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Paraíba irá receber 52,6 mil 
doses da vacina da Janssen
Critérios para utilização do imunizante contra covid-19 foram pactuados, ontem, entre estado e municípios através da CIB. Página 4

Foto: José Marques/Secom-PB

Em visita à Rainha da Borborema, João Azevêdo inspeciona obras e anuncia novo prédio para Hospital de Clínicas, além de serviço de hemodinâmica no Trauma. Página 3

Mobilidade, segurança e saúde em Campina Grande

Colunas

Empresas paraibanas recebem 
R$ 106 mi em investimentos
Recursos partiram de incentivos concedidos pela Sudene no 
ano passado e geraram mais de 12 mil empregos. Página 17

Cultura

Ouse Criar 2021 Lançado pela Secretaria de Estado da Educação, 
programa seleciona alunos da rede pública para maratona virtual. Página 19

Foto: Reprodução

José Lins do Rego, transcendendo em muito 
o tal ‘Ciclo da Cana-de-Açúcar’, foi um romancista 
da vida como ela é, sem perder de vista o sonho 

de como ela poderia ser.  Página 10

José Mário da Silva

Paraíba

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

348.353

17.125.357

174.138.129

7.957

479.791

3.750.463
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.907.680

75.265.254

2.184.789.416

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!

Em time que 
está ganhando... 
Tite mantém praticamente 
a mesma escalação dos jogos 
contra Equador e Paraguai 
para as disputas da 
Copa América. Página 23
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Inovar a festa junina é ressignificar o que 
efetivamente traz bem-estar à comunidade. Só 
porque não tem festa na rua, não significa que 
você não vai brincar São João.  Página 17

Regina Amorim

Diversidade

Economia

João Gilberto: “pai” da bossa 
nova faria 90 anos nesta quinta
Em entrevista ao Jornal 
A União, Ruy Castro, 
autor do livro ‘Chega de 
Saudade’, comenta o 
legado do baiano. 
Página 9

Aniversário Corpo de Bombeiros Militar faz 104 
anos com a importante missão de salvar vidas. Página 6
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Imagine se, por um artifício imbuído de legalidade, o uso de fogão 
a gás e ferro elétrico fosse proibido no Brasil, e tais instrumentos fos-
sem substituídos pelos modelos de antigamente, que funcionavam à 
base de lenha e carvão. Essa comparação é válida, também, caso se 
dê a reposição do voto eletrônico pelo sufrágio impresso, como é do 
desejo de certos crânios que ora maquinam mudanças no processo 
eleitoral, sabe-se lá com que intenções.

Ora, não é preciso ter cérebro de Einstein para entender que a 
votação eletrônica, iniciada, no Brasil, em 1996, deu maior legiti-
midade à democracia representativa, além de dar mais celeridade 
ao escrutínio. O voto no papel (e se brincar, ele também será aber-
to) remete ao tempo do coronelismo, quando certos eleitores eram 
levados pelo cabresto ou debaixo de pau até a seção eleitoral, para 
votar em quem o latifundiário mandasse.

Tem razão, portanto, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), ministro Luís Roberto Barroso, quando diz que a efetivação 
do voto impresso significaria uma involução no que diz respeito ao 
processo eleitoral brasileiro, além de aumentar o risco de fraudes. 
A quem interessaria esse retrocesso para uma logística de votação 
mais fácil de ser manipulada e, por conseguinte, mais suscetível a 
certas modalidades de intrujice? 

A experiência demonstra que o Brasil avançou bastante após o 
advento da urna eletrônica. A votação, a contagem de votos e o anún-
cio dos resultados, caso não ocorram falhas técnicas ou algum tipo 
de calamidade, em certas situações podem ocorrer em um único dia. 
O processo digital, conforme assegura o ministro Luís Roberto Bar-
roso, é lastreado por três adjetivos que lhe certificam a idoneidade: 
é seguro, transparente e auditável.

Além da questão da segurança, o voto eletrônico é mais barato 
que o impresso. Pelos cálculos do TSE, o retrocesso custaria aos co-
fres da nação cerca de R$ 2 bilhões. É muito dinheiro para um país 
cuja economia anda mal das pernas e está mergulhado numa crise 
sanitária sem precedentes, com consequências ainda incertas no 
plano social. Para que mudar o que está dando certo? Bom manter 
os olhos abertos sobre essa questão.

Caro e perigoso A prisão de Bosco Barreto
Bosco Barreto, advogado e político 

cajazeirense, se destacou nas décadas 
de 70 e 80 pela atuação destemida e 
firme em defesa de melhores condições 
de vida para a população sertaneja. Foi 
uma voz aguerrida na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba ao tempo em que exer-
ceu o mandato de deputado estadual 
(1975/78), credenciando-o a disputar a 
eleição para senador pela sublegenda do 
MDB. Havendo sido o segundo mais vo-
tado do seu partido, passou a ser suplen-
te do senador eleito, Humberto Lucena.

Em 1981, quando da visita do minis-
tro Mário Andreazza à Paraíba, em mis-
são oficial do governo para observar a 
crise social provocada 
pela seca, Bosco fez um 
forte pronunciamento 
crítico à atuação da-
quela autoridade e do 
governador Tarcísio 
Burity, no trato das 
questões relacionadas 
ao flagelo da seca em 
nosso Estado. 

Foi o suficiente 
para que se visse in-
diciado em inquéri-
to baseado na Lei de 
Segurança Nacional, 
por ofensa à dignidade do ministro e 
do governador e incitamento implícito 
ao saque de bancos oficiais. Convocado 
várias vezes para depor, Bosco Barreto 
não compareceu às audiências. Em razão 
disso, teve sua prisão decretada, o que 
aconteceu na manhã de 23 de julho, em 
Cajazeiras, de onde foi conduzido para 
o Departamento da Polícia Federal, em 
João Pessoa.

A notícia agitou os meios políticos 
paraibanos. Ao chegar à sede da Polícia 
Federal, após cumprir os procedimentos 
de exame de corpo de delito no IML, dis-
se que não iria prestar nenhum depoi-

mento porque considerava sua prisão 
ilegal. Manteve-se assim durante o tem-
po em que esteve preso, recusando-se a 
responder as perguntas que lhe foram 
feitas no interrogatório, reafirmando 
seu propósito de só falar na Justiça Mili-
tar, em Recife.

Não aceitou as refeições oferecidas, 
ensaiando a deflagração de uma greve 
de fome. No entanto, logo que tomou co-
nhecimento da prisão, o senador Hum-
berto Lucena enviou telegrama ao mi-
nistro da Justiça, Abi-Ackel, lamentando 
a ocorrência “pelo simples fato de não 
haver atendido às intimações para depor 
em processo que o enquadrava na LSN, 

face à sua firme e de-
cidida atuação em de-
fesa de justas e legíti-
mas reivindicações da 
população sertaneja, 
atingida pela seca no 
terceiro ano consecu-
tivo”. 

Foi grande a mo-
vimentação na Polícia 
Federal, recebendo a 
visita de lideranças 
como Pedro Gondim, 
Antônio Mariz, Carnei-
ro Arnaud, Ruy Gou-

veia, entre outros. A forte ação política 
permitiu que sua prisão fosse relaxada 
na manhã seguinte, logo após seu inter-
rogatório, ainda que tivesse se mantido 
calado. 

Em sua cidade natal, Cajazeiras, a 
população promovia um ato público em 
protesto à sua prisão. Ao ser informada 
da sua soltura, decidiu esperar o seu re-
torno, oportunidade em que foi recebido 
efusivamente por seus conterrâneos.

O episódio mais uma vez marcou a 
personalidade corajosa e combativa des-
sa liderança política que fez história no 
Sertão paraibano.

Nosso correspondente de guerra
Nesses tempos de quarentena, nada me-

lhor que vasculhar estantes e gavetas à pro-
cura de um bom livro. Quem busca encontra. 
Deparei-me com João Lelis de Luna Freire e 
seu inigualável “A Campanha de Princesa”. 
Os acontecimentos objeto daquele verdadei-
ro ensaio sobre a guerra de guerrilha estão 
ultrapassando noventa anos. Reler João Lelis 
é, sobretudo, um exercício de paraibanidade 
e uma homenagem aos bravos que tingiram 
de sangue o solo sertanejo nos idos de 1930.

O levante de Princesa, território livre 
decretado pelo coronel e deputado José Pe-
reira Lima, encontrou João Lelis já como 
redator de A União. Seu desejo de cobrir os 
acontecimentos beligerantes do Sertão, à 
revelia do presidente João Pessoa, venceu a 
resistência de Osias Gomes, diretor do jor-
nal. João Pessoa tomou co-
nhecimento do propósiito 
do moço aguerrido, através 
do noticiário que mandava 
do front. Ordenou mandar 
chamá-lo de volta. Sentia-
se responsável pela sua 
vida. Mas João Lelis era 
“uma vontade de aço, que 
não conjuga o verbo re-
troceder”, assevera Osias. 
Só voltou à capital quando 
tudo terminou. Tornou-se 
o primeiro correspondente de guerra da Pa-
rahyba.

O jovem repórter não cuida apenas de 
narrar os acontecimentos do cenário revol-
to, a exemplo da ocupação de Teixeira pelas 
tropas legais ou a recuperação de Imacula-
da, transformada em sede das milícias rebel-
des. Emite conceitos sobre operações milita-
res, analisa equívocos dos chefes de tropa e 
transcende a narrativa de uma simples re-
portagem, para registrar os costumes polí-
ticos da época, a exemplo: “Em 1930, tratan-
do-se de política, tudo era possível no Brasil. 
Governos estaduais contra Governo Federal; 

este contra governos estaduais; estes ainda 
contra prefeitos ou chefes políticos, ou estes 
contra aqueles. Diziam que isto era liberda-
de, chamavam a isto de democracia. As elei-
ções não representavam a vontade popular, 
e as fileiras do partido político a que se di-
zia pertencer o eleito não sabiam em quem 
haviam votado. As eleições eram falsas ou 
forçadas. A isto denominavam democracia 
porque o voto existia, mas não indicava a 
vontade do votante senão o desejo de poder, 
pertencente na época ao Poder Executivo ou 
ao partido dominante no jogo político.”

Em termos militares, ensina “O essen-
cial, porém, para o êxito de uma tropa qual-
quer que seja o seu efetivo e qualquer o seu 
destino, reside na sua sólida e voluntária dis-
ciplina... Eis a própria alma da tropa”.

Essa disciplina mili-
tar faltaria aos seguidores 
de José Pereira. “É bem 
verdade que às falanges 
do moreno caudilho não 
escasseavam capitães-do
-mato à moda desse auda-
cioso Luiz do Triângulo. 
Mas lhe faltava a congêni-
ta predestinação do chefe 
guerreiro, condutor in-
conteste de batalhadores, 
manobrador de efetivos. 

O chefe de princesa, José Pereira Lima, não 
possuía essa alma nem se permitiu encontrá
-la em outro corpo. Era civil por índole, por 
conveniência e por atitudes”

A primeira edição de “A Campanha de 
Princesa” saiu em 1944 quando João Lelis já 
havia participado da Revolução de 30, como 
oficial do 29 BC, e como segundo-tenente 
na Revolução Paulista de 1932, passando 
pelos cargos de prefeito de Taperoá e Ma-
manguape, além de Santa Cruz do Inharé, no 
Rio Grande do Norte. Sua vocação política o 
levou à primeira Assembleia Constituinte da 
Paraíba, pós 1945.

 Ao chegar à sede da Polícia 
Federal, disse que não iria prestar 

nenhum depoimento porque 
considerava sua prisão ilegal. 

Manteve-se assim, recusando-se a 
responder as perguntas que lhe 

foram feitas no interrogatório.   

 Reler João Lelis é, 
sobretudo, um exercício de 

paraibanidade e uma 
homenagem aos bravos que 
tingiram de sangue o solo 

sertanejo nos idos de 1930.   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador
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Início da construção foi anunciado ontem, juntamente com a implantação do serviço de hemodinâmica no Trauma
O governador João Aze-

vêdo anunciou ontem a 
construção do novo prédio 
do Hospital de Clínicas de 
Campina Grande, que será 
edificado em uma área de 
2,3 hectares, e a implantação 
do serviço de hemodinâmica 
no Hospital de Emergência e 
Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes. 

Em visita à Rainha da 
Borborema, o governador 
também se reuniu com os 
gestores da Saúde para ava-
liar as ações de enfrentamen-
to da pandemia da covid-19 
na segunda macrorregião de 
Saúde e visitou o Hospital de 
Clínicas, que completou um 
ano de atendimento à popu-
lação. A unidade de saúde já 
atendeu mais de 1.660 pes-
soas, deu alta a mais de mil 
pacientes nesse período e 
tem uma taxa de recuperação 
que chega a 75%.

“Eu espero que a huma-
nidade saia melhor dessa 
pandemia que tem deixa-
do marcas tristes. Estamos 
aprendendo da maneira mais 
dura que dependemos uns 
dos outros para viver e o tra-
balho dedicado de cada um 
tem a nossa gratidão, o nosso 
reconhecimento e respeito 
por todo o esforço para dar 
à sociedade a melhor respos-
ta possível. As decisões são 
sempre tomadas e pensadas 
para salvar vidas e eu home-
nageio a todos por abraçar 
essa missão”, disse o gestor ao 
parabenizar os profissionais 
do Hospital de Clínicas. 

Ele também afirmou que 
o novo prédio do hospital irá 
disponibilizar cerca de 300 
leitos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e de enferma-
ria. “Nós queremos que esse 
seja um hospital referência 
para cirurgias eletivas, bem 
como uma maternidade para 
atendimento de alta comple-
xidade. O terreno já pertence 
ao Estado, os secretários de 
Saúde já fizeram a programa-
ção do hospital e nós vamos 
fazer agora o projeto e a lici-
tação para a construção do 
hospital que será uma con-
quista para Campina Grande. 

Vamos utilizar o atual Hospi-
tal de Clínicas até a constru-
ção do novo prédio, que terá 
uma grande capacidade de 
ampliação”, explicou. 

O secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
agradeceu o envolvimento e 
dedicação dos profissionais 
do Hospital de Clínicas aos 
pacientes e ressaltou o com-
promisso social de todos para 
garantir o atendimento quali-
ficado a todos os paraibanos. 
“O Hospital de Clínicas em um 
espaço curto de tempo adqui-
riu conceito em decorrência 
de um trabalho multiprofis-
sional, com a valorização do 
enfermeiro, do técnico de en-
fermagem, do fisioterapeuta, 
do psicólogo, do fonoaudiólo-
go, dos médicos e hoje somos 
referência no Estado no aten-
dimento e na humanização 
do tratamento”, declarou.

O diretor do Hospital de 
Clínicas, Johny Bezerra, evi-
denciou a atuação diferencia-
da e humanizada realizada na 
unidade de saúde. “Nós temos 
um dos melhores índices de 
recuperação do Brasil e pa-
rabenizo toda nossa equipe. 
Eu sempre falo que o Gover-
no do Estado salvou Campina 
Grande duas vezes do colap-
so, com a abertura de leitos, 
e nós temos dado suporte ao 
município e à Paraíba”, falou. 

