAS NEVES - CPF: 034.597.654-10 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 14.740,00; - SILVIA MARA XAVIER DA SILVA LIMA - CPF: 
095.068.784-71 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - 
Valor: R$ 14.740,00; - SEVERINO GOMES DA SILVA - CPF: 628.891.924-15 - Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 
- 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 – 19 - Valor: R$ 14.740,00.
Publique-se e cumpra-se.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Rural, 

para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE que serão destinados ao 
fornecimento da Merenda escolar do Município de Conceição/PB, por conta do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar – PNAE, verba FNDE/PNAE. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 
00002/2021. DOTAÇÃO: 05.000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.368.1009.2009 - Manutenção 
da Merenda Escolar - PNAE; 12.368.1009.2031 – Cofinanciamento das Atividades do FUNDEB – 
,60%  e 40 %; 12.368.1009.2022 - Manutenção de Outros Programas do FNDE; 12.361.1009.2024. 
- Outras Despesas do FUNDEB - Ensino Fundamental - 40%; 12.365.1009.2026 - Manutenção das 
Atividades de Educação Infantil; 12.368.1009.2029 - Manutenção das Atividades da Secretaria de 
Educação - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 60201/2021 – 07.05.21 
– SEVERINO GOMES DA SILVA - R$ 14.740,00 (quatorze mil e setecentos e quarenta reais); CT 
Nº 60202/2021 – 07.05.21 – MARIA ANDRADE DE OLIVEIRA SOUSA - R$ 14.740,00 (quatorze mil 
e setecentos e quarenta reais); CT Nº 60203/2021 – SILVIA MARA XAVIER DA SILVA LIMA – R$ 
14.740,00 (quatorze mil e setecentos e quarenta reais); CT Nº 60204/2021 – 07.05.21 – FRAN-
CISCO EVERTON LACERDA DAS NEVES R$ 14.740,00 (quatorze mil e setecentos e quarenta 
reais); CT Nº 60205/2021 - 07.05.21 – JOSÉ SOARES DAS NEVES - R$ 14.740,00 (quatorze mil 
e setecentos e quarenta reais). 

Conceição - PB, 07 de Maio de 2021
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE DISISTÊNCIA E CONVOCAÇÃ0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
O Município de Cubatí-PB comunica as empresas que participaram do pregão Eletrônico Nº 

00001/2021, o motivo da desistência da empresa vencedora. Tendo em vista que a proposta da 
contratada expirou seu prazo de validade em 25/04/2021, uma vez que ainda não houve dispêndio 
de recurso damunicipalidade para a aquisição do veículo, em prestígio ao princípio da boa-fé es-
tampado no artigo 422 do Código Civil, a empresa FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA 
EPP requer a desistência de sua proposta comercial, bem como seja realizado a rescisão amigável 
do contrato administrativo, sem a imposição de penalidades, nos termos do artigo 79, inciso II da 
Lei 8.666/1993, haja vista a expiração da data de validade da sua proposta, por esse motivo fica 
convocada a 2.º segunda colocada para assumir o valor da primeira.

Cubatí.. - PB, 02 de Junho de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor de A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 
CNPJ: 33.538.090/0001-28 Valor: R$ 219.630,00, AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVI-
COS AUTOMOTIVOS LTDA – ME CNPJ: 14.232.777/0001-96 Valor: R$ 116.900,00, BAHIA AUTO 
PECAS LTDA – ME CNPJ: 07.010.229/0001-56 Valor: R$ 176.680,00, GRANPECAS – COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER CNPJ: 04.906.156/0001-97 Valor: R$ 265.400,00, 
IDEAL PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 17.711.924/0001-07 Valor: R$ 192.000,00, 
SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA CNPJ: 14.118.455/0001-10 
Valor: R$ 332.000,00, Total: R$ 1.302.610,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob 
pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei.

Cuité – PB, em 04 de junho de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
E PECAS LTDA CNPJ: 33.538.090/0001-28 Valor: R$ 219.630,00, AUTO CAR COMERCIO DE PE-
CAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA – ME CNPJ: 14.232.777/0001-96 Valor: R$ 116.900,00, 
BAHIA AUTO PECAS LTDA – ME CNPJ: 07.010.229/0001-56 Valor: R$ 176.680,00, GRANPE-
CAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER CNPJ: 04.906.156/0001-97 
Valor: R$ 265.400,00, IDEAL PNEUS PECAS E SERVIÇOS LTDA ME CNPJ: 17.711.924/0001-07 
Valor: R$ 192.000,00, SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA CNPJ: 
14.118.455/0001-10 Valor: R$ 332.000,00, Total: R$ 1.302.610,00.

Cuité – PB, em 04 de junho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 10:00 horas do dia 17 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcela de Material 
de Limpeza diversos, destinado a Prefeitura Municipal de Curral de Cima. 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 425/17; e legislação pertinente, consi-
deradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98708–0527. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Curral de Cima - PB, 04 de Junho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de serviço especializado 
(complexidade comum a área de atuação) na Área de Educação para prestar serviços ao municí-
pio, durante o exercício financeiro de 2021. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 21 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: 
(083) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://dua-
sestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 04 de Junho de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE FORMULAS INFANTIS E SUPLEMENTAÇÃO PARA 
DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADE ESPECIAIS 
DE NUTRIÇÃO E SUPLEMENTAÇÃO DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS DE DESNUTRIÇÃO, 
ABSORÇÃO, ALERGIAS E INTOLERÂNCIA A LACTOSE E OUTROS COMPONENTES DAS 
FÓRMULAS NORMAIS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 212 3.3.90.32.00.00 
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 211 10.010–FUNDO MUNIC DE ASSIST E SERVICO 
SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 – MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 001 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO 
GRATUITA 001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 00167/2021 - 01.06.21 - CENTRO ESPECIALIZADO 
EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENE - R$ 11.857,90; CT Nº 00168/2021 - 01.06.21 
- TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 25.933,65.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de suplementos nutricionais (leite) a serem fornecidos em virtude 
de ordem judicial para atender pacientes deste municipio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança:. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança 
e: CT Nº 00169/2021 - 01.06.21 - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PA-
RENTERAL - CENE - R$ 28.667,60; CT Nº 00170/2021 - 01.06.21 - MEDERI DISTRIBUICAO E 
IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 30.955,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00065/2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Solon de Lucena, 26, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h30min, do dia 17 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de Equi-
pamentos para Implantação de Sistema de Câmeras nos diversos Prédios Públicos do Município 
e outros. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 14h00min as 18h00min dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03 de junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00066/2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio Andr1é, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min, do dia 18 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços Para 
Aquisições parceladas de Tubos de concretos e outros para melhor atender as demandas da Ad-
ministração Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03 de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, recuperação de pavimentação 

em paralelepípedos em diversas ruas junto a este Município.LICITANTES HABILITADOS:BJC 
CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 26.536.682/0001-45; CONSTRUTORA SF EIRELI – CNPJ: 
33.091/431/0001-60; FM SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.658.568/0001-62; GPS GERENCIAMENTO 
DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 12.350.951/0001-70; GR CONSTRUTORA EIRELI - 
CNPJ: 27.450.426/0001-01; LA ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75; 
L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.750.950/0001-82; 

TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ: 15.034.271/0001-35. LI-
CITANTES INABILITADOS: CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
32.989.197/0001-20;E.P.S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI -CNPJ: 34.235.824/0001-62; 
G S C CONTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 14.055.950/0001-28; PLANENG ENGENHARIA 
LTDA - CNPJ: 27.700.986/0001-69. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão re-
cursos 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 José Silvério, 75 
- Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3398-
1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB,04de Junho 2021.
ZENILDOBRASIL GUERRA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação empresa para fornecimento 
parcelado de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda da frota de veículos e maquinas 
da Prefeitura Municipal de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: 
www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 04 de Junho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS
AVISO DE LICITAÇÃO (NOVO)
PROCESSO Nº 038420/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.003/2021
DATA DE ABERTURA: 21/06/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ALCOOL EM GEL E 

DISPENSER PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no 
prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 
876404, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. 
Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min 
e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Funda-
mentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos 
Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
Chave CGM: Q4KD-0H0R-TJMF-31G1.

João Pessoa, 03 de Junho de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE LICITAÇÃO

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2021
CHAVE CGM FZE8-X8R3-OWBJ-A3B6

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, torna público 
que fará realizar o certame de Seleção de Consultor Individual nº 97001/2021, através da seleção 
de consultores com base em suas qualificações conforme estabelecido no Edital, com recursos 
próprios e do Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, que terá como objeto a Contratação de 
Consultoria Individual para capacitação de equipe técnica, melhorias dos processos organizacionais, 
diagnóstico situacional, mapeamento dos riscos, elaboração de termo de referência para a criação do 
Plano Municipal de Gestão para a Redução de Vulnerabilidades a Desastres – PMGRVD, com Plano 
de Contingências e Plano de Alertas e Alarmes, no âmbito do Programa João Pessoa Sustentável, 
financiado com recursos do Contrato de Empréstimo Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421), firmado entre o 
Município de João Pessoa e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, bem como para 
desenvolver as atividades de assessoramento, apoio e transferência de conhecimento, com base 
no Item V, da GN-2350-15, que regulamenta a contratação de serviços de consultoria no âmbito do 
Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre o Município de João Pessoa e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento – BID. A cópia do Edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, através do Portal Trans-
parência da Prefeitura Municipal de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/#/licitacoes?id=5388. Os interessados em participar da seleção deverão enviar a documentação 
exigida até as 23:59hs do dia 25/06/2021 para o e-mail celuep@joaopessoa.pb.gov.br, observando 
os requisitos e orientações presentes no Edital, sob pena de exclusão no processo de seleção. 
Qualquer informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 04 de junho de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE HABITAÇÃO SOCIAL

PUBLICAÇÃO DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que recebeu da SEMAM 

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença de Operação para obras de Implantação das 
Calçadas do Riachinho, localizada no bairro Jardim Treze de Maio – João Pessoa/PB.

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.019/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA VEÍ-
CULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD, 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/009084.
Data da sessão: 17/06/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Nº da UASG: 982051
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/ www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 04 de junho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.017/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CON-
SUMO (GRAMA), PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, 
ESPORTE E RECREAÇÃO - SEJER, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS 
NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/018564.
Data da sessão: 17/06/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 04 de junho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO, SOB A MODALIDADE
DE CREDENCIAMENTO, N. º 09001/2021

PROCESSO ADM. Nº. 2021/016759
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE INTERNET MÓVEL, PARA FINS DE 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL (TECNOLOGIAS 3G E 4G), NA MODA-
LIDADE DE DADOS PATROCINADOS, COM PROCESSAMENTO DE COBRANÇA REVERSA 
REFERENTE AO CONSUMO DE DADOS EFETUADO INDIVIDUALMENTE POR TODOS OS 
ESTUDANTES E PELOS EDUCADORES EFETIVOS, PRESTADORES DE SERVIÇOS E COMIS-
SIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, DE TODAS AS ETAPAS E MODALIDADES 
DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE JOÃO PESSOA - SEDEC/PMJP.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Presidente da 
Comissão Especial de Credenciamento, torna público que realizará CHAMAMENTO PÚBLICO, 
SOB A MODALIDADE DE CREDENCIAMENTO, atinente ao objeto em referência. O valor máximo 
a ser pago por megabyte é de R$ 0,010 e o valor máximo mensal estimado para a contratação é 
de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).  O período de inscrição para o presente Credenciamento 
iniciar-se-á a partir desta publicação e estará permanentemente aberto. As empresas interessadas 
deverão fazer a entrega de toda a documentação de habilitação, via mensagem eletrônica, através 
do e-mail licitacao@educa.joaopessoa.pb.gov.br, no período de 07/06/2021 a 28/06/2021. Caso não 
seja possível o envio da documentação pelo e-mail indicado, por motivo de indisponibilidade técnica, 
poderá ser aceita documentação física, em dias úteis, a qual deverá ser entregue na Rua Diógenes 
Chianca, nº 1.777 – Água Fria, João Pessoa/PB, das 08h às 14h, aos cuidados da Comissão Especial 
de Credenciamento. Em até 3 (três) dias úteis, após a data fixada para a entrega da documentação, 
a Administração analisará essa documentação e divulgará o  resultado do Credenciamento. O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados através site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacies e do e-mail licitacao@educa.joaopessoa.pb.gov.br, a partir do dia 07 de junho de 2021.

João Pessoa, 04 de junho de 2021.
Anatilde Eleonore Teixeira Travassos

Presidente da CSL/SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: 673Z-7JPZ-SHXX-Z8F2

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09014/2021 PROCESSO ADM. Nº 2021/015492
CHAVE LICITAÇÕES – E Nº: 876464

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE 
SÓDIO CONCENTRADO ENTRE 8,5% A 12%, EM ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DE ENSINO 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br. O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 07/06/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 18/06/2021, às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.br 
e http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 07 de abril de 2021.

João Pessoa, 04 de junho de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº 03.951/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10. 019/2021
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REA-

GENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DA REDE LABORATORIAL DOS 
HOSPITAIS E UPAS DE GASOMÊTRIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 03.951/2021, referente ao Pregão 
Eletrônico nº. 10.019/2021, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no 
Parecer Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor da 
empresa: BIOTEC COMÉRCIO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR LTDA-EPP, sob o CNPJ 
nº 05.896.491/0001-14, itens 01 e 02, perfazendo o valor global de R$ 2.075.920,00 (dois milhões, 
setenta e cinco mil, novecentos e vinte reais), classificada pelo critério de menor preço por item., 
com base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 13º, inciso VI, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam 
convocada a proponente para assinatura da Ata de Registro de Preços, sob pena de decair o 
direito ao registro de preço, e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou 
IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o do Decreto Federal nº 10.024/2019. 