Serviço de Hemodinâmi-
ca - De acordo com o diretor 
técnico do Trauma de Campi-
na Grande, Sebastião Viana, a 
unidade cardiovascular fun-
cionará em um prédio anexo 
do hospital. “Nós iremos con-
templar os pacientes que pre-
cisam de uma angioplastia e 
de um cateterismo de urgên-
cia. As doenças cardíacas são 
as que mais matam no mun-
do e vamos atender não só os 
pacientes com perfil cardioló-
gico, mas também com perfil 
vascular”, comentou.  

Na oportunidade, ele 
entregou ao governador João 
Azevêdo a placa de amigo do 
Hospital de Trauma de Cam-
pina Grande. O chefe do Exe-
cutivo estadual também rece-
beu o certificado de amigo do 
Hospital de Clínicas.

CG ganha 300 leitos com novo 
prédio do Hospital de Clínicas

No Câmara, está em curso de-
bates em comissão especial so-
bre alterações nas regras elei-
torais para 2022. Existe uma 
tendência entre os deputados 
de adotar o sistema ‘distritão’, 
em que são eleitos os candida-
tos mais votados. O deputado 
Raniery Paulino é contra essa 
mudança. “Eu, particularmente, 
defendo o sistema proporcional, 
mas sem coligação”, opinou. 

A fAvor dA proporcionAl 
Vice-líder do governo na 
ALPB, Raniery Paulino (MDB) 
é a favor que as sessões or-
dinárias no Legislativo es-
tadual ocorram também de 
modo presencial e não só de 
forma remota, como aconte-
ce atualmente, por conta da 
pandemia. Mas faz uma res-
salva: “Não pode ser na sede 
da Assembleia, porque lá não 
tem circulação de ar”.   

Ainda na entrevista, o governador 
ressaltou que o momento não é de 
discussão sobre política eleitoral, 
mas de ações de combate à pande-
mia. “O meu nome está posto para 
reeleição, entretanto, a discussão 
sobre possíveis chapas será discuti-
do no momento adequado. O foco 
nesse momento é salvar vidas. Elei-
ções de 2022 só em 2022”.  

“Só em 2022” 

“QuAlQuer deciSão Que SejA tomAdA Sobre 2022 
pASSA por cAmpinA GrAnde”, AfirmA GovernAdor 

em outro locAl 

Nos últimos 11 anos, para ficar num recorte mais recente, Campina Grande tem pontuado na forma-
ção das chapas que saíram vencedoras nas eleições para o Governo do Estado. Foi assim em 2010, 
quando o ex-governador Ricardo Coutinho (PSB) compôs a chapa majoritária com o ex-deputado 
Rômulo Gouveia, candidato a vice, e na eleição posterior, quando o socialista formou chapa com 
Lígia Feliciano (PDT). E, no pleito de 2018, a pedetista se manteve na majoritária, agora com o go-

vernador João Azevêdo (Cidadania). Face a essa tendência, o debate para o pleito de 2022 é se um 
representante da ‘Rainha da Borborema’ estará presente na formação da chapa a ser encabeçada 

pelo governador. Cumprindo agenda na cidade, João Azevêdo foi provocado a falar sobre o tema, 
em entrevista a uma emissora de rádio. E ressaltou a importância de política de Campina Grande 
nesse contexto. “Campina Grande é importante em qualquer processo de discussão na Paraíba, 

seja econômico, seja desenvolvimento do turismo, seja político. Isso é 
claro para todos nós, nós sabemos disso. Qualquer decisão 
que seja tomada de 2022 passa por Campina Grande, é óbvio 
que sim, e nós levaremos isso em consideração, não tenha 
dúvida nenhuma”, argumentou o governador.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O Senado deverá votar hoje o projeto de lei 
que estabelece o ensino como serviço essen-
cial e impede a suspensão de aulas durante 
a pandemia de covid-19. Será a terceira ten-
tativa de apreciação da proposta - em abril 
e no início deste mês, devido a divergências 
entre os parlamentares,  o projeto foi retira-
do de pauta.   

pl Que impede SuSpenSão  
de AulAS Será votAdo hoje 

“mAchiSmo eStruturAl” 

prevenção à corrupção 

A proposta, para uns, não tem efeito prático, 
mas para as deputadas petistas Gleisi Hof-
fmann e Érika Kokay, que apresentaram reque-
rimento para alterar o nome de ‘Câmara dos 
Deputados’ para ‘Câmara Federal’, a justificati-
va é plausível: a despeito de existirem mulheres 
no parlamento, a designação masculina com-
prova a existência do “machismo estrutural”. 

Nesta quinta-feira, será lançado em João Pessoa, em 
reunião online, o Programa Nacional de Prevenção à 
Corrupção (PNPC), uma iniciativa coordenada pelo 
Tribunal de Contas da União e pela Controladoria-
Geral da União. O PNPC visa reduzir fraudes na ad-
ministração pública. O prefeito Cícero Lucena (PP) 
participará da reunião.  
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Saiba mais sobre os projetos em Campina Grande
Arco Metropolitano Leste 
A obra representa um investimento superior 

a R$ 17,6 milhões oriundos do Tesouro Estadual 
e terá uma extensão de 6,42 Km, beneficiando 
diretamente 650 mil pessoas. A ação tem o 
objetivo de interligar diretamente as rodovias 
BR-230, BR-104 e PB-095.

 
Centro Integrado 
A obra representa investimentos de aproxima-

damente R$ 5,2 milhões. A edificação contará com 
espaços como central de controle (monitoramento, 
despachos e coordenadores), sala de ocorrências 
com coordenador, controle interno, Tecnologia da 
Informação, DML, almoxarifado, ambiente de des-
compressão de servidores,; sala de operação da 

Inteligência; representação dos órgãos; entre outras.
 
Escritório de Representação do Governo 
A reforma representa investimentos na ordem de 

R$ 1,8 milhão e contempla as áreas de recepção, sala 
do chefe da Agevisa, Sala do Orçamento Democrá-
tico, sala da Procuradoria Geral do Estado, sala do 
procurador, sala de espera, sala Gecov, gabinete do 
governador, sala de reunião, vice-governadoria, sala 
de secretário, área técnica, almoxarifado, estações 
de trabalho da Agevisa, copa, DML, área de serviço.

 
Ponte entre conjuntos habitacionais 
A obra representa um investimento de R$ 657 mil e 

contempla duas passagens para pedestres, beneficiando 
2.500 famílias.

Governador inspeciona obras na cidade
O governador João Azevê-

do realizou ontem, em Campina 
Grande, visitas técnicas às obras de 
implantação do Arco Metropolitano 
Leste, de construção do Centro 
Integrado de Comando e Controle 
(CICC) e da ponte de ligação entre 
os bairros dos conjuntos habitacio-
nais Acácio Figueiredo e Raimundo 
Suassuna, além da reforma do 
Escritório de Representação do 
Governo. As ações na Rainha da 
Borborema somam investimentos 
superiores a R$ 25,3 milhões e têm 
o objetivo de melhorar a mobilida-
de urbana, a qualidade de vida da 
população e ampliar e fortalecer a 
atuação das Forças de Segurança 
e de órgãos do Estado na região.

 Na ocasião, o chefe do Execu-
tivo estadual ressaltou a expectativa 
de disponibilizar aos cidadãos a 
obra do Arco Metropolitano Leste 
até janeiro do próximo ano. “Nós 
vamos permitir que o cidadão que 
chegue em Campina Grande em 
destino ao Brejo não precise entrar 
na cidade, ligando a BR-230 à BR-
104, com a construção de um via-
duto perto de Lagoa Seca, que ali-
viará o trânsito interno de Campina 

Grande. Nas imediações desse local 
também construiremos o Centro de 
Convenções, uma obra de R$ 120 
milhões, onde o Estado irá investir 
R$ 72 milhões de recursos próprios 
numa localização extremamente 
privilegiada”, frisou.

 Ele também destacou o sim-
bolismo da instalação do Escritório 
de Representação do Governo de 
Campina Grande. “As obras estão 
em andamento e no local vamos 
despachar frequentemente na ci-
dade para agilizar a nossa relação 

com todo o segmento empresarial 
e investidores, fazendas com que o 
município e seu entorno recebam 
novos investimentos”, explicou.

 O gestor ainda evidenciou 
os investimentos em Segurança 
Pública e a integração de diversos 
serviços no Estado com a instalação 
do CICC.  As visitas foram acom-
panhadas pelo senador Veneziano 
Vital do Rego, pelos deputados 
estaduais Inácio Falcão e Manoel 
Ludgério, vereadores e auxiliares 
do Governo do Estado.

Projetos de mobilidade na Rainha da Borborema somam investimentos superiores a R$ 25 milhões

Foto: Secom/PB
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Estado deve receber, na próxima semana, 52.600 doses da vacina contra covid-19 para distribuí-las com os municípios
A Paraíba deve receber 

na próxima semana 52.600 
doses da vacina Janssen con-
tra a covid-19. Dentro desta 
expectativa, foi pactuada entre 
estado e municípios durante a 
reunião ordinária da Comissão 
Intergestores Bipartite (CIB), 
realizada ontem, a distribuição 
para todos os 223 municípios. 
Os imunizantes serão destina-
dos à vacinação da população 
com comorbidade e dos pro-
fissionais de educação.  

A previsão é de que a Se-
cretaria de Estado da Saúde 
(SES) realize a distribuição 
entre os dias 15 e 16 de junho, 
conforme recebimento do lote 
pelo Ministério da Saúde. Os 
municípios se compromete-
ram com a operacionalização 
dos imunizantes em até 8 dias, 
a partir da data de recebimen-
to das doses, uma vez que a va-
cina só é válida até 27 de junho. 

 A secretária executiva 
de Saúde do Estado, Renata 
Nóbrega, enfatizou que os 
públicos podem ser reade-

Paraíba define critérios para 
utilizar o imunizante Janssen 

Foto: Agência Brasil

Os imunizantes Janssen serão destinados à 
vacinação da população com comorbidade 
e dos profissionais de educação

Anvisa autoriza testes em 
humanos com a Butanvac

Brasil registra 17,1 milhões de casos e 
479,5 mil mortes pelo novo coronavírus

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
autorizou ontem, o início da 
pesquisa clínica da vacina 
ButanVac, contra a covid-19. 
Antes de realizar a aplicação 
experimental do fármaco, o 
Instituto Butantan deve apre-
sentar algumas informações 
complementares sobre os 
testes em andamento. Após a 
entrega dos dados, a entidade 
fica autorizada a administrar 
doses da vacina em voluntá-
rios das fases 1 e 2 da pesqui-
sa clínica.

Segundo a Anvisa, 400 
pessoas com mais de 18 anos 
devem participar da primeira 
etapa do estudo. Já nas de-
mais, há expectativa que 6 
mil voluntários recebam a 
vacina. A administração da 
ButanVac, que acontece em 
duas doses com intervalo de 
28 dias, acontecerá no Hos-
pital das Clínicas (FMUSP) e 
no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ri-
beirão Preto.

“Para a autorização do 
estudo clínico, a Anvisa e Bu-
tantan realizaram ao longo 
dos últimos dois meses uma 
intensa troca de informações 
e de reuniões com objetivo 
de que todos aspectos do es-
tudo estivessem claros e com 
garantias de segurança aos 
voluntários”, afirma o comu-
nicado oficial da agência.

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), que vi-
nha cobrando publicamente 
celeridade na análise do pe-
dido, agradeceu à Anvisa em 
publicação no Twitter e desta-
cou que 7 milhões de doses da 
ButanVac já foram produzidas. 
“A Anvisa acaba de autorizar os 
testes clínicos com a ButanVac, 
a vacina do Butantan contra 
a covid-19, que não depende 
de insumos de outros países 
para sua produção. O Instituto 
Butantan já tem 7 milhões de 
doses prontas da ButanVac. 
Grande notícia. Obrigado An-
visa!”, escreveu o governador.

O total de pessoas infec-
tadas pelo novo coronavírus 
desde o início da pandemia 
chegou a 17.122.877. Entre 
anteontem e ontem, foram 
confirmados 85.748 novos 
diagnósticos positivos de co-
vid-19 pelas secretarias de 
saúde. Anteontem, o painel de 
informações da pandemia tra-
zia 17.037.129 casos acumu-
lados. O país tem ainda 3.888 
casos ativos, em acompanha-
mento. Não foram acrescidos 
os dados do Estado de Ron-
dônia.

A soma de vidas perdidas 
para a pandemia do novo co-
ronavírus alcançou 479.515. 

Nas últimas 24 horas, foram 
confirmados 2.723 novos óbi-
tos. Foi o maior número desde 
o dia 5 de maio, quando foram 
registradas 2.811 novas mor-
tes. Anteontem, o número de 
óbitos decorrentes de compli-
cações relacionadas à covid-19 
estava em 476.792.

Ainda há 3.888 falecimen-
tos em investigação. O termo é 
empregado pelas autoridades 
de saúde para designar casos 
em que um paciente morre, 
mas a causa segue sendo apu-
rada mesmo após a declaração 
do óbito.

Os dados estão na atuali-
zação diária do Ministério da 
Saúde, divulgada na noite de 
ontem. O balanço sistematiza 
as informações coletadas por 

secretarias estaduais de saúde 
sobre casos e mortes.

O número de pessoas que 
foram infectadas, mas se re-
cuperaram desde o início da 
pandemia é de 15.596.816. 
Isso corresponde a 91,1% do 
total dos infectados pelo vírus.

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

Estados
O ranking de estados com 

mais mortes pela covid-19 

é liderado por São Paulo 
(115.960). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (52.094), Mi-
nas Gerais (42 mil), Rio Gran-
de do Sul (29.218) e Paraná 
(27.540). Já na parte de baixo 
da lista, com menos vidas per-
didas para a pandemia, estão 
Roraima (1.662), Acre (1.697), 
Amapá (1.741), Tocantins 
(2.971) e Alagoas (4.922).

Vacinação
Até o momento, foram 

enviadas a estados e municí-
pios 109,2 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19. 
Deste total, foram aplicadas 
70 milhões de doses, sendo 
48,6 milhões da primeira 
dose e 21,3 milhões da se-
gunda dose.

Bruno de Castro
Agência Estado

Jonas Valente
Agência Brasil 

O Governo da Paraíba 
realiza, hoje, às 10h, o 18º 
sorteio do Programa Nota 
Cidadã, no auditório da Lo-
teria Estadual da Paraíba 
(Lotep), em João Pessoa. 
Serão conhecidos os 21 ga-
nhadores do mês de maio 
da campanha mensal: 20 
prêmios de R$ 2 mil e um 
prêmio especial no valor 
de R$ 20 mil, totalizando 
R$ 60 mil de prêmios em 
dinheiro.

O 18º sorteio do Nota 
Cidadã terá 168.796 bi-
lhetes com 33.416 parti-
cipantes. Os sorteios serão 
realizados sem a presença 
de público, devido à pan-
demia, mas serão trans-
mitidos ao vivo pelo canal 
do YouTube da Secreta-
ria de Estado da Fazenda 
(Sefaz-PB) e pelo perfil do 
Instagram da Lotep (@lo-
tep.pb).

Concorrem ao sorteio 
todos os mais de 55 mil ci-
dadãos paraibamos que já 
fizeram cadastro no Nota 
Cidadã e exigiram a nota 
com CPF no ato da compra 
no período de 1º a 31 de 
maio, nos estabelecimen-
tos comerciais do Estado 
da Paraíba.

Cidadania fiscal
O Programa Nota Ci-

dadã, que é uma iniciativa 
do Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) e 
os órgãos como Codata e a 
Lotep, incentiva o cidadão 
paraibano a desenvolver o 
exercício da cidadania fis-
cal ao exigir a nota fiscal e 
incluir o CPF na Nota Fiscal 
do Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) de suas compras 
e no fortalecimento do co-
mércio local da Paraíba.

Para concorrer aos 21 
prêmios mensais em dinhei-
ro, o cidadão precisa fazer, 
antes de tudo, um cadastro 
único no portal digital do 
Governo no link https://no-
tacidada.pb.gov.br/

O cadastro solicita 
apenas o nome; número 
do CPF; data de nascimen-
to; e-mail, telefone e a cria-
ção de uma senha. Após o 
cadastro feito, o cidadão 
no ato de toda compra no 
comércio pede para inse-
rir o CPF na nota e passa 
a acompanhar os sorteios 
mensais. Quanto maior o 
número de notas a cada 
mês, maior é a chance de 
ser premiado.

Nota Cidadã realiza 
seu 18o sorteio hoje

quados por idade, para evi-
tar a perda de doses, caso 
não haja a adesão do público 
alvo principal. “Os municí-
pios deverão priorizar a po-
pulação com comorbidade e 
os profissionais da educação, 
podendo ampliar para o pú-

blico por idade, seguindo os 
critérios vigentes”, pontua.

 Ainda na mesma reunião, 
foi definida a ampliação da 
vacinação contra a covid-19 
para os guardas de trânsito, 
juntamente com a guarda mu-
nicipal. E ainda, a inclusão das 

gestantes sem comorbidade, 
a partir dos 18 anos, condi-
cionada à prescrição médica, 
com o uso das vacinas Pfizer 
e CoronaVac. As decisões já 
serão vigentes para as próxi-
mas pautas de distribuição de 
vacinas.

Empreender-PB

Estado entrega 19 
motos a profissionais

Em Riachão do Poço, 
o governador João Azevê-
do acompanhou a entrega 
de 19 motos para profis-
sionais do município, con-
templados com a linha de 
crédito Empreender Mo-
tociclista Profissional. A 
ação representa um inves-
timento superior a R$ 330 
mil, garantindo melhores 
condições de trabalho aos 
contemplados. 

 Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressal-
tou o foco do governo de 
assegurar a geração de em-
prego e renda, a movimen-
tação da economia e a segu-
rança dos trabalhadores. “A 
aquisição de equipamentos 
como esses, para utiliza-
ção de forma profissional, 
é muito importante por-
que sabemos que duran-
te a pandemia houve um 
acréscimo muito grande 
dos serviços de delivery e 
nós estamos atuando na 
linha do microcrédito e na 
habilitação social para es-

ses profissionais, amplian-
do o programa, que antes 
era só para carros, e passa a 
também ser para motos em 
virtude da grande necessi-
dade do segmento”, frisou. 

 O secretário executivo 
do Empreender, Fabrício 
Feitosa, destacou a impor-
tância da iniciativa para 
atender às pessoas que 
precisam da atenção do go-
verno para garantir melho-
res condições de trabalho.  
A prefeita de Riachão do 
Poço, Cilinha Dias, afirmou 
que as motos chegam em 
um momento importante 
para os motociclistas e para 
os moradores do município 
que precisam dos serviços. 

O motociclista Paulo 
Ricardo agradeceu a aten-
ção do Empreender. “Foi 
muito bom o Empreender 
conceder essa linha de cré-
dito para nós que vamos 
ter um transporte de mais 
qualidade, melhorando 
o serviço para os nossos 
clientes.”, disse. 

Cerca de R$ 330 mil foram investidos na aquisição dos veículos

Foto: Secom/PB

O médico e influencia-
dor brasileiro Victor Sorrenti-
no, que foi detido no Egito no 
dia 30 de maio por assediar 
verbalmente uma vendedo-
ra, retornou ao Brasil após 
prestar esclarecimentos às 
autoridades egípcias. Ele fez 
uma live na noite da terça-
-feira, 8, para se pronunciar 
sobre o caso. Emocionado, o 
médico agradeceu pelo apoio 
dos mais de 930 mil seguido-
res que o acompanham no 
Instagram, reforçou o pedido 
de desculpas, mas criticou a 
forma como o caso foi tratado 
nas redes sociais.

“Eu devo aqui as minhas 
sinceras desculpas à menina, 
com quem já me desculpei 
muitas vezes, à família dela, 
com quem já me desculpei, a 
todos que se sentiram ofen-
didos e ofendidas, essas co-
munidades femininas que se 
sentiram agredidas”, disse.

Segundo o influenciador, 
se não respeitasse as mulhe-

res, ele “não seria digno de 
viver” na família em que vive. 
“Eu sou o filho de uma mulher 
que me orgulho muito, eu sou 
o irmão de duas mulheres ho-
nestas, eu tenho uma esposa, 
eu cresci em volta de mulhe-
res, eu tenho três primas de 
primeiro grau.”

Para o médico, a pior 
parte foi não saber o quanto 
as pessoas no Brasil estavam 
sofrendo pelo caso, sobre-
tudo a família. “Eles foram 
bastante julgados, eles foram 
agredidos, ameaçados… Por 
conta de 15 segundos de um 
vídeo que eu me desculpei, 
de um erro que aparente-
mente é inafiançável: usar 
palavras erradas”, disse o 
médico, ressentido com a 
proporção que a situação 
tomou no Brasil.

Em dado momento da 
live, Sorrentino comparou o 
julgamento sofrido nas re-
des sociais à Inquisição e ao 
Tribunal de Nuremberg, que 
julgou os nazistas após o fim 
da Segunda Guerra Mundial. 

Médico detido no Egito 
volta e pede desculpas

Agência Estado



Paraíba
Salvando vidas
O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba completou 
104 anos de fundação. São 1,2 mil homens e mulheres 
que têm como missão salvar vidas. Página 6
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Média estadual é de 77%, sendo que João Pessoa apresenta índice de 75%, Campina Grande, 81%, e o Sertão, 93% 

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou novos 
1.345 casos de contaminação 
pelo novo coronavírus, destes 
103 são pacientes internados 
em unidades de referência 
para o atendimento da co-
vid-19, representando 7,66% 
do número total. Também fo-
ram registrados 37 falecimen-
tos em decorrência do agra-
vamento da doença, sendo 17 
ocorridos entre a terça-feira e 
ontem.

O estado possui 348.353 
casos confirmados, sendo 
7.957 óbitos e 234.501 pa-
cientes con-
s i d e r a d o s 
recuperados. 
Aproximada-
mente 105 mil 
pessoas são 
consideradas 
casos em aber-
to, referente 
aos casos sem 
f i n a l i z a ç ã o 
no sistema de 
notificação ou 
em recuperação. O Centro Es-
tadual de Regulação de Leitos 
aponta que 984 pacientes es-
tão internados em hospitais 
públicos. Até a consolidação 
do boletim diário desta quar-
ta-feira, 89 pacientes foram 
hospitalizados, contabilizan-
do aproximadamente quatro 
pacientes por hora.

Uma leve redução de 
ocupação de leitos pode ser 
notada no boletim desta quar-
ta-feira. A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo o 
estado saiu de 80% para 77%, 
enquanto nas enfermarias 
a ocupação manteve-se em 
78%. A Região Metropolitana 

de João Pessoa registrou uma 
redução de 79% para 75% em 
UTI, mas também manteve o 
índice em leitos de enfermaria 
de 69%. 

A Macrorregião de Cam-
pina Grande saiu de 81% para 
78% em UTI e de 93% para 
89% em enfermaria ontem. Já 
no Sertão os números de ocu-
pação são de 93% na UTI e 
85% em enfermarias, ambos 
para adultos, com redução de 
3% em UTI e 1% em enferma-
rias, em comparativo com os 
dados da terça-feira.

Foram vitimados 24 ho-
mens e 15 mulheres, com 
faixa etária de 32 a 93 anos. 
Quinze destes não possuíam 

nenhum tipo 
de comorbi-
dades, nos 
demais foi ve-
rificada, com 
maior fre-
quência, ca-
sos de cardio-
patia entre 
os pacientes. 
Uma morte 
aconteceu em 
hospital pri-

vado e as demais em hospitais 
públicos. Outras 107 mortes 
estão em investigação.

Vacinas destribuídas
A SES distribuiu 

1.907.680 doses de imu-
nizantes contra a covid-19 
para todas as 223 cidades 
paraibanas. Do número total, 
1.386.200 doses foram apli-
cadas. Segundo aponta o Sis-
tema de Informação do Plano 
Nacional de Imunização, do 
Ministério da Saúde, 928.912 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose dos imunizan-
tes e 457.288 com a segunda 
dose, encerrando o esquema 
vacinal.

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

Ocupação de leitos de UTI 
para covid continua elevada
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Cosibra - Sisal do Brasil Ltda. -  Aquinor Aquicultura do Nordeste 
Ltda., Fazenda Mandacaru, 4K Investimentos Ltda e Ponsa – 
Papelão Ondulado do Nordeste s.a., Comunicam com grande Pesar 
o falecimento do querido amigo e colaborador de toda uma vida, 
ocorrido no dia nove deste mês de junho. 

 

NOTA DE FALECIMENTO 

Santa Rita – PB, 09 de junho de 2021. 

 

É com imenso pesar que informamos o falecimento do empresário Roberto Augusto Dutra. Estamos consternados com sua partida por tudo que 
este homem representou para a Cosibra e para aqueles que com ele conviveram desde a sua fundação - em 1959, fossem amigos pessoais ou 
colaboradores, por sua capacidade e perseverança em não se abater diante de quaisquer dificuldades que o mercado de fios e tapetes de sisal 
atravessou, sempre as superando com estratégias próprias de um vencedor. Gerava confiança por sua ousadia e superação. 

Dr. Roberto, como o chamávamos, deixa um legado de empreendedorismo, liderança e determinação. Como profissional, ajudou a promover o 
desenvolvimento por onde passou. Foi um empresário destemido e incansável, vencido apenas pela enfermidade que o acometeu. Um ser 
humano de luz, exemplo de força, honestidade, seriedade e alegria.  

Que o bom Deus console familiares e amigos por essa perda e que os ensinamentos deixados por ele sejam multiplicados naqueles que 
continuarem com a sua missão.  

Registramos aqui os nossos mais sinceros pêsames. 

 

   

JP mantém 
vacinação de 
grupo 50+

A campanha de imuniza-
ção contra a covid-19 da Pre-
feitura de João Pessoa continua 
vacinando, hoje, com primeira 
dose as pessoas com idade a 
partir de 50 anos e mínima de 
18 anos para quem tiver algu-
ma comorbidade descrita no 
Plano Nacional de Imunização, 
além dos grupos prioritários 
já atendidos na campanha de 
vacinação contra a covid-19. 
Também receberão a segunda 
dose aquelas pessoas que já 
atingiram o prazo do imunizan-
te AstraZeneca (Fiocruz) há 90 
dias e CoronaVac (Butantan) há 
28 dias.

O atendimento nos postos 
de drive thru será exclusivo para 
quem utilizar o veículo, ou seja, 
pedestres não serão admitidos 
nesses locais. Aos usuários 
pedestres, serão destinados 
apenas os postos de vacinação 
nos ginásios.Para atender ao 
público-alvo da primeira dose, 
serão disponibilizados 7 postos 
de imunização, sendo 5 ginásios 
(8h às 12h) e mais dois pontos 
de drive thru (9h às 15h): San-
tuário Mãe Rainha (Aeroclube) e 
Universidade Federal da Paraíba 
– UFPB (Castelo Branco).

A SES também regis-
tra a realização de  955.836 
testes para o diagnóstico da 
covid-19, confirmando casos 
em todos os 223 municípios 
paraibanos. Em 55 deles, os 
casos acumulados ultrapas-
sam a marca de mil casos, .

Cinco municípios con-
centram 659 novos casos, o 
que corresponde a 48,99% 
dos casos registrados. São 
eles: João Pessoa com 469 
novos casos; Campina Gran-
de confirmou novos 97 casos; 
Guarabira registrou 34; Caja-
zeiras e Brejo do Cruz encer-
ram a lista com 30 e 29 casos, 
respectivamente.

Desde o início da pandemia, a SES informou que foram aplicados 955.836 testes para diagnóstico da covid-19 na população paraibana

Foto: Marcus Antonius

Sobre os leitos de 
enfermaria covid-19 no 
estado, a ocupação está 
em 78%. Na Grande JP,  
está em 69%, com 89% 
em CG e 85% no Sertão.
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São mais de 1,2 mil homens e mulheres que diariamente se dedicam a garantir a segurança e o bem-estar da população

CBMPB: 104 anos cumprindo 
a missão de salvar vidas 

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br

O Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba( CBMPB) completou ontem, 
104 anos de existência. A corpora-
ção está consolidada em 17 unida-
des operacionais e conta com mais 
de 1,2 mil homens e mulheres que 
não medem esforços para servir à 
população.

Em 2000, O CBMPB entrou para 
a história ao ser a primeira corpo-
ração do Nordeste onde mulheres 
ingressaram no Curso de Formação 
de Oficiais. E desde então, o quadro 
feminino tem crescido e conquistado 
seu espaço. As mulheres hoje coman-
dam unidades e atuam em diversas 
atividades operacio-
nais, superando todos 
os desafios.

Mas além dos sal-
vamentos e resgates, 
a corporação também 
põe em prática a res-
ponsabilidade social, 
através de projetos 
voltados para o pú-
blico externo especial-
mente em comunida-
des vulneráveis. Em 2007, o Corpo de 
Bombeiros tornou-se emancipado da 
Polícia Militar. Dez anos depois acon-
teceu o centenário da instituição.

Nos últimos anos, o Corpo de 
Bombeiros recebeu investimentos 
do Governo da Paraíba por meio da 
Secretaria de Segurança e da Defesa 
Social (Sesds), agregando ainda mais 
valor à corporação, com a aquisição 
de drones, o serviço de condução 
de órgãos a serem transplantados, 
operações com cães de busca, novas 
viaturas, aquisição de equipamentos 
de proteção individual, materiais e 
equipamentos modernos. 