João Pessoa, 04 de Junho de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 15:00 horas do dia 17 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. Recursos: previs-
tos 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. Tele-
fone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.juncodoserido.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 04 de Junho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2021

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos da farmácia básica, desti-
nados a rede municipal de saúde, pelo período de 12 (doze) meses. Diante dos autos do processo 
supracitado e nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, fica decidida a ADJUDICAÇÃO, 
em favor das empresas: A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda (CNPJ nº 
02.977.362/0001-62) para os itens: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 28, 29, 32, 35, 36, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 70, 72, 73, 80, 81, 83, 85, 87, 
88, 89, 90, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 118, 123, 130, 
135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 
168, 169, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181, 184, 186, 187, 192, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 209, 210, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 232, 233, 236, 238, 239, 
241, 243, 253, 256, 263, 264, 266, 267, 271, 272 e 276, no valor total de R$ 330.744,50 (trezentos 
e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); Express Distribuidora de 
Medicamentos Ltda – ME (CNPJ nº 26.156.923/0001-20) para os itens: 3, 16, 23, 27, 31, 39, 44, 
50, 51, 60, 61, 69, 76, 77, 78, 79, 91, 96, 103, 106, 111, 115, 116, 119, 121, 124, 125, 128, 131, 138, 
142, 145, 149, 152, 155, 235, 245, 247, 248, 252, 265, 273 e 277, no valor total de R$ 120.353,00 
(cento e vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais); MEDVIDA Distribuidora de Medicamentos 
Hospitalares Eireli – ME (CNPJ nº 06.132.785/0001-32) para os itens: 8, 12, 17, 24, 25, 30, 33, 45, 
55, 65, 67, 82, 93, 94, 104, 117, 120, 126, 127, 129, 134, 147, 148, 154, 163, 176, 178, 185, 189, 
190, 191, 197, 198, 211, 212, 213, 214, 225, 227, 234, 237, 240, 242, 250, 251, 254, 255, 258, 
262, 268, 269, 270, 274, 275 e 278, no valor total de R$ 108.690,80 (cento e oito mil, seiscentos e 
noventa reais)e NNMED Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos Ltda (CNPJ nº 
15.218.561/0001-39) para os itens: 4, 6, 18, 20, 21, 34, 46, 62, 66, 68, 71, 74, 75, 84, 86, 97, 122, 
132, 133, 150, 161, 166, 167, 171, 173, 183, 188, 217, 231, 246, 259 e 260, no valor total de R$ 
55.586,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta seis reais), para a contratação em referência, 
fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores 
e demais legislações pertinentes. 

Jaqueline Soares Pinto – Mat. 7299
Pregoeira

O Prefeito Constitucional do Município de Lagoa de Dentro e a Gestora do Fundo Municipal de 
Saúde, RESOLVEM nos termos do art. 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93, HOMOLOGAR a decisão 
da Pregoeira Jaqueline Soares Pinto, referente a licitação em epígrafe, em favor das empresas: 
A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda (CNPJ nº 02.977.362/0001-62) no 
valor total de R$ 330.744,50 (trezentos e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta 
centavos); Express Distribuidora de Medicamentos Ltda – ME (CNPJ nº 26.156.923/0001-20) no 
valor total de R$ 120.353,00 (cento e vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais); MEDVIDA Dis-
tribuidora de Medicamentos Hospitalares Eireli – ME (CNPJ nº 06.132.785/0001-32) no valor total 
de R$ 108.690,80 (cento e oito mil, seiscentos e noventa reais) e NNMED Distribuição, Importação 
e Exportação de Medicamentos Ltda (CNPJ nº 15.218.561/0001-39) no valor total de R$ 55.586,00 
(cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta seis reais), fundamentada pela Lei Federal nº. 10.520/02, 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. Dou Fé, 

Lagoa de Dentro - PB, 03 de junho de 2021. Publique-se.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro
CHEFIA DE GABINETE / Fundo Municipal de Saúde - FMS

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo Administrativo nº 035/2021
Pregão Presencial - SRP nº 008/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVER-
SAS, PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS LEVES E PESADOS 
PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DIANTE 
DOS AUTOS DO PROCESSO SUPRACITADO E NOS TERMOS DO ART. 43, INCISO VI, DA LEI 
N° 8.666/93, FICA DECIDIDA A ADJUDICAÇÃO, EM FAVOR DA EMPRESA TASSIO ARAÚJO NO-
BERTO AGUIAR (CNPJ Nº: 34.128.045/0001-68), PARA OS ITENS: 01 E 02, COM APLICAÇÃO DO 
PERCENTUAL DE DESCONTO DE 12% (DOZE POR CENTO), E ITENS: 03 E 04, PERFAZENDO 
O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R$ 493.500,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E 
QUINHENTOS REAIS), PARA A CONTRATAÇÃO EM REFERÊNCIA, FUNDAMENTADA PELA LEI 
FEDERAL Nº. 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E 
DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. DOU FÉ,

JAQUELINE SOARES PINTO – MAT. 7299 - PREGOEIRA
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO E A GESTORA DO 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RESOLVEM NOS TERMOS DO ART. 43, INCISO VI, DA LEI N° 
8.666/93, HOMOLOGAR A DECISÃO DA PREGOEIRA JAQUELINE SOARES PINTO, REFERENTE 
A LICITAÇÃO EM EPÍGRAFE, EM FAVOR DA EMPRESA TASSIO ARAÚJO NOBERTO AGUIAR 
(CNPJ Nº: 34.128.045/0001-68), PARA OS ITENS: 01 E 02, COM APLICAÇÃO DO PERCENTUAL 
DE DESCONTO DE 12% (DOZE POR CENTO), E ITENS: 03 E 04, PERFAZENDO O VALOR TOTAL 
ESTIMADO DE R$ 493.500,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS 
REAIS), FACE A EVENTUAL AQUISIÇÃO DO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL EPIGRAFA-
DO, FUNDAMENTADA PELA LEI FEDERAL Nº. 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. DOU FÉ,

LAGOA DE DENTRO - PB, 02 DE JUNHO DE 2021.
PUBLIQUE-SE.