Um avanço tecnológico, durante 
a pandemia , foi o desenvolvimento 
do Sistema Bravo que agilizou o pro-
cesso de regularização das edifica-
ções, a partir da solicitação on-line 
dos serviços de análise de projetos e 
vistorias técnicas, com a emissão de 
laudos e certificados de aprovação no 
sistema, além do serviço de perícia 
de incêndio e explosão, para elucidar 
as causas desses sinistros.

Salvando vidas
O soldado André Régis, do Ba-

talhão de Busca e Salvamento, com 
especialidade em guarda-vidas, 
há oito anos integra o CBMPB. Ele 
relembra um dos resgates mais 
marcantes, ao longo de sua tra-
jetória na corporação.

Em dezembro de 2017, o 

Litoral Sul da Paraíba estava receben-
do uma quantidade significativa de 
turistas e banhistas da Região Metro-
politana de João Pessoa. A ocorrência 
aconteceu na Praia Bela, conhecida 
por ser uma área perigosa para ba-
nho de mar. Um garoto de dez anos 
ficou submerso dentro da água por 
aproximadamente dez minutos.

“Fizemos reanimação por quase 
uma hora até o Samu chegar, ele es-
tava tendo uma parada cardiorres-
piratória. O médico do Samu aplicou 
algumas medicações e o coração do 
garotinho voltou a bater novamente, 
levando-o para o Hospital de Trau-
ma de João Pessoa. Esse foi o dia 
que mais me marcou, as pessoas ao 
redor começaram a aplaudir e a cho-

rar, mas infelizmente o 
desfecho não teve um 
final feliz”, contou. 

O garoto ficou dois 
dias na UTI do hospital, 
mas não resistiu, pois o 
afogamento ocasionou 
uma sequela no cére-
bro devido à redução 
de oxigenação por ter 
ficado muito tempo 
submergido. “Eu ligava 

para o hospital todo dia. O garoto foi 
guerreiro e ainda resistiu dois dias, 
mas se tivesse sobrevivido ficaria 
com sequelas graves no cérebro para 
o resto da vida, segundo os médicos”, 
afirmou.

Uma das atuações do Corpo de 
Bombeiros é o trabalho educativo 
sobre os perigos nas praias e isso a 
equipe de Busca e Salvamento realiza  
diariamente. ”Dividimos a equipe 
para explicar os perigos daquelas 
praias, os cuidados que devem ter 
com as crianças. Temos que observar 
o tempo todo.  Sabemos as áreas onde 
é improvável acontecer afogamento 
e onde temos  que prestar mais aten-
ção no mar”, revelou.

Por fim, o soldado Régis revela 
ser gratificante a profissão de bom-
beiro. “Eu me sinto muito realizado 
enquanto ser humano e profissional. 
Não existem palavras para tentar ex-
plicar a sensação do que é salvar uma 
vida. Infelizmente, esse menino não 
resistiu, mas tivemos muitos resgates 
bem-sucedidos”, afirmou.

Amor pela profissão é fundamental
A cabo Juliana Bronzeado, do Ba-

talhão de Atendimento Pré-hospitalar 
(Bs), integra o CBMPB há dez anos. Ela 
afirma que apesar dos desafios diários 
enfrentados, o amor pela profissão é 
sua motivação.

“No começo da carreira é natural 
ficar perdido no Curso de Formação 
dos Soldados BM até você descobrir 
qual área possui mais afinidade. Ser 
bombeiro é uma profissão que des-
gasta emocionalmente e fisicamente, 
mas também é muito gratificante”, 
constatou. Haverá dias tristes que 
todo o batalhão ficará sensibilizado 
mas, também, dias felizes, pois conse-
guimos cumprir o que nos propomos 
a fazer: Salvar-vidas. Só permanece 
na profissão quem realmente ama o 
que faz”, constatou.

Novidades
Em breve terá início a constru-

ção do Centro de Treinamento do 
CBMPB - uma obra inovadora que 
trará benefícios para os militares e 
a sociedade paraibana. Além disso, 
será inaugurado o serviço de trans-
porte aeromédico, em que militares 
altamente capacitados para atender 
e transportar vítimas utilizando a 
aeronave institucional equipada com 
UTI aérea.

Áreas de atuação
A corporação atua com os 

serviços de busca e salvamento, 
combate a incêndios, atendimen-
to pré-hospitalar, mas o leque de 
atuação se expandiu de maneira 
considerável nos últimos anos. 

Segundo informações da as-
sessoria de imprensa do CBMPB, 
as operações de busca e salva-
mento englobam ações na água, 
em terra ou em altura. Utilizando 
equipamentos modernos e técnicas 
especializadas para garantir um 
atendimento ágil e a segurança da 
vítima e dos militares.

Com a tragédia de Brumadinho, 
o Departamento de Operações com 
Cães ganhou destaque nacional 
com a atuação de binômios (cão 
+ condutor) nas buscas no local do 
deslizamento da barragem.

A equipe do Departamento de 
Operações de Mergulho de Resgate 
atua em todo o estado realizando 
buscas em profundidade de meio 
aquático e auxiliando em investi-
gações que necessitem deste tipo 
de habilidade. O recém-criado De-
partamento de Operações Aéreas 
realiza monitoramento de áreas 
de risco e auxilia na realização de 
perícias.

CBMPB possui 17 unidades 
operacionais e tem 

ampliado sua capacidade 
de atuação com a aquisição 

de novos equipamentos 
e tecnologias.

Equipes de busca e 
salvamento atuam como 

guardiões para evitar 
afogamentos  

Departamento de Operações com Cães ganhou destaque 
nacional durante a operação de resgate em Brumadinho

Novos equipamentos e técnicas têm sido utilizados pelos 
bombeiros durante as ações de vigilância e busca

Foto: CBMPB/Divulgação

Foto: CBMPB/Divulgação

Foto: CBMPB/Divulgação
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Por causa da idade, homem suspeito de bater na moto do empresário Isaac Filho usará tornozeleira eletrônica

O motorista que teria 
provocado o acidente cau-
sando a morte do empresá-
rio Isaac Venerano Filho, de 
22 anos, vai cumprir prisão 
domiciliar com o uso de tor-
nozeleira eletrônica. A deci-
são foi tomada na audiência 
de custódia na manhã dessa 
quarta-feira (9) após a de-
cretação da prisão preven-
tiva. Ele vai permenecer em 
sua residência por conta da 
idade. O acidente aconte-
ceu na Avenida Rui Barbosa, 
no bairro da Torre, em João 
Pessoa. O teste do bafôme-
tro acusou teor alcoólico de 
0,74, considerado alto. Ele 
admitiu ter bebido.

O acidente aconteceu 
poucas horas após Isaac Fi-
lho, como era conhecido, ter 
postado um vídeo agradecen-
do à Polícia Militar pela prisão 
do grupo que havia assaltado 
a sua loja, na Igreja Evangéli-
ca Assembleia de Deus, bairro 
de Jaguaribe, na capital.

Na tarde de ontem, ocor-
reu o velório nas dependên-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Responsável por acidente na 
Torre fica em prisão domiciliar

Preso suspeito de 
assaltar deputado

Um homem identificado por 
Manoel da Silva, o Manu, 
de 27 anos, foi preso pela 
Polícia Militar, em Campina 
Grande, no bairro do Serro-
tão. Ele é suspeito de tenta-
tiva de assalto ao deputado 
estadual Manoel Ludgério 
(PSD) no ano de 2018, no 
bairro onde foi preso. A 
prisão aconteceu nessa ter-
ça-feira (8). Manu estava de 
tornozeleira eletrônica, pois 
contra ele pesava um man-
dado de prisão em aberto 
pelo crime de roubo. ele 
também é suspeito de assas-
sinar um agricultor.

Curtas

Homem é morto 
em Santa Rita

A polícia ainda não tem in-
formações sobre os autores 
ou motivação do assassinato 
do trabalhador Joan Alisson 
dos Santos, 26, morto a tiros 
na manhã dessa quarta-fei-
ra (9). Segundo uma irmã 
da vítima, Joan trabalhava 
no mercado de Santa Rita e 
não tinha envolvimento com 
a criminalidade. A vítima 
estava próximo ao cemité-
rio da cidade quando foi 
surpreendida por uma du-
pla que efetuou os disparos 
contra Joan. Guarnições do 
7 BPM, sob o comando da 
tenente Carine realizaram 
diligências, no entanto, até 
o final da tarde não haviam 
localizado os criminosos  

Polícia registra 
injúria racial em JP

Um homem que se identi-
ficou como auditor fiscal foi 
preso na terça-feira (8) acu-
sado de praticar crime de 
injúria racial contra o bom-
beiro civil Adiel Fernandes. 
O caso aconteceu em um 
shopping da capital quando 
o homem (auditor) estava 
embriagado e caído no ba-
nheiro. O bombeiro civil foi 
ajudá-lo e foi chamado de 
“macaco” e “negrinho”. Na 
delegacia, foi autuado em 
flagrante pelo delegado 
Marcelo Falcone  e liberado 
após pagar fiança no valor 
de R$ 3 mil.

Criança continua 
na UTI do Trauma

Uma criança de 6 anos está 
internada na UTI pediátrica 
do Hospital de Emergência 
e e Trauma vítima de dispa-
ro de arma de fogo. Ela foi 
baleada no Centro de João 
Pessoa por uma dupla que 
matou um homem identifi-
cado por Edson Soares Ba-
tista, de 42 anos, o “Índio”. 
A dupla foi presa por agen-
tes da Polícia Civil e disse 
que mataram o comerciante 
por ele ter envolvimento 
com outros crimes pratica-
dos na capital

cias da igreja e o sepultamen-
to do empresário no cemitério  
Parque das Acácias. Ele era 
neto do pastor José Carlos. As 
pessoas que acompanharam o 
velório lamentaram a morte 
de Isaac Filho e também a sua 
liberdade. O empresário era 
casado e deixou dois filhos, de 
1 e 2 anos.

O assalto ocorreu na se-
gunda-feira (7) e foi pratica-
do por três pessoas, um casal 
entrou no estabelecimento e 
se apoderou de vários apare-
lhos celulares avaliados em 
mais de R$ 40 mil. A Polícia 
Militar agiu rápido e prendeu 
o grupo quando comemorava 
o assalto, com bebidas, em um 

apartamento na Rua do Jarro, 
no bairro do Valentina Figuei-
redo. 

Este ano, o Código Na-
cional de Trânsito mudou, fi-
cando mais rígido para quem 
mata ao volante dirigindo sob 
efeito de álcool. Acidente de 
trânsito com óbito em decor-
rência de embriaguez é crime 

de trânsito com pena de 5 a 8 
anos e o causador não pode 
mais pagar a pena com ces-
tas básicas ou serviço social. 
O condutor do veículo fez o 
teste e deu 0.74 comprovando 
o estado etílico dele. Além dis-
so, ele assumiu em entrevista 
ter ingerido bebida alcoólica 
“com amigos”.

Teste do bafômetro confirmou estado de embriaguez do motorista (E), cujo nome não foi revelada; vítima (D) tinha 22 anos e era dono de uma loja de celular

Fotos: Divulgação

A Justiça realiza nesta 
quinta-feira (10) audiência 
de instrução e julgamento 
dos acusados de assassinar 
o ex-prefeito de Bayeux, Ex-
pedito Pereira. A audiência 
foi marcada pela juíza An-
dréa Carla Mendes Nunes 
Galdino, do 1º Tribunal do 
Júri de João Pessoa. Estarão 
presentes Leon Nascimento 
dos Santos, apontado como 
executor do homicídio e 
também José Ricardo Alves 
Pereira, sobrinho do ex-pre-

feito que também era mé-
dico. Outro acusado, Gean 
Carlos da Silva Nascimento 
continua foragido.

Por determinação da 
magistrada, a audiência 
ocorrerá na modalidade se-
mipresencial, através da pla-
taforma Zoometing, em face 
da pandemia da covid-19. 
Na manhã de ontem, fami-
liares e amigos de Expedito 
Pereira realizaram ato em 
frente a clínica, em Bayeux, 
pedindo justiça pela morte 

do ex-deputado estadual. 
Hoje, também está previs-
to ato em frente ao Fórum 
Criminal, onde ocorrerá a 
primeira audiência criminal 
do caso. O sobrinho Ricardo 
Pereira é acusado de ser o 
mandante do crime.

Leon negociou com 
o Ministério Público um 
acordo de delação premia-
da, quando confirmou que 
executou “Dr. Expedito” a 
mando de Ricardo Pereira, 
sobrinho do ex-prefeito. 

Ambos estão recolhidos em 
presídio da capital.

O assassinato
O ex-prefeito de Bayeux, 

Expedito Pereira, foi executa-
do na manhã de 9 de dezem-
bro do ano passado quan-
do caminhava na Avenida 
Sapé, bairro de Manaíra, na 
capital. O médico foi morto 
à queima-roupa. O crime foi 
registrado por câmeras de 
segurança daquela avenida 
como também o momento 

da fuga de Leon, pilotando 
uma moto preta. Ele efetuou 
dois disparos, atingindo Ex-
pedito que acabou morrendo 
no local do crime.

José Ricardo Pereira, 
sobrinho de Expedito, foi o 
primeiro a ser preso como 
mandante e Leon Nascimen-
to dos Santos preso como 
executor do assassinato. 
Gean Carlos da Silva Nasci-
mento, que está foragido, 
também tem envolvimento 
com o crime.

Justiça realiza audiência do Caso Expedito

A Polícia Militar 
apreendeu duas armas de 
fogo, quase 1.500 compri-
midos alucinógenos, por-
ções de maconha, cocaína 
e duas balanças digitais, no 
fim da noite de segunda-
feira (7), em uma operação 
que ocupou a comunidade 
do Renascer II, em Cabe-
delo, Região Metropolitana 
de João Pessoa. O objetivo 
foi localizar suspeitos en-
volvidos em roubos, tráfi-
co de drogas e também no 
furto de uma loja de armas, 
que aconteceu na madru-
gada do mesmo dia.

Uma das armas apreen-
didas na Operação, uma es-
pingarda, tinha sido rouba-
da durante um assalto que 
aconteceu em um Clube de 
Tiro, em fevereiro de 2019, 
também em Cabedelo.

Assim que perce-
beram o cerco das equi-
pes da Força Tática do 1º 
Batalhão e da 6ª CIPM, 
os criminosos fugiram e 
abandonaram as armas e 
drogas em terrenos bal-
dios e casas abandonadas. 
Todo o material foi levado 
para a Central de Flagran-
tes, em João Pessoa.

PM localiza drogas, 
armas e comprimidos

Mulher assume ter matado 
companheiro com dois tiros

“Matei e se ele aparecer 
mato de novo”, esse foi o de-
sabafo da mulher presa na 
manhã dessa quarta-feira (9), 
na Central de Polícia. Ela e o 
filho foram presos suspeitos 
da morte de carroceiro Luan 
Targino Rodrigues, de 35 
anos, em João Pessoa. A mu-
lher, que não teve o nome re-
velado, disse que foi ela quem 
matou o seu companheiro, 

com dois tiros e inocentou, 
completamente o filho.

Luan Targino foi morto 
no dia 19 de abril, na Aveni-
da Tancredo Neves, no bairro 
dos Ipês, na capital, quando 
estava em sua carroça. O de-
legado Diego Garcia, respon-
sável pela prisão, informou 
que não tem dúvidas que foi 
o filho dela quem praticou o 
assassinato.

A mulher contou, ao ser 
entrevistada na Central de 
Polícia que nos dois anos de 
convivência sofria agressões 
por conta do ciúme “doen-
tio’ dele. “Eu não podia ir no 
Bairro das Indústrias onde 
mora minha família que ele 
dizia que eu ia atrás de ho-
mem”, revelou a suspeita. O 
delegado Diego Garcia foi o 
responsável pela prisão.

Envolvido em assalto é preso 
em perseguição no Conde

Uma perseguição termi-
nou na prisão de integrante 
de quadrilha responsável por 
roubos de veículos na Região 
Metropolitana de João Pessoa. 
O acusado, de 25 anos, foi pre-
so nessa terça-feira (8), após 
perseguição da Polícia Militar 
que começou em Pitimbu e 
terminou na Praia de Jacumã. 
O preso já tinha passagem pela 
polícia por roubo de veículos.

Segundo a polícia, o sus-
peito e mais dois comparsas 
roubaram uma moto na Praia 
de Pitimbu. Enquanto os outros 
acusados fugiram na motoci-
cleta. O suspeito seguiu em di-
reção a Jacumã e no trajeto co-
meçou a perseguição policial. 

Equipes da PM conse-
guiram interceptar o carro 
com o acusado em Jacumã, 
após ele perder o controle e 

bater em um poste e em um 
veículo estacionado. Com ele, 
foi apreendido um revólver. O 
carro tinha sido tomado por 
assalto na segunda-feira (7), 
quando uma mulher estava 
chegando em casa, no bairro 
de Muçumagro. Ele foi apre-
sentado na Delegacia de Po-
lícia, em Alhandra. Os outros 
integrantes da quadrilha se-
guem sendo procurados. Comprimidos, drogas e a arma foram abandonadas pelos bandidos
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Grupos começaram a ser criados há 86 anos e possuem cerca de 900 membros só na Região Metropolitana de João Pessoa 

“Foi na bebida que eu en-
contrei meu refúgio para ten-
tar amenizar a dor da morte 
de meu pai. Ele era meu herói, 
sem ele me vi sem chão. O al-
coolismo me fez fazer coisas 
que eu nunca imaginei ser 
capaz”, relembrou Vitória S., 
22 anos. Ela é uma dos 900 
membros em recuperação 
dos Alcoólicos Anônimos da 
Região Metropolitana de João 
Pessoa. A irmandade comple-
ta hoje, 10 de junho, 86 anos 
de existência no Brasil. As reu-
niões acontecem à distância e 
presencialmente, obedecendo 
todos os protocolos de segu-
rança sanitária de combate à 
covid-19.

Seu pai faleceu há 8 anos, 
quando Vitória tinha 14 anos. 
Um ano depois ela começou a 
fazer uso da bebida com doses 
pequenas, mas à medida que 
o sofrimento do luto não ces-
sava, foi aumentando a quan-
tidade. Além da tristeza pela 
perda do pai, a jovem come-
çou a ter sérios conflitos com 
sua mãe, pois pouco tempo 
depois do seu falecimento, ela 
arrumou um companheiro, o 
colocando dentro de casa.

Vitória começou a beber 

excessivamente em 2019, 
aos 20 anos. Essa tentativa 
de refúgio a fez custar muita 
coisa. “O alcoolismo destruiu 
o bom relacionamento com 
meu irmão mais velho, me 
afastou de minha mãe e meu 
desempenho na universidade 
caiu, aquilo me abalou muito 
porque sempre fui muito res-
ponsável”, disse.

Vitória vivenciou as 
consequências mais perigo-
sas que a dependência pode 
induzir o ser humano a fa-
zer: atentar contra a própria 
vida. “Eu percebi que preci-
sava de ajuda quando passei 
a não reconhecer mais mi-
nhas atitudes. Tanto em re-
lação a tentativa de suicídio 
ao ingerir medicamentos, 
mas graças a Deus meu avô 
me salvou. Outra vez, saí com 
minhas primas para uma 
festa e acabei tendo relação 
sexual com um desconhecido 
e ainda mais sem proteção. 
Eu acordei arrasada mas não 
me lembrava de nada. Fiquei 
com nojo de mim, pois fiquei 
me perguntando como me 
submeti a isso, como o ál-
cool pode me dominar tanto? 
Esses acontecimentos me fi-
zeram refletir sobre o rumo 
que minha vida estava to-
mando”, refletiu.

Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br

Alcoólicos Anônimos e a luta 
diária para se livrar do vício

Depois desses aconteci-
mentos, começou a pesquisar 
sobre o alcoolismo e entrou 
em contato com o AA pela in-
ternet, buscando ajuda. 

O AA é considerado uma 
irmandade formada por ho-
mens, mulheres e voluntários, 
vindos de todas as classes 
sociais que se reúnem para 
compartilhar experiências e 
renovar as esperanças que 
resistirão ao vício, vivendo 
um dia de cada vez. O único 

requisito para ser membro 
é o desejo de parar de beber, 
não havendo necessidade de 
pagar taxas ou mensalidades. 

A atuação de AA é feita 
através de um programa de 
recuperação, os “Doze Pas-
sos”, sugeridos para a prática 
diária na vida do alcoólico. 
Há reuniões promovidas pe-
los grupos onde são trocadas 
experiências dos problemas 
vividos durante o alcoolismo 
e como cada um está vivendo 

em sobriedade, fortalecendo, 
assim, o desejo de permane-
cer abstinente.

“Todos os dias que eu 
pensava em ter uma recaída 
na bebida, lembrava da força 
que a madrinha Fátima me 
dava e dos outros membros 
que dividiram suas fragilida-
des comigo”, revelou. 

Hoje, Vitória afirma com 
muito orgulho que está sóbria 
há um ano, graças à platafor-
ma dos Alcoólicos Anônimos. 

“É difícil conseguir deixar a 
bebida sozinha, por isso o 
apoio do AA foi tão impor-
tante para a minha reabili-
tação. Minha família já tinha 
tido problema com bebida e 
eu tinha muito medo disso. A 
bebida era meu refúgio, mas 
quando o efeito passava eu fi-
cava pior. Se eu pudesse voltar 
atrás nunca tinha colocado ál-
cool na minha boca, mas tudo 
na vida é aprendizado”, con-
cluiu emocionada.

Grupos de AA têm 
sido fundamentais 
para fazer com 
que as pessoas 
consigam enfrentar 
o alcoolismo 
e manter 
a abstinência

Foto: Evandro Pereira

Reuniões à distância e presenciais
O Alcoólicos Anônimos, desde o 

início da pandemia, está realizando 
reuniões à distância através da pla-
taforma Google Meet, de 19h30 às 
21h30, nas segundas, terças, sextas, 
sábados e domingos. Porém, há pes-
soas que não tem familiaridade com 
as novas tecnologias e preferiram per-
manecer com as reuniões presenciais. 
As reuniões continuam funcionando 
com um número reduzido de grupos 
presenciais todos os dias da semana, 
das 19h às 21h, cumprindo os proto-
colos de segurança sanitária estabe-
lecidos pelos decretos municipais e do 
Governo da Paraíba.

Na Região Metropolitana de 
João Pessoa, existem cerca de 45 

grupos de apoio, com aproximada-
mente 20 membros. A pessoa pode 
entrar em contato com o A.A, Re-
gião Metropolitana de João Pessoa, 
através do telefone (83) 3222- 4557 
ou WatsApp 83  98658-4556. Mais 
informações estão disponíveis no 
site www.aa.org.br  

O escritório de Alcoólicos Anô-
nimo continua funcionando na Rua 
da Areia, 743, com expediente nas 
terças e na quintas-feira, das 8h às  
15h. Há grupos da irmandade nos 
seguintes locais: Cruz das Armas, 
Mangabeira, Planalto Boa Espe-
rança, Bairro dos Ipês, Mandacaru, 
Marco Moura, Cabedelo, Santa Rita, 
Tibiri, Várzea Nova.

Frei Damião treina equipes 
sobre a prevenção da PAV

Uma aula de forma re-
mota foi realizada na terça-
feira destinadas aos médicos, 
enfermeiros, técnicos de en-
fermagem, fisioterapeutas e 
odontólogos da Frei Damião.
Na oportunidade foi enfatiza-
da a importância da realização 
das melhores práticas que es-
tão descritas em documento 
institucional (Bundle de PAV) 
que deve ser preenchido dia-
riamente, por uma equipe 
multidisciplinar com a meta 
de mitigar esse evento adverso 
e garantir a segurança dos pa-
cientes sob ventilação mecâni-
ca invasiva.

Esse momento foi pensa-
do em conjunto com a Comis-
são de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), presidida 
pelo infectologista Tiago Mon-
teiro Gomes, que ministrou a 
aula, e pela coordenação do 
Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar (SCIH), a enfermeira 

Renata Dantas da Cunha Alen-
car e pelo Núcleo de Ensino e 
Pesquisa (NEP) também coor-
denado por esta. 

“Com a pandemia que 
estamos vivenciando, o nú-
mero de pacientes intubados 
aumentou bastante e, se não 
realizarmos as melhores prá-
ticas que foram lembradas 
na aula, os pacientes pode-
rão desencadear Infecções 
Relacionadas à Assistência à 
Saúde (IRAS) em decorrência 
de micro-organismos opor-
tunistas”, comentou a direto-
ra-geral da Maternidade Frei 
Damião, Selda Gomes.

Vários estudos demons-
tram que a incidência desta 
infecção aumenta com a du-
ração da ventilação mecânica 
e apontam taxas de ataque 
de aproximadamente 3% por 
dia durante os primeiros cin-
co dias de ventilação e depois 
2% para cada dia subsequen-

te. A mortalidade global nos 
episódios de pneumonia asso-
ciada à VM varia de 20 a 60%, 
refletindo em grande parte a 
severidade da doença de base 
destes pacientes, a falência de 
órgãos e especificidades da 
população estudada e do agen-
te etiológico envolvido. 

Estimativas da mortali-
dade atribuída a esta infecção 
variam nos diferentes estudos, 
mas aproximadamente 33% 
dos pacientes com PAV mor-
rem em decorrência direta 
desta infecção.

Para o diagnóstico de PAV 
é necessário seguir os critérios 
diagnósticos do Manual da 
Anvisa que diz que o paciente 
deve estar há pelo menos 48h 
em uso de ventilação mecânica 
ou o ventilador mecânico ter 
sido removido no dia anterior, 
em conjunto com os achados 
radiológicos, sinais e sintomas 
e exames laboratoriais.

Fo orrFiAndo

5ª edição

dado belo

em duas edições:
10 h e 17 h

apresentação:

de segunda 
a sexta
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Recorde da música
Festival de Música da Paraíba bate recorde de composições 
inscritas para a 4ª edição, um aumento de 160% comparado 
ao total de inscrições realizadas no ano passado. Página 12 Fo
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“O rigor, o bom gosto, a 
beleza. Foi isso que João Gil-
berto nos legou. Vamos ser-lhe 
gratos ouvindo todos os seus 
discos”. A declaração partiu do 
jornalista, biógrafo e escritor 
mineiro Ruy Castro, autor do 
livro Chega de Saudade, du-
rante entrevista exclusiva con-
cedida para o jornal A União, 
referindo-se à contribuição 
deixada para a Música Popu-
lar Brasileira e mundial pelo 
cantor, compositor e violonista 
baiano, que completaria 90 
anos de idade nesta quinta-
feira. Considerado “o pai da 
bossa nova”, o artista – natural 
de Juazeiro (BA) – morreu no 
dia 6 de julho de 2019, aos 88 
anos de idade, em sua casa, na 
cidade do Rio de Janeiro, e foi 
sepultado em Niterói.

Embora seja o precursor 
do movimento, Ruy Castro 
ressaltou que João Gilberto é 
um nome representativo não 
apenas para a própria bossa 
nova, como também para toda 
a Música Popular Brasileira. 
“Ele foi o sintetizador de uma 
quantidade de pesquisas e 
achados que já vinham se fa-
zendo no Rio de Janeiro desde 
o fim da Segunda Guerra Mun-
dial. Tudo que foi inventado 
de novo naquele período, em 
melodia, harmonia, letra, téc-
nica de violão e maneira de 
cantar, desaguou nele em sua 
gravação de ‘Chega de Sauda-
de’, em 1958”, explicou o es-
critor, enfatizando que Chega 
de Saudade, o seu livro, é uma 
história protagonizada pela 

bossa nova como um todo, não 
uma biografia do João Gilberto. 

Ruy Castro analisou se o 
fato do cantor, compositor e 
instrumentista ser nordestino 
teria tido alguma influência dos 
ritmos dessa região na obra 
do artista: “João Gilberto era 
grande conhecedor de toda a 
música popular brasileira da 
primeira metade do século 
20. Todos os ritmos, todos os 
estilos, todos os sotaques, in-
clusive os ritmos do Nordeste. 
Conhecia também os boleros, 
os tangos, a música americana, 
as canções francesas. Mas era 
basicamente um homem do 
samba. No mínimo 90% do que 
gravou é samba”, afirmou ele.

Sabe-se que, além da alta 
qualidade das suas músicas, 
João Gilberto também era co-
nhecido pela imagem de ser 
uma pessoa polêmica. Ao ser 
indagado se acredita que, hoje 
em dia, se valoriza mais as his-
tórias de excentricidades do 
músico que ganharam desta-
que ao longo de sua carreira, 
em detrimento da genialidade 
de sua obra, Ruy Castro foi en-
fático: “Quando fiz meu livro 
Chega de Saudade, que saiu em 
1990, já era assim. As pessoas 
estavam muito mais interessa-
das no folclore dele do que na 
sua importância para a música 
brasileira. Como você vê, há 
mais de 30 anos que luto con-
tra essa tendência”.

Um exemplo da excentri-
cidade de João Gilberto aconte-
ceu em 1979, no Rio de Janei-
ro, onde chegou para cumprir 
uma temporada de apresenta-
ções no Canecão. No entanto, 
o artista cancelou a agenda 

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

João Gilberto 
completaria 90 

anos hoje

Em entrevista exclusiva, o pesquisador e jornalista 
Ruy Castro destaca importância do legado do 

baiano que é o ‘pai’ da bossa nova

Segundo Castro, Gilberto 
era grande conhecedor de 
ritmos nordestinos, boleros, 
tangos, músicas americanas 
e francesas, mas ele 
era basicamente 
um homem do 
samba

Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Instituto Moreira Salles disponibiliza gravações 
inéditas de João Gilberto através de rádio na web

No intuito de homenagear os 
90 anos de nascimento de João 
Gilberto, o Instituto Moreira Salles 
(IMS) divulgou, através de sua 
Rádio Batuta, gravações inéditas 
do músico, que estão disponíveis 
no site da instituição. No material, 
o artista interpreta 41 canções – 
das quais 20 nunca registradas 
em disco – de diversos nomes, a 
exemplo de Dorival Caymmi, Tom 
Jobim e Carlos Lyra.