José Pedro da Silva
Prefeito Constitucional

Erica Andrade Paula da Silva
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 5 de junho de 2021         26
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2021
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 009/2021

OBJETO:Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos da farmácia básica, 
destinados a rede municipal de saúde, pelo período de 12 (doze) meses.O Fundo Municipal de 
Saúde de Lagoa de Dentro - PB (CNPJ: 12.375.571/0001-90), RESOLVE registrar os preços 
ofertados pelas empresas: A Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda (CNPJ 
nº 02.977.362/0001-62) para os itens: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 22, 26, 28, 29, 32, 35, 
36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 64, 70, 72, 73, 80, 81, 83, 85, 
87, 88, 89, 90, 92, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 118, 123, 130, 
135, 136, 137, 139, 140, 141, 143, 144, 146, 151, 153, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 164, 165, 
168, 169, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 181, 184, 186, 187, 192, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 206, 209, 210, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 228, 229, 230, 232, 233, 236, 238, 239, 
241, 243, 253, 256, 263, 264, 266, 267, 271, 272 e 276, no valor total de R$ 330.744,50 (trezentos 
e trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos); Express Distribuidora de 
Medicamentos Ltda – ME (CNPJ nº 26.156.923/0001-20) para os itens: 3, 16, 23, 27, 31, 39, 44, 
50, 51, 60, 61, 69, 76, 77, 78, 79, 91, 96, 103, 106, 111, 115, 116, 119, 121, 124, 125, 128, 131, 138, 
142, 145, 149, 152, 155, 235, 245, 247, 248, 252, 265, 273 e 277, no valor total de R$ 120.353,00 
(cento e vinte mil, trezentos e cinquenta e três reais); MEDVIDA Distribuidora de Medicamentos 
Hospitalares Eireli – ME (CNPJ nº 06.132.785/0001-32) para os itens: 8, 12, 17, 24, 25, 30, 33, 45, 
55, 65, 67, 82, 93, 94, 104, 117, 120, 126, 127, 129, 134, 147, 148, 154, 163, 176, 178, 185, 189, 
190, 191, 197, 198, 211, 212, 213, 214, 225, 227, 234, 237, 240, 242, 250, 251, 254, 255, 258, 
262, 268, 269, 270, 274, 275 e 278, no valor total de R$ 108.690,80 (cento e oito mil, seiscentos 
e noventa reais)e NNMED Distribuição, Importação e Exportação de Medicamentos Ltda (CNPJ 
nº 15.218.561/0001-39) para os itens: 4, 6, 18, 20, 21, 34, 46, 62, 66, 68, 71, 74, 75, 84, 86, 97, 
122, 132, 133, 150, 161, 166, 167, 171, 173, 183, 188, 217, 231, 246, 259 e 260, no valor total de 
R$ 55.586,00 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e oitenta seis reais). Vigência: 12 (doze) meses, 
contados a partir da data de sua publicação.

Lagoa de Dentro - PB, 03 de junho de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFOR-

MA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. A Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada, no uso de suas atribuições torna 
público aos interessados que após análise do recurso administrativo interposto pela empresa BSR 
CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI. DECIDE. Julgar pelo conhecimento e pelo provimento 
– RECURSO DEFERIDO, sendo assim a presente empresa passa a ser considerada habilitada 
no presente processo. A ata da Sessão de julgamento do recurso interposto em fase da analise 
de julgamento de habilitação, foi remetida a autoridade superior, que em 01/02/2021, confirmou a 
decisão da CPL. A ata da Sessão encontra-se a disposição dos interessados, bem como toda a 
documentação pertinente junto à comissão de licitação. Fica convocado os licitantes habilitados: 
para abertura dos envelopes de propostas, no próximo dia 08 de Junho 2021 às 10h00min. 

Lagoa Seca - PB, 02 de Junho de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 11h30min HORAS DO DIA 22 DE JUNHO 
DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE 
QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO, NA COMUNIDADE DO ALVINHO, MUNICIPIO DE LAGOA 
SECA – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; 
www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Junho de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPRO-
VAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO 
DE AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DANILLO 
JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME - R$ 73.544,64.

Lagoa Seca - PB, 06 de Maio de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00007/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPRO-
VAÇÃO DE EXPERIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO 
DE AMBULATORIAL, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO AO 
HOSPITAL MUNICIPAL E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE 
LAGOA SECA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CENTRO 
DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - R$ 73.544,64.

Lagoa Seca - PB, 06 de Maio de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVA-
ÇÃO DE EXPERIENCIA DE ATUAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, PLANTÕES 
PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E VISITAS CLÍNICAS 
PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALT CLINICA 
MEDICA EIRELI, INSCRITO COM CNPJ: 35.271.197/0001-88 - R$ 73.544,64.

Lagoa Seca - PB, 17 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 09h30min HORAS DO DIA 22 DE 
JUNHO DE 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.
pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Lagoa Seca - PB, 04 de Junho de 2021
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE 260 KVA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICI-
PALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00123/2021 - Denise Moura do Nascimento - ME - CNPJ: 
17.886.274/0001-22 - Apostila 01 - redução de 9,23%. ASSINATURA: 05.05.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPE-
RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL 
E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Lagoa Seca: 04.004 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Função Programática: 
10.301.1002.2037 –Código da despesa: 33.90.36 – Fonte de Recursos: 99 002/014 – Código da 
despesa: 33.90.39 – Fonte de Recursos: 99 002/014. Função Programática: 10.302.1002.2039 – 
Código da despesa: 33.90.36 – Fonte de Recursos: 99 002/014 – Código da despesa: 33.90.39. 
VIGÊNCIA: até 06/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00150/2021 - 06.05.21 - DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA - ME - R$ 73.544,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVAÇÃO DE EXPE-

RIÊNCIA EM CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIDADES, PARA ATENDIMENTO DE AMBULATORIAL, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE PLANTÕES, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL 
E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Lagoa Seca: 04.004 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Função Programática: 
10.301.1002.2037 –Código da despesa: 33.90.36 – Fonte de Recursos: 99 002/014 – Código da 
despesa: 33.90.39 – Fonte de Recursos: 99 002/014. Função Programática: 10.302.1002.2039 – 
Código da despesa: 33.90.36 – Fonte de Recursos: 99 002/014 – Código da despesa: 33.90.39. 
VIGÊNCIA: até 06/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00151/2021 - 06.05.21 - CENTRO DE PEDIATRIA E ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA - R$ 
73.544,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAIS MÉDICOS, COM COMPROVA-
ÇÃO DE EXPERIENCIA DE ATUAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 
DE FORMA COMPLEMENTAR, EM REGIME DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, PLANTÕES 
PRESENCIAIS E/OU SOBREAVISO, PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E VISITAS CLÍNICAS 
PARA DESEMPENHAREM SUAS ATIVIDADES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Lagoa Seca: 04.004 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Função Progra-
mática: 10.301.1002.2037 –Código da despesa: 33.90.36 – Fonte de Recursos: 99 002/014 – Código 
da despesa: 33.90.39 – Fonte de Recursos: 99 002/014. Função Programática: 10.302.1002.2039 
– Código da despesa: 33.90.36 – Fonte de Recursos: 99 002/014 – Código da despesa: 33.90.39 
– Fonte de Recursos: 99 002/014. VIGÊNCIA: até 17/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Pre-
feitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00153/2021 - 17.05.21 - ALT CLINICA MEDICA EIRELI, 
INSCRITO COM CNPJ: 35.271.197/0001-88 - R$ 73.544,46.