Todo o material estava reuni-
do em três fitas de rolo gravadas 
no período de setembro de 1959 
e dezembro de 1960, na cidade 
de Salvador, pelo jurista, músico 
e cronista baiano Carlos Coqueijo 
(1924-1988), que era amigo do 
João Gilberto. Ambos trocavam 
melodias, durante reuniões infor-
mais, da quais duas fitas foram 
gravadas. A terceira foi registrada 
em um show de João com Vinícius 
de Moraes, na Associação Atlética 
da Bahia. Entre as músicas estão 
‘Eu Sonhei que Tu Estavas Tão Lin-
da’, de Lamartine Babo e Francisco 
Matos; ‘Jeito de Flor’, composta 
em parceria com Ronaldo Bôscoli; 
e uma interpretação inédita de 
‘Sem Você’, de Tom Jobim e Viní-
cius de Moraes.

As fitas foram repassadas 
por Aydil Coqueijo, viúva de 
Carlos, até passarem pelo pro-
cesso de digitalização. Depois, 
o material foi entregue à pes-
quisadora Edinha Diniz, que as 
cedeu para a Rádio Batuta. Nos 
áudios, o canto de João Gilberto 

é muitas vezes acompanhado 
pelo violão. Em outras ocasiões, 
o artista complementa os ami-
gos, como o compositor Walter 
Santos, ou apenas toca as trilhas 
das novas faixas.

João Gilberto de Prado Pereira 
de Oliveira – nome completo de 
batismo do artista, que ganhou do 
pai seu primeiro violão, quando 
tinha14 anos de idade – nasceu 
em Juazeiro, na Bahia, onde viveu 
a infância e adolescência em am-
bientes musicais até migrar para 
o Rio de Janeiro em 1950, onde 
fez parte do conjunto Garotos da 
Lua. Em 1959, marca sua estreia 
na carreira de músico com o disco 
Chega de Saudade, apresentan-

do a bossa nova para o mundo. 
Consagrado como precursor do 
gênero, João foi eleito o segundo 
maior músico brasileiro pela revis-
ta Rolling Stone, atrás apenas de 
Antônio Carlos Jobim.

João Gilberto (D) ao lado do amigo e conterrâneo Carlos Coqueijo (E), em um registro de1963
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Através do QR Code acima, acesse 
o site oficial da Rádio Batuta

porque detectou problemas 
técnicos no serviço de som da 
casa de espetáculos. Em 1988, 
também na capital carioca, ele 
cancelou as apresentações no 
Teatro Municipal. São alguns 
fatos que ilustram a apurada 
acuidade auditiva do artista, 
que, quando tinha sete anos 
de idade, percebeu um erro na 
execução da organista da igre-
ja, mesmo em meio às dezenas 
de vozes do coro.

O cantor e compositor Mil-
ton Dornellas também disse 

que não se deve dar importân-
cia às excentricidades em tor-
no da figura de João Gilberto. 
“Todo mundo que obtém rele-
vância muito grande na carrei-
ra, seja em qualquer atividade, 
como músico e escritor, pode se 
envolver em alguma polêmica. 
Isso é uma questão pessoal e 
diz respeito ao cidadão João 
Gilberto. O que deve ser ressal-
tada e valorizada é a qualidade 
da sua obra”, afirmou ele. 

“João Gilberto foi um di-
visor de águas no sentido da 

estética, ao pegar a música 
brasileira e dar uma nova for-
ma. É uma música moderna, 
com composição, estrutura e 
harmonia sofisticadas e uma 
interpretação única, que que-
bra paradigmas de uma época 
em que o normal era as vozes 
fortes, imponentes. Mas João 
Gilberto aparece se apresen-
tando de maneira completa-
mente intimista, com perso-
nalidade, calcado no samba, 
que é uma das vertentes mais 
tradicionais da música, com 

uma nova forma de enxergar, 
dando um passo largo à frente 
e revolucionário”, disse Milton 
Dornellas.

O músico paraibano tam-
bém confessou ter sido in-
fluenciado pelo baiano. “Sem-
pre gostei de ouvir música de 
forma mais ampla, da tradicio-
nal, passando pelo jazz e até 
outros gêneros. Mas João Gil-
berto me instigava a ouvir uma 
música diferenciada e a fazer 
canções com aquela harmonia 
e melodia”, afirmou Dornellas.

Há 30 anos, Ruy Castro luta para mostrar que João é mais que um excêntrico

Foto: Fábio Motta/Estadão Conteúdo
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Um homem que chora com os adágios da 8ª sin-
fonia de Bruckner e da ‘Nona’ de Beethoven. Um ho-
mem que exulta com o canto da cotovia da ‘Sinfonia 
Pastoral’, vibra com a tempestade e, logo depois, se 
enternece quando os trovões se acalmavam na can-
ção seguinte, a “dos lenhadores”.

Um homem que mareja os olhos ao ouvir o ‘Cis-
ne’ de Saint-Saëns e a ‘Ave Maria’ de Schubert. Que 
brinca com a ideia dos esqueletos bailando e rangen-
do os ossos, à meia-noite, num cemitério sombrio, da 
‘Dança Macabra’. Que imagina labaredas flamejando 
na ‘Dança Ritual do Fogo’, de Manuel de Falla, e era 
capaz de sacolejar o corpo com a ‘Dança do Sabre’, 
de Kachaturian.

Um ser que se empolga no imaginário sonoro 
de Korsakov, às ‘Mil e Uma Noites’, presta imensa 
e compenetrada atenção ao corne-inglês do ‘Largo 
da Sinfonia do Novo Mundo’ de Dvorak, e se comove 
com os arpejos pianísticos no Moderato do ‘Segun-
do de Rachmaninoff’. Capaz de entrever na rotina 
temática do ‘Bolero de Ravel’ um colorido mágico 
e crescente rumo ao ápice orquestral que lhe en-
canta sob êxtase jubiloso. Assim como mentaliza a 
chegada triunfal ao cume panorâmico descrito por 
Strauss, no “topo” da ‘Sinfonia Alpina’.

Um homem que atendeu ao pedido de sua pri-
meira esposa para que, se desencarnasse antes, o seu 
velório transcorresse ao som do ‘2º concerto para 
piano’ de Rachmaninoff. E assim foi. Mais de 30 anos 
depois, ainda escutamos as pessoas dizerem: “Foi o 
velório mais lindo que eu já vi”...

Um homem que “chorava” música. Que não gri-
tava, não se exaltava, não agredia, não sabia o que 
era grosseria, não tinha inveja de ninguém, exceto 
em cultuar eloquente reverência aos maestros e co-
mandantes de avião. Como admirava-os!

Um cronista da vida, da leveza, do humor e da 
poesia que via em tudo. Que ao escutar o histérico ca-
carejar de uma galinha, após botar um ovo, dizia que 
decerto o galo havia lhe contado uma piada muito en-
graçada, que a fez gargalhar tão descontrolada.

Ele era assim. Ele é assim. Capaz de sair com um 
gravador de pilha não mão, com água nas pernas, 
para captar o coaxar dos muitos sapos que enchiam 
a nossa rua de bucolismo noturno, quando se ala-
gava no inverno. Depois falou com o prefeito para 
trocar o nome da rua para Nossa Senhora dos Nave-
gantes. Ideia dele.

Nas noites mágicas de Baía Formosa, transcen-
dia o mundo terreno, escrevendo ao som das Sinfo-
nias de Mahler, Sibelius, Shostakovich, das Cantatas 
de Bach (tinha todas), misturadas ao tic-tac da má-
quina datilográfica e ao exuberante marulho que, de 
tão próximo, parecia estar dentro de casa. E estava! 
Todo, inteiro, se abraçando com os apaixonados poe-
mas sinfônicos, sua imaginação criativa e o fino ta-
lento que nos rendiam deliciosas crônicas e suaves 
lições de viver.

Um homem doce, feliz, musical, apaixonado e 
iluminado, que ajudou a fundar a Orquestra Sinfôni-
ca da Paraíba (OSPB), patrimônio criado pela força 
e empenho dos amigos da Sociedade de Cultura Mu-
sical, na década de 1940. Criou, incentivou, acompa-
nhou, assistiu e dela usufruiu momentos indeléveis 
de puro amor e emoção. Até a sua segunda e ama-
da esposa, a boadrasta Alaurinda, ele nos trouxe de 
dentro da Orquestra.

Afinal, foi sempre através da música que se ins-
pirou na vida terrena, para refletir, imaginar, criar e 
evoluir. Agora, música ainda mais sublime, intrínseca 
à visão espiritual paradisíaca e à paz de consciência, 
decerto abunda em seu cotidiano. Que de lá ele possa 
sentir toda nossa gratidão no dia de hoje, 98º aniver-
sário de seu nascimento, e continue a  nos enviar as 
mais afáveis vibrações de amor, de música, e sobretu-
do de bondade e sabedoria, em que ele é mestre.

Há 98 anos...

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Com muita justiça o universo literário brasileiro está 
celebrando a vida e a obra do magistral escritor José Lins do 
Rego que, se vivo estivesse estaria completando 120 anos de 
idade, da qual significativa parte dela foi inteiramente dedicada 
à literatura, na qual construiu uma obra dotada de singular rele-
vo, impondo-se como uma das mais representativas vozes da 
moderna ficção brasileira.

As nossas histórias da literatura, sem exceção e sem distin-
ção, ao situarem o mestre paraibano no chamado romance so-
cial nordestino vigente nos anos 1930, têm insistido em rotular 
José Lins do Rego como um escritor memorialista, destituído de 
imaginação e desprovido de voos mais alargados para a trans-
figuração da realidade. Por esse viés não menos matizado por 
estereotipados roteiros de interpretação textual, José Lins do 
Rego tem sido recepcionado como o romancista da decadência 
da cultura açucareira nordestina, nada mais.

Por fim, o notável criador de Fogo Morto, numa acusação 
feita também contra Lima Barreto, é apontado como um autor 
que escrevia mal, aligeiradamente, sem o devido cultivo da for-
ma e sem o refinamento estético esperado de quem anela a con-
dição de ser um clássico do idioma. Sem pretendermos desqua-
lificar posicionamentos críticos que deram a sua contribuição 
para o entendimento da obra do ilustre intelectual paraibano, 
seja-nos permitido colocar em discussão pontos de vista que 
se nos afiguram absolutamente inconsistentes e insustentáveis, 
por quaisquer que sejam os ângulos analisados.

Ao colocarem em campos diametralmente opostos a me-
mória e a imaginação, como se fossem inconciliáveis êmulas 
uma da outra, certas hermenêuticas ignoram que, conforme 
pontua Eduardo Portella, “quem lembra não documenta”, 
dado que, por mais mimética que se pretenda; por mais 
verista que aparente ser, a memória, quando plasmada na 
face branca do papel vem sempre acompanhada pelos pro-
cessos transfiguradores da linguagem, processos esses que 
garantem ao texto literário a dimensão de monumentalidade 
estética postulada por Yuri Lotman em seu clássico livro: A 
estrutura do texto artístico.

Transitando da ficção da memória para a memória da 
ficção, José Lins do Rego, atento à imorredoura lição prega-
da pelo genial escritor russo Leon Tolstoi, ao cantar o seu 
quintal o fez de maneira universal, como efetivamente se 
espera de um escritor superlativo e dotado da sua superior 
capacidade criadora.

Romancista da decadência, regionalista fotográfico, den-
tre outras conceituações similares são dizeres clicherizados 
exaustivamente repetidos sobre o cativante criador de Pedra 
Bonita, numa reduplicação típica da chamada crítica do papel 
carbono a que aludiu certa vez o ensaísta paraibano Virgínius 
da Gama e Melo. Na virtuosa contramão desse desgastado 
(anti)pensar crítico, a mestra Elizabeth Marinheiro afirma 
que “esse sentir comum não é uma cópia fotográfica. São 
sentimentos de regionalidade narrados por uma lírica, onde 
o regional já não existe como tal. Uma lírica que possibilita o 
alargamento simbólico, no qual o eu-poético reprograma a 
travessia da existência, sem grandes simpatias pelo idílico. Os 
signos do sonho, do pitoresco, do desalento, recorrentes na 
ficção zeliniana, engendram uma linguagem naïf que, mesmo 
vinculada à terra, é metáfora da condição humana”.

Em última análise, é a condição humana que deve 
palpitar numa obra literária digna desse nome, pois, como 
acentua o saudoso crítico literário Wendel Santos, de todas 
as artes existentes a que mais aprofundadamente revela o 

ser humano, porque o faz em seus múltiplos matizes, é a 
literatura. A literatura de José Lins do Rego participou desse 
humanístico projeto.

José Lins do Rego também foi arrolado na galeria dos 
que escreviam mal, ao correr da pena, sem apuro para com a 
linguagem de que se valeu para a composição do seu diversi-
ficado universo ficcional. Nada mais improcedente. O mestre 
de Meus verdes anos, na verdade, era portador da sublime e 
difícil arte-ciência da simplicidade comunicacional, aquela que, 
sem abdicar dos estatutos constitutivos da literariedade, vai ao 
âmago das mais verdadeiras emoções humanas; e que, de igual 
modo, detém o poder de atingir o maior número possível de 
pessoas, não somente os ilustrados catedráticos, mas também 
as pessoas comuns do povo, sobre as quais tanto falou em seus 
memoráveis escritos o extraordinário G. K. Chesterton.

Infenso a experimentalismos toscos, a maioria deles 
ancorada no porto de hermetismos vazios que vão do nada, 
para lugar nenhum, realidades muito recorrentes em cer-
tos projetos vanguardistas completamente perecíveis, José 
Lins do Rego, conforme preconizado pela canção de Milton 
Nascimento, sempre soube ir aonde o povo está, nas lépidas 
asas de um estilo atraente, mais que pródigo em consorciar a 
dimensão estética e a existencial de maneira verdadeiramen-
te admirável. “Quero a delícia de poder sentir as coisas mais 
simples”, eis o paradigmático verso de Manuel Bandeira que 
se acumpliciou em tudo ao ser-fazer literário de José Lins 
do Rego que, por esse patamar, pode e tem se constituído na 
porta de entrada de muitos jovens nos desbordantes cami-
nhos da literatura.

José Lins do Rego, transcendendo em muito o tal “Ciclo da 
Cana-de-Açúcar”, foi um romancista da vida como ela é, sem 
perder de vista o sonho de como ela poderia ser. Foi ecológico, 
ao tomar a paisagem rural como recorrente motivo das suas 
líricas transfigurações. Foi telúrico, em suas poéticas odisseias 
pelo território das suas origens. Foi o observador vigilante 
e crítico perspicaz de um mundo timbrado pelas opressoras 
relações de mando, pelo racismo, pela violência de variada 
espécie; e por outras diversificadas modalidades de desuma-
nização. Foi o emblemático criador de tipos humanos inesque-
cíveis, a exemplo de mestre José Amaro e Vitorino Papa-Rabo, 
imortais personagens de uma obra-prima chamada Fogo 
Morto. Foi cartógrafo das paixões do corpo e das inquietudes 
da alma. Foi um competente contador de histórias, um roman-
cista qualificado e convincente, tendo, também, incursionado 
pela crônica, ensaio e literatura infantil, na qual deu-nos o 
clássico livro Histórias da Velha Totonha. Por fim, mas não 
menos importante, foi autor de uma sensível e tocante episto-
lografia, principalmente, a que testemunhou a sua fraternalís-
sima e inseparável amizade com o grande Gilberto Freyre, que 
profunda influência exerceu sobre a personalidade humana e 
literária do mestre José Lins do Rego.

Se vivo estivesse, José Lins do Rego estaria completando 
120 anos de existência, mas vivíssimo ele está, eternizado pela 
deliciosa e atemporal obra que legou para a posteridade. Para o 
ensaísta norte-americano Emerson, “o homem é apenas a meta-
de de si mesmo, a outra metade é a sua expressão”. A expressão 
de José Lins do Rego é perene, e revive sempre que é revisitada 
pela cada vez mais crescente comunidade de leitores, pois, 
segundo Jean Paul Sartre, “a literatura é um estranho pião que 
só existe em movimento, e fora da realidade concreta potencia-
lizada pelo leitor, o que há são traços negros espalhados na face 
branca do papel”.

Revisitando José Lins do Rego

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

O programa Espaço 
Cultural desta quinta-feira 
traz três blocos dedicados à 
produção de reggae na Pa-
raíba. O último bloco reserva, 
ainda, uma entrevista com o 
músico, cantor e compositor 
Xisto Medeiros, integrante do 
Quinteto da Paraíba.

Editado e apresentado 
pelo jornalista Jãmarrí No-
gueira, o programa realizado 
pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) vai 
das 22h à meia-noite, somente 
com música da Paraíba, na Rá-
dio Tabajara FM (105,5).

 O primeiro bloco con-
tará com músicas de Chico 
César, banda Os Eloquentes, 
Herbert Vianna e Seu Pereira. 
Também banda Pé de Coco, 
Adeildo Vieira, Val Donato e 
Beto Cabeça.

Já no segundo, ‘pedras’ 
de Geração Rasta, Emboscada, 
Parahyba Ska Jazz Foundation 
e Totonho e os Cabra, além 
de Denys ras, Didi Machado e 
banda Reggaear.

O terceiro bloco segue 
com a homenagem à produ-
ção de reggae na Paraíba. A 
playlist contará com música 
da Ambrosina Reggae Band 
(com participação de Fausi 
Beydoun, vocalista da banda 
Tribo de Jah), Elba Ramalho e 

banda Datura Reggae. Ainda 
teremos o som de Déo Nunes, 
Febuk e as bandas Digzin e 
Brasílica Dubs.

No quarto e último blo-
co, o Jãmarrí Nogueira vai en-
trevistar o músico  paraibano 
Xisto Medeiros. O professor, 

cantor e compositor vai falar 
sobre os projetos virtuais que 
tem desenvolvido nesta fase 
de pandemia e também sobre 
o processo de composição. 
Nesse bloco, a playlist reunirá 
canções de Xisto e do Quinte-
to da Paraíba.

Espaço Cultural também 
pode ser ouvido pelo site ofi-
cial da Rádio Tabajara (radio-
tabajara.pb.gov.br/radio-ao-
vivo/) e, no dia seguinte, fica 
disponível no canal oficial da 
Funesc no YouTube (/funes-
cpbgov).

Programa ‘Espaço Cultural’ promove 
um tributo ao reggae paraibano

Foto: Divulgação

Dvorak (1841-1904), compositor de ‘Largo da Sinfonia do Novo Mundo’

Foto: Arquivo A União

Colunista colaborador

Edição terá entrevista com o músico Xisto Medeiros, membro do Quinteto da PB

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara
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O tempo passou e nem demos conta de que a 
utilização da urna eletrônica completou 25 anos, 
uma data significativa para a democracia do Brasil.  
Se esse sistema de votação trouxe benefícios, aper-
feiçoou o processo eleitoral, novos avanços haverão 
de vir porque a informática se renova, a ciência da 
comutação está em constante evolução, cada vez 
mais numa velocidade impressionante.

No ganho que a urna eletrônica trouxe, sem 
dúvida, está a confiabilidade no processo de votar, 
com o eleitor depositando o voto com a certeza de 
que não haverá manipulação, ao contrário do que 
registra a história, de fraudes em processos eleito-
rais desde a República Velha.

Como ressaltou o presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto 
Barroso, as urnas são seguras, transparentes e 
auditável, e que nesses 25 anos, não se constatou 
nenhuma fraude. A urna eletrônica dá sustentabi-
lidade ao sistema democrático que se deseja, as-
segurando avanços para a democracia que tanta 
se almeja.

Ressalte-se que pelo sistema de votação ele-
trônico que agora completa duas décadas e meia, 
todos brasileiros têm garantido o acesso a esco-
lha de seus candidatos efetivamente livre, mes-
mo residindo nos mais distantes recantos, seja os 
ribeirinhos onde se chega navegando em canoas, 
indígenas residentes em locais ermos ou em co-
munidades rurais.

Em 13 de maio de 1996, o TSE enviou as pri-
meiras urnas eletrônicas aos Tribunais Regionais 
Eleitorais, sendo utilizadas nas eleições munici-
pais daquele ano, o que se realizou com sucesso. 
Um êxito que contou com nossa participação na 
totalização dos votos.

Demorou décadas para que se chegasse a esse 
estágio, pois em 1932 o Código Eleitoral previa o 
“uso das máquinas de votar”, de modo a assegurar 
o sigilo do voto. Demorou chegar o que tinha sido 
proposto tantas décadas atrás.

Demorou chegar ao que tinha sido proposto. 
Recordamos que em 1985 o processo começou a 
ganhar corpo com o cadastro único e a automa-
tização de eleitores. Nas eleições do ano seguin-
te, quando o sistema de votação usava cédulas de 
papel, foram eleitos governador, senador, deputa-
do federal e estadual, foi um trabalho de grande 
magnitude. Os boletins de urnas eram totalizados 
eletronicamente.

Em 1994, ocorreu o processamento eletrôni-
co para a totalização dos resultados das eleições 
gerais. Naquele ano, podemos dizer, demos nossa 
contribuição porque, na Paraíba, fomos pioneiros 
na realização dessa histórica totalização, concluída 
com sucesso, cujo êxito foi ressaltado por integran-
tes do processo eleitoral.

Foram esses os primeiros passos com vistas 
a implantar o processo eleitoral eletrônico que 
completou 25 anos, contribuindo para consolidar 
a democracia em nosso país.

Urnas
eletrônicas:
25 anos depois

em destaque
Artigo

Sebastião Ferreira Filho*
sebastiao.ferreira@spconsig.com.br
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(*) Excepcionalmente nesta semana não teremos 
a coluna do jornalista José Nunes

Presidente do TSE, Luís Roberto Barroso: as urnas são seguras e auditável

Foto: André Dusek/Estadão Conteúdo

Nesta quinta-feira, a 
partir das 18h, o canal ofi-
cial da Funesc no YouTube 
(/funescpbgov) vai trans-
mitir gratuitamente mais 
uma edição do ‘Quintas Dia-
lógicas’. O músico e apre-
sentador Toninho Borbo vai 
bater um papo com Stellio 
Mendes, Tiago Monteiro e 
Iasmin Mendes, ao vivo, so-
bre o tema “A Literatura Po-
pular e as Feiras Literárias 
na Paraíba”.

Stellio Mendes é natu-
ral de Iguatu, Ceará. Peda-
gogo e jornalista, atua há 
28 anos na educação bási-

ca. Ativista cultural, criou o 
selo Vento Nordeste e é um 
dos idealizadores da Feira 
Literária de Campina Gran-
de (Flic).

Iasmin Mendes é edu-
comunicadora, professora, 
mestranda em Linguagem 
e Ensino pela Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG) e também uma das 
idealizadoras da Flic.

Por fim, o terceiro con-
vidado é Tiago Monteiro, 
poeta cordelista, membro 
da Academia de Cordel do 
Vale do Paraíba (ACVPB) e 
da Academia Internacional 

de Literatura Brasileira. É 
idealizador da Flipocinhos – 
Festa Literária de Pocinhos 
e atualmente exerce o cargo 
de Secretário de Cultura do 
mesmo município.

O projeto ‘Quintas Dia-
lógicas’ é uma iniciativa da 
Fundação Espaço Cultura 
da Paraíba, cuja ideia é pro-
mover um debate franco e 
aberto entre a sociedade, 
artistas e acadêmicos, tra-
zendo assuntos multidis-
ciplinares, temas diversos 
relacionados ao conceito 
de cultura, no âmbito da 
sociologia, filosofia, mídia, 

tecnologia, entre outros. A 
proposta busca fomentar a 
formação intelectual e ar-
tística dos participantes.

‘Quintas Dialógicas’ debate literatura 
popular e feiras literárias na Paraíba

‘Prima Convida’

Os estados da Paraíba 
e de Pernambuco têm artis-
ta participando da SP Arte, 
uma das mais importantes 
feiras de arte do mundo e a 
principal da América Latina. 
A artista indígena Juliana Al-
ves Xukuru, pernambucana 
radicada na Paraíba, é a única 
artista visual indígena con-
temporânea de Pernambuco 
a participar da exposição que 
acontece em formato digital. 
Um de seus trabalhos foi se-
lecionado e, como tem atua-
ção também na Paraíba, vai 
representar os dois estados 
no evento que acontece até o 
próximo domingo. 

Indígena do povo Xu-
kuru Ororubá e Xukuru de 
Cimbres, do município de 
Pesqueira (PE), a artista tem 
atuação nas artes visuais e na 
pesquisa envolvendo as artes 
tanto em seu território origi-
nário, em sua aldeia, quanto 
em João Pessoa, na Paraíba, 
onde também atua como 
pesquisadora no grupo de 
Pesquisa em Ensino das Ar-
tes Visuais (GPEAV), na Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB). 

“Foi a partir deste ambien-
te de vínculo com a UFPB, desde 
a graduação em artes visuais e, 
principalmente, com a pesqui-
sa de mestrado na mesma área, 
que me voltei para uma busca 
por um caminho de reflexão 
decolonial em meu trabalho, 
voltado principalmente para 
minha aldeia e meu povo Xuku-
ru, buscando dialogar sobre as 
consequências da colonização 
por meio das imagens sobre o 
corpo das mulheres indígenas”, 
observou a artista.

Para a exposição, a cura-
doria foi feita por Barbara 
Milano, Ariana Nuala, Moara 
Brasil e Nutyelly Cena que, as-
sim como Juliana Alves Xuku-
ru, são integrantes do Levante 
Nacional Trovoa, que está na 
SP Arte como Galeria Nacional 
Trovoa, movimento de jovens 
artistas fundado em 2017, no 
Rio de Janeiro, que tem se ex-
pandido e está presente em 
todo o Brasil, sendo formado 
por artistas, curadoras e arte
-educadoras racializadas. 

“Essa questão de raça 
é muito importante e é um 
termo muito abrangente. Diz 
respeito à questão originária, 
à questão asiática, a todas as 
racialidades que passam pelo 
contexto a partir dos seus fe-
nótipos, seus costumes”, desta-
cou Barbara Milano. Este ano, 
o Levante realizou o primeiro 
censo para ter ideia de sua ocu-
pação e do número de pessoas 

que o compõem. São mulhe-
res de diversas idades, perfor-
mers, fotógrafas, desenhistas, 
pintoras, criadoras de objetos a 
partir de técnicas diversas, tor-
nando o coletivo diversificado 
em sua composição. 

‘Mirando Mujeres’
Recentemente, Julia-

na Xukuru também teve sua 
trajetória nas artes apresen-
tada em um trabalho realiza-
do pela pesquisadora Maria 
Emília Sardelich, da UFPB, no 
evento internacional ‘Muje-
res Mirando Mujeres’, em Ma-
dri na Espanha. Na ocasião, 
o trabalho da artista visual 
que será exposto na SP Arte 
também foi apresentado por 
Sardelich. 

“A exposição foi gera-
da a partir da atual crise da 
covid-19 para homenagear 
aquelas mulheres que sa-
crificaram seu estilo de vida 

para sustentar suas famílias. 
Mulheres que, de maneira es-
pecial, foram afetadas pelos 
estragos da pandemia”, obser-
vou Sardelich.

A iniciativa é liderada 
pela gestora e comunicadora 
cultural espanhola Mila Aba-
día, diretora da Plataforma 
de Arte Contemporânea Arte 
a un Click. O projeto teve iní-
cio em 2015 com a intenção 
de dar visibilidade às artistas 
emergentes que enfrentam as 
dificuldades inerentes às desi-
gualdades de gênero. 

A pesquisadora destacou 
que a iniciativa evidencia que 
a produção de conhecimen-
to artístico tem ultrapassado 
as tradicionais fronteiras dos 
espaços consagrados da arte, 
que vêm se ampliando com 
as redes sociais em que várias 
mulheres, de diferentes profis-
sões, colaboram para diminuir 
as desigualdades existentes.

Artista indígena da PB é 
selecionada para SP Arte

Edição conta com Iasmin Mendes (E) e Stellio Mendes (C), ambos idealizadores da Feira Literária de Campina Grande, e Tiago Monteiro (D), criador da Flipocinhos

Fotos: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação

Exemplo da arte de Juliana Alves Xukuru, 
pernambucana radicada na Paraíba que está 

representando os dois estados na mostra
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Além do aumento de 160% comparado ao ano passado, triplicou o número de compositoras mulheres para a 4a edição

O Festival de Música da 
Paraíba chega a sua quarta 
edição já atingindo um recor-
de histórico: são 362 compo-
sições autorais inscritas por 
artistas paraibanos do Litoral 
ao Sertão. O número repre-
senta um aumento de 160% 
comparado ao total de inscri-
ções realizadas no ano passa-
do. Cinco especialistas da área 
da música de outros estados 
agora analisam as canções 
inscritas até o final do mês de 
junho. A divulgação do resul-
tado será dia 5 de julho. Dessa 
seleção, sairão as 30 músicas 
que chegarão às etapas elimi-
natórias ao vivo.

De acordo com a direto-
ra de Rádio e TV da Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC) e uma das respon-
sáveis pelo evento, Albiege 
Fernandes, os números são 
expressivos e demonstram 
a transparência e a consoli-
dação do evento na agenda 
cultural da Paraíba. “Eu cre-
dito o sucesso à seriedade 
do evento, porque as pessoas 
não procuram o que não tem 
credibilidade. Essa é uma ale-
gria enorme e uma respon-
sabilidade maior ainda para 
nós que realizamos esse Fes-
tival”, declara Albiege.

O Festival mantém o obje-
tivo de reconhecer e divulgar a 
música paraibana, descobrin-
do e valorizando artistas que 
vêm surgindo no cenário cul-
tural local e nacional. O evento 
surgiu da necessidade de um 
projeto para estimular e evi-
denciar a produção no estado, 
dando voz a novos talentos.