PREFEITURA MUNICIPAL LIVRAMENTO
EXTRATO DO QUINTO ADITIVO

DE REMANEJAMENTO
AO CONTRATO Nº 037/2017

Pregão Presencial Nº 013/2017. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada: Bom-
sucesso Const. e Serviços Ltda-ME, CNPJ: 16.826.093/0001-48. Considerando a necessidade de 
remanejamento do veículo de porte médio do item 6 do contrato em tela, por um veículo de porte 
pequeno (motor 1.6 (Álcool/Gasolina), com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, alar-
mem, 4 portas, 5 passageiros, modelo sedam, a segurado e demais opcionais de fábrica), contudo o 
valor mensal contratado do item 6 é de R$ 7.100,00 (Sete mil e cem reais), e com o remanejamento 
para um veículo de porte pequeno o valor mensal do item 6 passa a ser de R$ 4.500,00 (Quatro mil 
e quinhentos reais), vele ressaltar que esse remanejamento acarretará uma economia mensal de 
R$ 2.600,00 (Dois mil e seis centos reais) conforme demonstrado no quadro abaixo, desta forma 
entendo como justificada está propositura; Considerando que nesta peça não está sendo solicitado 
acréscimo de valor e acréscimo de vigência. Informo que a vigência do referido contrato vai até 
30/09/2021, e essa solicitação está fundamentada no item 12.1 do referido contrato e no §1o, item 
II do Art. 65 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Ficam ratificadas todas 
as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: 
Ernandes B. Nóbrega (Pela contratante) o Sr. Kenro Kaymmy Ribeiro da Silva  (Pela Contratada).

Livramento-PB, 05 de janeiro de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
OBJETO: Aquisição de materiais médicos para a Prefeitura Municipal de Manaíra/PB.
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 RECURSOS:  20.700 FUNDO MUNICIPAL 

DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 
301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF; 10 301 1010 2042 
PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE – ACS; 10 301 1008 2044 ASSISTÊNCIA 
FARMACÉUTICA BÁSICA; 10 302 1008 2046 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 
192; 10 301 1008 2056 NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF; 10 301 1008 2050 
MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra/PB  e Contrato 90801/2021  

CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA , CNPJ n° 08.674.752/0001-40, VALOR: 21.048,00 - Con-
trato 90802/2021 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ N° 
07.897.039/0001-00, VALOR: 50.000,00; Contrato 90803/2021 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 26.156.923/0001-20, VALOR: 5.961,00; Contrato 90804/2021 
-  J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 07.187.827/0001-03, 
VALOR: 254.927,18; Contrato 90805/2021 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPOR-
TACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ N° 15.218.561/0001-39, VALOR: 2.865,45;  Contrato 
90806/2021 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 
N° 09.478.023/0001-80, VALOR: 3.143,50; Contrato 90807/2021 PHARMAPLUS LTDA, CNPJ N° 
03.817.043/0001-52, VALOR: 1.706,10.

Manaíra-PB, 12 de Maio de 2021.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

OBJETO: Aquisição de materiais e equipamentos de informática em geral para as diversas 
secretarias do município de Manaíra/PB.

DOTAÇÃO: RECURSOS: 20.200 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO - 20.300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
- 04 122 1002 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 
20.400 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1002 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE FINANÇAS; 20.500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - 15 452 1002 
2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA; 20.600 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - 12 361 1005 2020 MANUTENÇÃO DE OUTROS 
PROGRAMAS DO FNDE - 12 361 1005 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE; 12 365 1005 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – MDE; 12 361 1005 2016 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA SALÁRIO 
EDUCAÇÃO;  20.700 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 1008 2040 - MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAÚDE - 10 301 1008 2041 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
SAÚDE DA FAMÍLIA – PSF - 10 301 1008 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO 
SUS - 10 301 1008 2052 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE FUS – 
20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 08 244 1009 2061 MANUTENÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR - 20.800 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  - 08 244 1009 
2067 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS -08 244 1009 2070 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL;  20.900 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ABASTECIMENTO - 20 606 1002 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.30 MATERIAL DE 
CONSUMO e 4490.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Manaíra/PB  e Contrato 90901/2021  

AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI, CNPJ n° 40.143.803/0001-10, valor: R$ 10.771,12, Con-
trato  90902/2021  - F LUCAS W E SILVA, CNPJ n° 15.501.731/0001-98, valor: R$ 8.500,00, 
Contrato  90903/2021  - JOSE MURILO DE MEDEIROS SILVA, CNPJ n° 29.883.721/0001-79, 
valor: R$ 53.440,70, Contrato  90904/2021  - LICITAR COMERCIO E SERVIÇO EIRELI, CNPJ n° 
36.544.770/0001-42, valor: R$ 28.670,00, Contrato 90905/2021  - LICITA HB INFORMATICA LTDA, 
CNPJ n° 38.422.516/0001-05, valor: R$ 4.197,00,  Contrato  90906/2021   - R.N. BALTAZAR - CO-
MERCIO DE INFORMATICA, CNPJ n° 26.668.902/0001-94, valor: R$ 6.348,00.

Manaíra-PB, 18 de Maio de 2021.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 008/2021  SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Sistema de Registros de 
Preços para aquisição de medicamentos éticos, genéricos e similares, de A a Z da linha farma, 
considerando o maior desconto ofertado sobre o preço da tabela oficial de medicamentos da revista 
ABC Farma. Data de abertura: 17/06/2021 às 15h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de 
expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. 
Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 04 de junho de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000020/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 000020/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de material 
médico hospitalar, cuja abertura será no dia 17.06.2021 às 09:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. O edital encontra-
-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 04 de junho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA 

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0005/2021 – FMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1030/2021 – FMS

O Pregoeiro Oficial do Fundo Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de PEDRAS DE 
FOGO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições, e observadas às disposições da Lei Federal nº 
10.520/2002, e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, DECLARA VENCEDORES do Pregão 
Presencial nº 0005/2021- FMS as seguintes empresas: COMERCIAL ITAMBÉ LTDA , CNPJ Nº 
02.775.367/0001-02, nos itens 06 – 09 – 12 – 13 – 15 – 16 – 26 – 28 – 30 – 31  – 47 – 48, LEAO 
COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA, CNPJ: 33.932.061/0001-46, nos itens: 04 – 29 – 36, 
TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 40.058.970/0001-62, nos itens: 01 – 02 – 
03 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 32 – 33 – 34 
– 35 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54. Fica aberto o 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para que as licitantes manifestação sua intenção de recurso. 
Após o protocolo da manifestação de recurso, lhe será concedido o prazo de (03) três dias úteis 
para apresentação das razões do recurso por escrito, podendo juntar memoriais, facultando-se 
aos demais licitantes a oportunidade de apresentar contrarrazões em igual número de dias, que 
começarão a correr do término do prazo recorrente, sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

PEDRAS DE FOGO - 04 DE JUNHO DE 2021.
MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANÃ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

28 de Janeiro, 20 - Centro - Puxinanã - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando a Aquisição de Equipamentos 
de Informática destinado a Secretaria Municipal de Saúde. Abertura da sessão publica: 10:00 horas 
do dia 18 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 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Lei Federal nº 13.979/20, 
alterada; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 
33801007. E-mail: cml.puxinana@gmail.com. Edital: https://www.puxinana.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Puxinanã - PB, 04 de junho de 2021
Gisley Morais Souto

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 16 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRODUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA SECRETARIA DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 04 de Junho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 16 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SERVIÇOS DE 
CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTES METÁLICOS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 04 de junho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000022/2021
OBJETO: Aquisição de peças de veículos diversos, para melhor atender as necessidades das 

secretarias deste município. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas:
CARNEIRO DO NASCIMENTO COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 

LTDA – ME, LARISSE LEONIA DE PONTES NERI, JOÃO PAULO ARAÚJO DOS SANTOS, SIL-
VANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS, VIEGAS AUTOPEÇAS E SERVIÇOS LTDA, RODRIGO 
DIEGO SOARES SANTOS. Para fase de lances verbais, que será realizado no dia 08 de junho de 
2021 às 13:00 horas, no prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 02 de junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. OBJETO: Aquisição de forma parcelada de 

gêneros alimentícios diversos, destinado a merenda escolar e kits de cestas básicas para os alu-
nos da rede ensino municipal, que se encontram em situação de vulnerabilidade social, causada 
pela Pandemia do Novo Coronavirus – COVID – 19. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas: JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO - CNPJ 30.250.913/0001-.27 e HORIZONTE 
COMERCIO EIRELI – CNPJ: 29.114.068/0001-54, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 04 de junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00018/2021
OBJETO: contratação de empresa especializada visando à prestação de serviços de acesso 

contínuo através de circuito dedicado à rede mundial de computadores (internet), por meio de 
cabos, fibra óptica e roteadores que se fizerem necessários à prestação do serviço, para atender 
aos diversos setores pertencentes ao Município.

TIPO: MENOR PREÇO.
DATA DA REUNIÃO: 21/06/2021 – 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, 04 de junho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB, através da Pregoeira Oficial, torna público para 

conhecimento dos interessados, o resultado do Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que tem como 
objeto aquisição de 01(um) veículo tipo caminhão, ano/modelo 2021 ou versão mais atualizada 
para uso comunitário para suporte a produção agrícola e pecuária para o município de Santa Luzia 
- PB, conforme Convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n° 859141/2017. 
Licitante declarado vencedor e respectivo valor total da contratação: MANUPA COMERCIO, EX-
PORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI - CNPJ N° 
03.093.776/0007-87 - Item(s): 01. Valor: 194.500,00.

Santa Luzia - PB, 04 de junho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - MANUPA COMERCIO, 
EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI - CNPJ 
N° 03.093.776/0007-87 - Item(s): 01. Valor: 194.500,00.

Santa Luzia - PB, 04 de junho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atri-

buições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 
00012/2021, que objetiva: Aquisição de 01(um) veículo tipo caminhão, ano/modelo 2021 ou versão 
mais atualizada para uso comunitário para suporte a produção agrícola e pecuária para o município 
de Santa Luzia - PB, conforme Convênio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento n° 
859141/2017; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente(s) vencedor(es): - MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE 
EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI - CNPJ N° 03.093.776/0007-87 - Item(s): 
01. Valor: 194.500,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 04 de junho de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2021
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 22 de Junho 2021, licitação modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço, para: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO 
(PRAÇA DE CHAFARIZ) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS 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, 04 de Junho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Rua Francisco
Felinto dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, às 09:30 horas do dia 23 de Junho de 

2021, licitação
na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa 

Especializadanos Serviços de Construção de Creche “Proinfância - Tipo 1”, no Município de 
São Bentinho/PB.Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail:

saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. Edital: saobentinho.pb.gov.br.
São Bentinho - PB, 02 de junho de 2021.

MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/

SUS – Unidade da Saúdeda Família/Sistema Único e Psicotrópicos de Saúde no município de 
São Bentinho/PB. Data e local, às 09:00 horas dodia 21/06/2021, na sala de reunião da CPL, na 
Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, Centro, São Bentinho - PB.Anexo à sede da Prefeitura. 
aobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 03 de junho de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação de empresa especializada na realização 

de exames laboratoriais para atender asnecessidades da Secretaria de Saúde do município de 
São Bentinho/PB, Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e local, 08:30horas do dia 17 
de Junho de 2021, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. E-mail:saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 02 de junho de 2021.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa especializada na realização de exames de imaginologia compreendendo radiologia tipo 
raio–x, ultrassonografia e tomografia para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
município do São Bentinho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: CEMOAN CENTRO MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - R$ 159.525,00; 
CLINICA ROCHA LTDA - R$ 73.955,00; FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 
- R$ 6.875,00; POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA - R$ 1.400,00; UDI PATOS SERVICOS 
E PRODUTOS MEDICOS LTDA - R$ 110.350,00.

São Bentinho - PB, 01 de Junho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a Contratação de empresa especializada na realização 

de exames laboratoriais para atender asnecessidades da Secretaria de Saúde do município de 
São Bentinho/PB, Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e local, 08:30horas do dia 17 
de Junho de 2021, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. E-mail:saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br.

São Bentinho - PB, 02 de junho de 2021.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 91601/2021, 91602/2021, 91603/2021 E 91604/2021.
OBJETO: Aquisição medicamentos básicos, psicotrópicos e injetáveis para as unidades de 

saúde, farmácia básica, SAMU e secretaria/fundo municipal de saúde do município de São José 
do Bonfim/PB

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS: 02.04 SECRETARIA DA SAUDE -  02.041 FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE - 10 301 1006 2111 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - FAMÍLIA 
- 10 301 2006 2068 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - 10 301 2006 
2085 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE; 10 303 2012 2089 PROGRAMA DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA; 10 301 2006 2123 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS/
CONVÊNIOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (FEDERAL); 10 302 2006 2131 MANU-
TENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA 
COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR; 10 301 2006 2122 MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMAS/CONVÊNIOS PARA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS (ESTADO). ELEMENTO 
DE DESPESA - 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e   CIRURGICA MON-

TEBELLO LTDA -   CNPJ nº 08.674.752/0001-40, VALOR: 39.777,60; EXPRESS DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n°26.156.923/0001-20, VALOR: 11.185,00; NNMED - DISTRI-
BUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n°15.218.561/0001-
39, VALOR: 61.597,50; PHARMAPLUS LTDA, CNPJ n° 03.817.043/0001-52 , VALOR: 26.440,00.

SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, 06 de maio de 2021.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 91701/2021, 91702/2021.
OBJETO: Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para as Unidades de 

Saúde do Município de São José do Bonfim/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos: 02.04 SECRETARIA DA SAUDE -  02.041 FUNDO MUNICIPAL DE 

SAUDE - 10 301 1006 2111 Manutenção do Programa Saúde da Família - Família - 10 301 2006 
2068 Manutenção de Programas Básicos de Saúde - 10 301 2006 2085 Manutenção do Fundo 
Municipal de Saúde; 10 301 1008 2112 Programa Saúde Bucal da População; 10 301 2006 2123 
Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal); 10 301 
2006 2122 Manutenção de Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado). 
ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim e   FARMAGUE-

DES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ n° 08.160.290/0001-42, VALOR: 5.919,60; RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, CNPJ n° 
10.719.048/0001-08, VALOR: 18.556,22

SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, 10 de maio de 2021.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: Aquisição De Veículo 
Zero Quilômetro Tipo Passeio Hatch, 1.6, Ano / Modelo 2021, como motor 1.6. Conforme termo 
de referência e especificações; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: Comercial Sant`anaVeiculos e Peças Ltda - R$ 83.500,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Maio de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
especializada para execução contínua dos serviços de mecânica, elétrica, pintura, bomba e bicos 
com reposição de peças, manutenção preventiva e corretiva em geral, estofamento, balanceamento, 
alinhamento e recauchutagem de pneus da frota de veículos e máquinas deste município; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: Ideal Pneus Peças e Serviços - R$ 
24.600,00; MMCB Serviço de Oficina Eirelle me - R$ 14.100,00; SEMEA COMERCIO DE PECAS 
E SERVICOS PARA AUTOS LTDA - R$ 536.200,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 04 de Junho de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição De Veículo Zero Quilômetro Tipo Passeio Hatch, 1.6, Ano / Modelo 2021, 
como motor 1.6. Conforme termo de referência e especificações. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Sebastião de Lagoa 
de Roça: 02010 – GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.1001.1081 – AQUISIÇÃO DE VEICU-
LOS 44.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANETE 0001 FONTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00040/2021 - 28.05.21 - Comercial Sant`anaVeículos 
e Peças Ltda - R$ 83.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho  de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição e Instalação de kit fotovoltaico 
de no mínimo 8,5 KWP, para produção de energia solar, na Escola Jose Menino, na cidade de 
Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 04 de Junho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 10:30 horas do dia 17 de Junho  de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Prestação de Serviços de assentamento 
de paralelepípedo granítico, recuperação de calçamento e pinturas diversa, neste  Município de 
Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, 
no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 04 de Junho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 00046/2021
A Prefeitura Municipal de Sumé – PB, por meio da Comissão Permanente de Licitação, TORNA 

PÚBLICO que o pedido de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DA PREGÃO PRESENCIAL N.º 00046/2021, 
interposto pela empresa AF GAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. – CNPJ: 23.871.427/0001-
60, foi analisado e julgado IMPROCEDENTES, conforme Ata de Julgamento constante nos autos 
do Processo, mantendo-se na íntegra os termos do edital bem como a data de abertura. Outras 
informações pelo Telefone (83) 3353 – 2274.

Sumé – PB, 02 de junho de 2021.
Dimitrius Laurent Ferreira da Silva

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00029/2021, para o dia 18 de Junho de 2021 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para 
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o dia 18 de Junho de 2021 às 08:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 04 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00030/2021, para o dia 18 de Junho de 2021 às 11:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 18 de Junho de 2021 às 11:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 04 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: FORNECI-
MENTO DE PEÇAS NOVAS PARA FROTA DE VEÍCULOS DA LINHA PESADA; ADJUDICO o 
seu objeto a: JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA - R$ 94.996,00; PERICLES CARNEIRO DE 
OLIVEIRA - R$ 131.353,00.

Tacima - PB, 04 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: SERVIÇOS 
MECANICOS DA LINHA LEVE E PESADA; ADJUDICO o seu objeto a: ALEXANDRE RIBEIRO 
DOS SANTOS - R$ 79.600,00; PAULO RIBEIRO MENDES 52892700434 - R$ 90.504,00; PERI-
CLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - R$ 124.280,00.

Tacima - PB, 04 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANTER O PROGRAMA DE 
FARMÁCIA BÁSICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 05.000 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 
05000.10.303.2008.2033 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA 
3.3.90.30.00.02 MEDICAMENTOS 05000.10.302.2006.2031 MNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.30.00.02 MEDICAMENTOS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT 
Nº 00034/2021 - 05.05.21 - ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- R$ 24.332,00; CT Nº 00035/2021 - 05.05.21 - M & R COMERCIO EIRELI - R$ 400.462,75.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 10:30 horas do dia 18 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,para: Aquisição de veículos 
tipo SUV. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e legislação pertinente. Informações: no horário das 12:00 às 17:00 de segunda a quinta-feira e 
08:00 ás 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221-6340. E-mail: cpldp@
defensoria.pb.gov.br. Edital: https://www.defensoria.pb.def.br/transparencia ou www.tce.pb.gov.br. 

João Pessoa - PB, 04 de junho de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Interino e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 14:00 horas do dia 21de 
junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,para: Aquisição de 
material permanente. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e legislação pertinente. Informações: no horário das 12:00 às 17:00 de segunda a 
quinta-feira e 08:00 ás 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221-6340. 
E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br. Edital: https://www.defensoria.pb.def.br/transparencia ou 
www.tce.pb.gov.br. 

João Pessoa - PB, 04 de junho de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

 QUEIMADAS– PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 9:30 horas do dia 17 de junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO ELETRÔNICO 
DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3392-2276. E-mail: licitacaopmqueima-
das2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 04 de junho de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

COOPERATIVA DE CONSUMO INTERESTADUAL DOS PROFISSIONAIS VENDEDORES, 
GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DOS ESTADOS DA PB e PE – 

CONSUCOOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO INTERESTADUAL DOS PROFISSIONAIS 
VENDEDORES, GESTORES, REPRESENTANTES E PROPAGANDISTAS DOS ESTADOS DA PB 
e PE - CONSUCOOP – CNPJ: 21.580.869/0001-22 – NIRE: 264000240-0, no uso das atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social, convoca seus 26 (vinte e seis) associados cooperados, em pleno 
gozo de seus direitos sociais, para se reunirem na PRIMEIRA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA 
DE 2021, que se realizará na sua SEDE, sito à Rua Barão de São Borja, 183 – Boa Vista - Recife 
– PE – CEP: 50.070-310, no dia 18 de junho de 2021. A Assembleia realizar-se-á em 1ª convoca-
ção às 18h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 2ª convocação às 19h, com 
a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum 
legal, em 3ª e última convocação às 20h, com a presença mínima de 10 (dez) associados a fim de 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Prestação de contas do exercício 2020;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas;
3. Rodizio obrigatório anual de 2/3 do conselho fiscal;
4. Correção de erro material no endereço da cooperativa em atas e/ou quaisquer documentos 

produzidos. 
5. Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no Art. 46 da lei 5.764/71. 

Recife-PE, 07 de junho de 2021. 
Rosélio Alves de Oliveira

Diretor Presidente
CPF: 374.872.484-53

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 5300109 CPF: 396076664XX, CONTRATO: 2236648 CPF: 172255334XX, 
CONTRATO: 2109481 CPF: 107125174XX, CONTRATO: 21102398 CPF: 145814594XX, 
CONTRATO: 2165117 CPF: 120711647XX, CONTRATO: 2605577 CPF: 727313204XX, 
CONTRATO: 2236732 CPF: 133578254XX, CONTRATO: 2217642 CPF: 030520094XX, 
CONTRATO: 4102059 CPF: 003053244XX, CONTRATO: 21102353 CPF: 145488174XX, 
CONTRATO: 2604798 CPF: 166540374XX, CONTRATO: 2401740 CPF: 169011814XX, 
CONTRATO: 2199426 CPF: 701093854XX, CONTRATO: 2602470 CPF: 164354914XX, 
CONTRATO: 4101343 CPF: 067634414XX, CONTRATO: 2600753 CPF: 137362144XX, 
CONTRATO: 2140897 CPF: 107485104XX, CONTRATO: 4103405 CPF: 050622784XX, 
CONTRATO: 2600811 CPF: 159105024XX, CONTRATO: 2176821 CPF: 119988954XX, CON-
TRATO: 4200727 CPF: 036065564XX, CONTRATO: 2211035 CPF: 119145124XX, CONTRA-
TO: 2606032 CPF: 100199374XX, CONTRATO: 2236028 CPF: 120603574XX, CONTRATO: 
2231857 CPF: 147765764XX, CONTRATO: 4102374 CPF: 057268124XX, CONTRATO: 
2188482 CPF: 105850204XX, CONTRATO: 2134830 CPF: 104945924XX, CONTRATO: 
2118932 CPF: 092263274XX, CONTRATO: 2176517 CPF: 953806804XX, CONTRATO: 
2107528 CPF: 066364884XX, CONTRATO: 2611704 CPF: 175708274XX, CONTRATO: 
2236999 CPF: 166106734XX, CONTRATO: 2171039 CPF: 676630604XX, CONTRATO: 
4101528 CPF: 467673714XX, CONTRATO: 2162528 CPF: 013121264XX, CONTRATO: 
6106972 CPF: 087013604XX, CONTRATO: 6105527 CPF: 026613634XX, CONTRATO: 
2230920 CPF: 712427054XX, CONTRATO: 2604814 CPF: 467753074XX, CONTRATO: 
2234241 CPF: 081786654XX, CONTRATO: 4102238 CPF: 012292514XX, CONTRATO: 
2604372 CPF: 140306044XX, CONTRATO: 2235026 CPF: 133455994XX, CONTRATO: 
2226207 CPF: 338705434XX, CONTRATO: 2170602 CPF: 087508364XX, CONTRATO: 
6202723 CPF: 713952104XX, CONTRATO: 6202487 CPF: 797259374XX, CONTRATO: 
0229201 CPF: 965854714XX, CONTRATO: 2229322 CPF: 109188464XX, CONTRATO: 
2233392 CPF: 154439804XX, CONTRATO: 2121643 CPF: 059856514XX, CONTRATO: 
2141106 CPF: 127173264XX, CONTRATO: 21100605 CPF: 053548714XX, CONTRATO: 
6106105 CPF: 133005204XX, CONTRATO: 2181614 CPF: 103705494XX, CONTRATO: 
0242003 CPF: 008967994XX, CONTRATO: 2604762 CPF: 710796784XX, CONTRATO: 
2606812 CPF: 165705904XX, CONTRATO: 2602266 CPF: 137014544XX, CONTRATO: 
2122725 CPF: 026948954XX, CONTRATO: 2601484 CPF: 075416194XX, CONTRATO: 
2607460 CPF: 685844904XX, CONTRATO: 21100334 CPF: 125703914XX, CONTRATO: 
2233428 CPF: 711466214XX, CONTRATO: 2231543 CPF: 016623984XX, CONTRATO: 
2165327 CPF: 736280934XX, CONTRATO: 2236031 CPF: 120479204XX, CONTRATO: 
2610442 CPF: 012499484XX, CONTRATO: 2207733 CPF: 029036554XX, CONTRATO: 
2184394 CPF: 091271154XX, CONTRATO: 2229064 CPF: 139155874XX, CONTRATO: 
2701452 CPF: 107808114XX, CONTRATO: 2610010 CPF: 131617844XX, CONTRATO: 
2190435 CPF: 058945414XX, CONTRATO: 4200465 CPF: 046360674XX, CONTRATO: 
2217918 CPF: 118148304XX, CONTRATO: 6202945 CPF: 010996034XX, CONTRATO: 
4200267 CPF: 245725001XX, CONTRATO: 2606034 CPF: 700831324XX, CONTRATO: 
2607507 CPF: 071273364XX, CONTRATO: 2401739 CPF: 102294434XX, CONTRATO: 
2600803 CPF: 158337274XX, CONTRATO: 2603536 CPF: 114629964XX, CONTRATO: 2116170 
CPF: 100958364XX, CONTRATO: 2227672 CPF: 103730444XX, CONTRATO: 2611401 CPF: 
038886272XX, CONTRATO: 2127687 CPF: 115865934XX, CONTRATO: 0229001 CPF: 
441267354XX, CONTRATO: 6202656 CPF: 097190894XX, CONTRATO: 2142829 CPF: 
103259354XX, CONTRATO: 2231628 CPF: 083346044XX, CONTRATO: 2210241 CPF: 
109471714XX, CONTRATO: 2102603 CPF: 760168624XX, CONTRATO: 2602536 CPF: 
140809504XX, CONTRATO: 2203065 CPF: 105589294XX, CONTRATO: 2603530 CPF: 
094267034XX, CONTRATO: 2237024 CPF: 084675654XX, CONTRATO: 2608594 CPF: 
020927581XX, CONTRATO: 21105151 CPF: 396265124XX, CONTRATO: 2500246 CPF: 
114256904XX, CONTRATO: 5201494 CPF: 040921614XX, CONTRATO: 2170292 CPF: 
951917984XX, CONTRATO: 2206517 CPF: 702925064XX, CONTRATO: 2144210 CPF: 
120023704XX, CONTRATO: 2132809 CPF: 760746334XX, CONTRATO: 2608079 CPF: 
122752684XX, CONTRATO: 2236023 CPF: 692028264XX, CONTRATO: 2604404 CPF: 
166788044XX, CONTRATO: 2216867 CPF: 700509824XX, CONTRATO: 2138251 CPF: 
065591004XX, CONTRATO: 2194118 CPF: 103409374XX, CONTRATO: 6202438 CPF: 
219189104XX, CONTRATO: 2219848 CPF: 365584274XX, CONTRATO: 4200197 CPF: 
338695704XX, CONTRATO: 2602488 CPF: 915611324XX

NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, CNPJ 13.440.646/0001-31, situado 
à Av. General Bento da Gama, 126 SL. 01 – Torre, torna público que requereu da SEMAM – Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente arenovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 152/2020, com 
vencimento em 02/07/2021, para comércio por atacado de pneumáticos e câmaras de ar, situado 
à Av. General Bento da Gama, 126 SL. 01 – Torre.
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