Com o aprimoramento 
a cada ano na realização do 
Festival, os músicos e compo-
sitores veem no evento uma 
possibilidade de aumentar a 
visibilidade de seus trabalhos. 
Isso porque a Rádio Tabajara 
passa um ano tocando as mú-
sicas que são selecionadas, 
mesmo que o artista não seja 

campeão, ele tem na rádio 
uma possibilidade de ter sua 
música reconhecida. “Bixarte 
e Filosofino, por exemplos, 
são pessoas que são reconhe-
cidas imediatamente. Você 
liga a rádio e está tocando um 
deles, você logo reconhece 
devido à repercussão primei-
ramente pela Tabajara, e das 
demais rádios que passam a 
também tocar esses artistas”, 
afirma a diretora de Rádio e 
TV da EPC.

Outro número que de-
monstra como o Festival de 
Música da Paraíba vem se es-
palhando por todo estado é 
o que mede a quantidade de 
municípios que enviaram re-
presentantes entre os inscri-
tos: de 28 no ano passado, o 
número saltou para 58 neste 
ano. “Isso se deve a boa arti-
culação em conjunto com a 
Secretaria de Cultura fazen-
do com que o nosso material 
de divulgação chegasse até 
os articuladores dos pontões 
de cultura dos municípios do 
interior”, explica Albiege Fer-

nandes, que destaca também 
que as rádios parceiras da EPC 
divulgaram bastante o perío-
do de inscrições e as regras de 
participação, assim como os 
prêmios que estão sendo ofe-
recidos aos vencedores.

Mais mulheres
Completando os núme-

ros positivos trazidos pelo 4º 
Festival de Música da Paraíba, 
com 74 candidatas de mulhe-
res inscritas, o número delas 
mais que triplicou compara-
do com o ano passado. Elas 
representam  agora 25% do 
total de concorrentes, contra 
18% do ano de 2020.

A cantora e compositora 
Val Donato lembra que na pri-
meira edição do Festival, entre 
as 24 músicas selecionadas, 
apenas duas mulheres esta-
vam representadas, e só uma 
delas havia sido selecionada 
como compositora da canção 
inscrita. “Eu recebi esses nú-
meros enquanto estava apre-
sentando o ‘Palco Tabajara’ e 
fiquei muito feliz. Isso é muito 

significativo”, celebra a artista. 
“Não é nada além de autocon-
fiança, porque talento e criati-
vidade as mulheres têm. O que 
falta é confiança para colocar 
isso para frente, para expor”, 
complementa. 

Esse tema é ainda mais 
especial para a roqueira, que 
possui um projeto de empo-
deramento artístico feminino 
chamado Iaras. O projeto ofe-
rece oficinas e proporciona 
uma troca de experiências 
que estimulam a composição 
autoral feminina. “Isso dá 
muita esperança, muita ale-
gria de ver que as mulheres 
estão criando coragem para 
mostrar seus trabalhos. Isso 
é muito bom e gratificante. 
É bom para o mundo todo. 
Quem sabe um dia a gente te-
nha até maioria de mulheres 
inscritas”, deseja. 

Todos trazem em suas 
memórias ou já ouviram can-
ções que foram apresentadas 
em festivais nacionais de mú-
sica, principalmente nas déca-
das de 1960 e 1970, durante o 

período de ditadura militar no 
Brasil. Canções como as apre-
sentadas no festival de 1967, 
a exemplo de ‘Alegria, Alegria’ 
(Caetano Veloso), ‘Domingo 
no Parque’ (Gilberto Gil) e 
‘Ponteio’ (Edu Lobo e Capi-
nam) permancem no imagi-
nário do povo. “Nós estamos 
também em uma dificuldade 
política muito grande. E essas 
músicas muitas vezes contes-
tam o que a gente está viven-
do. Para nós, essa é uma con-
tribuição que estamos dando 
para a história das artes, em 
especial da música paraibana”, 
compara Albiege.

No dia 10 de setembro as 
músicas finalistas disputam os 
prêmios que oferecerá o valor 
de R$ 10 mil ao grande vence-
dor ou vencedora. Ao 2º lugar, 
R$ 7 mil e ao 3º ficará, R$ 5 mil. 
Já o Melhor Intérprete garan-
te R$ 3 mil e a Melhor Canção 
pelo Voto Popular (novidade 
desta edição) terá direito ao 
crédito de R$ 3 mil reais para 
aquisição de equipamento ou 
instrumento musical. “A pan-

demia mexeu para baixo a eco-
nomia da classe artística mu-
sical, principalmente, e esse é 
um dos fatores que contribuiu 
para o aumento no número de 
inscritos”, avalia Albiege.

O evento é uma organi-
zação do Governo Estadual, 
através de parceria entre a 
Secretaria de Comunicação 
Institucional, EPC e Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba. O 
4º Festival de Música da Pa-
raíba acontecerá nos dias 3, 4 
e 10 de setembro. As apresen-
tações serão transmitidas ao 
vivo pela Rádio Tabajara FM 
105,5 e AM 1.110 e pelas re-
des sociais.

O homenageado deste 
ano é Genival Macedo, que te-
ria completado 100 anos no 
último dia 28 de março e teve 
forte contribuição na música 
paraibana. Com quase 100 
composições, o autor é mais 
conhecido pela música ‘Meu 
Sublime Torrão’, que se tornou 
em 1972 o “hino popular de 
João Pessoa”.

Seguindo todos os proto-
colos de segurança devido à 
pandemia do novo coronaví-
rus, o festival será transmitido 
direto do Teatro Paulo Pontes, 
no Espaço Cultural, em João 
Pessoa, ao vivo, pelas redes 
sociais oficiais da Rádio Taba-
jara e da Funesc. E, ainda, com 
o suporte televisivo da TV As-
sembleia. Como o evento será 
de forma virtual, apenas os 
músicos, concorrentes, equi-
pes de produção e convidados 
em número limitado poderão 
estar presentes.

Festival de Música da Paraíba 
alcança recorde de inscrições
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Festival da Música da PB
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Raabe Catarine interpreta a música ‘O 
Meu Nordeste’ na edição de 2020: 
mulheres representam 25% do total de 
concorrentes deste ano

O trabalho infantil no 
Brasil desapareceu na pande-
mia da covid-19? Apenas aos 
olhos dos mais privilegiados 
ou daqueles que conseguiram 
migrar totalmente para as ati-
vidades em home office. Mas 
as lentes do fotógrafo Tiago 
Queiroz, junto com a apuração 
da jornalista Bruna Ribeiro, 
registraram, nos semáforos, 
nas lanchonetes e nas planta-
ções pelo país, crianças que 
tentam sobreviver ganhando 
o próprio dinheiro, seja para 
garantir o alimento do dia ou 
para ajudar a família.

Dez histórias são retra-
tadas no livro Meninos Mala-
bares - Retratos do Trabalho 
Infantil no Brasil, lançado nes-
ta semana, pela Panda Books. 
São jovens equilibrando cones 
e tochas nos semáforos, lim-
pando túmulos de cemitérios 
por uns trocados ou em ofici-
nas de costura. As pesquisas 
para a obra começaram em 

2016 e o agravamento do tra-
balho infantil e da exclusão 
escolar ficou explícito quando 
começou a pandemia.

“Todas as crianças e ado-
lescentes entrevistados a par-
tir de março de 2020 estavam 
fora da escola e não acompa-
nhavam as aulas online por 
diversos fatores, como difi-
culdade de acesso à Internet 
e a própria necessidade de 
trabalhar. Essas pessoas não 
se profissionalizam na vida 
adulta e são condenadas à re-
produção do ciclo da pobreza, 
além de ficarem expostas a 
violências físicas, psicológicas 
e sexuais”, ressalta Bruna, que 
mantém um blog no Estadão 
sobre os direitos da criança e 
do adolescente.

O fotógrafo Tiago Quei-
roz, também do Estadão, se 
recorda de notar crianças 
trabalhando em feiras livres. 
“Esses meninos trabalhavam 
carregando os carrinhos das 
mulheres ladeira acima do 
meu bairro. Observava aquele 
movimento e queria também 

fazer parte daquilo, ter meu 
próprio dinheirinho para o 
sorvete ou para o pastel. Tive 
a sorte de ter pais que não me 
deixaram ir, ou melhor, que 
não precisavam que saísse em 
busca de meu próprio susten-
to”, conta.

Mais de 20 anos de foto-
jornalismo colocaram Tiago 
em contato com essa realida-
de diversas vezes, como em 
2015, quando retratou meni-
nos que trabalhavam pintan-
do o corpo de prata para se 
apresentarem nos semáforos 
de São Paulo. “Alguns faziam 
malabares próximos da es-
tação Armênia do Metrô e 
outros pulavam os muros da 
estação e iam de vagão em va-
gão, de linha em linha, distri-
buindo papeizinhos pedindo 
algum dinheiro. Aliás, sobre a 
primeira história que publica-
mos no livro (Meninos Mala-
bares), voltei a esse local e en-
contrei outro grupo, mas com 
roupas de palhaço. Observei 
que são crianças impelidas a 
ir para as ruas, pelas condi-

ções econômicas precárias de 
suas famílias e também por 
uma questão cultural muito 
forte no Brasil de que ‘é bom 
que as crianças aprendam a 
trabalhar cedo’. Fui influencia-
do por um ensaio de um gran-
de fotógrafo, o chileno Sergio 
Larrain, que registrou um gru-
po de crianças em situação de 
rua em Valparaíso, e não pos-
so deixar de mencionar uma 
grande inspiração aqui no 
Brasil, Lilo Clareto, um ex-fo-
tojornalista do Grupo Estado, 
morto recentemente, mais um 
dos milhares de vítimas da co-
vid-19”, afirma.

Bruna passou anos cons-
truindo vínculo com as crian-
ças entrevistadas e suas famí-
lias. “Pesquiso o tema desde 
2016, quando comecei a es-
crever para o projeto ‘Criança 
Livre de Trabalho Infantil’. A 
relação de confiança com as 
fontes estabelecida ao longo 
dos anos foi essencial para o 
acesso às famílias. Nas for-
mas de trabalho infantil em 
propriedades privadas ou em 

comunidades, como oficina 
de costura, lixão e no campo 
(plantação de palmito), o tra-
balho de produção foi mais 
elaborado. Contei com o apoio 
das minhas fontes do projeto 
e com organizações da socie-
dade civil parceiras. No caso 
de malabares, nós nos apro-

ximamos ao contar sobre o 
nosso projeto. Muitas vezes, 
realizamos mais de uma vi-
sita para o fortalecimento do 
vínculo”, explica a autora. As 
fotos não mostram os rostos e 
todos os nomes são trocados, 
para preservar a identidade 
dos entrevistados.

Livro mostra o cotidiano do trabalho infantil

Foto: Tiago Queiroz/Divulgação

Dez histórias são retratadas na obra ‘Meninos Malabares’, da jornalista Bruna Ribeiro

Camila Tuchlinski
Agência Estado
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Nova secretaria
A Prefeitura de João Pessoa vai criar uma nova secretaria voltada ao combate à corrupção. 
O projeto do prefeito Cícero Lucena que cria a Secretaria Executiva de Integridade, 
Governança e Prevenção da Corrupção está em tramitação na Câmara. Página 14
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Nobson Almeida foi condenado por fraudes licitatórias e desvio de recursos em convênio entre prefeitura e ministério

O prefeito do município 
de Esperança, localizada a 150 
quilômetros de João Pessoa, 
Nobson Pedro de Almeida 
(Progressistas) – mais conhe-
cido como Nobinho –, foi con-
denado pela Justiça Federal a 

sete anos de prisão pelos cri-
mes de apropriação e desvio 
de bens e rendas públicas.

A sentença, divulgada on-
tem, foi realizada pelo juiz da 
6ª Vara Federal, Gustavo de 
Paiva Gadelha. De acordo com 
as investigações, o prefeito 
teria cometido infrações pe-
nais como fraudes licitatórias 

e desvio de recursos em um 
convênio entre o município 
e o Ministério de Turismo. A 
denúncia foi feita pelo Minis-
tério Público Federal (MPF), 
em 2016.

De acordo com o juiz fe-
deral, as irregularidades na 
administração pública co-
metidas pelo prefeito estão 

previstas nos artigos 89 e 90 
da Lei 8.666/93 e no Decre-
to Lei 201/67. Nobinho está 
no seu terceiro mandato no 
município de Esperança. Ele 
assumiu o cargo pela primeira 
vez nos anos de 2009 e 2013. 
Em 2017 voltou à prefeitura e 
foi reeleito nas eleições muni-
cipais do ano passado.

A defesa do prefeito se ma-
nifestou em um blog da capital, 
informando que vai recorrer 
da decisão. Segundo a defesa, 
o gestor estaria respondendo 
por atos que foram cometidos 
por outras pessoas. Além disso, 
frisou que não existe risco de 
prisão, perda de mandato ou 
mesmo de inelegibilidade.

Justiça federal condena prefeito 
a sete anos de prisão na Paraíba

Justiça entrega uso de imóvel para apoio a projeto

Deputado denuncia “laboratório da morte”

O juiz José Jackson Gui-
marães, em substituição 
na Comarca de Alagoinha, 
realizou ontem a entrega 
das chaves da Residência 
Oficial da Justiça na cidade 
à Prefeitura de Alagoinha. 
De acordo com o Termo de 
Cessão de Uso 05/2021, o 
prazo de vigência é de cin-
co anos. Segundo a prefeita 
Maria Rodrigues de Almei-
da (PSDB), no imóvel será 
instalado o Centro de Apoio 
às Mulheres Vítimas de Vio-
lência Doméstica do Muni-
cípio, que também atenderá 
cidades circunvizinhas.

A presidente da Comis-
são de Destinação de Imó-
veis Não Utilizados (CDIN) e 
vice-presidente do Tribunal 

de Justiça da Paraíba (TJPB), 
desembargadora Maria das 
Graças Morais Guedes, afir-
mou que a medida faz par-
te da missão da CDIN em 
procurar fazer com que os 
prédios ociosos sejam reu-
tilizados pelo poder público 
para melhor atenção à co-
munidade na prestação de 
seus serviços.

“Com a desativação da 
Residência Oficial do juiz 
da Comarca de Alagoinha, 
o prédio continuará a servir 
à população local, desta vez 
como casa de acolhimento 
para vítimas de violência 
doméstica, que necessitam 
de abrigo para pôr-se a sal-
vo de agressores, além de 
facilitar o trabalho das au-
toridades quanto ao cum-
primento das medidas de 

proteção”, ressaltou a de-
sembargadora.

O juiz José Jackson Gui-
marães disse que a cessão 
de uso da residência ao 
município é extremamente 
importante. “O imóvel deso-
cupado estava sendo dete-
riorado pela ação do tempo. 
Com a ocupação, ele será 
recuperado e reformado e 
será feita a sua manutenção, 
sendo criadas secretarias 
que servirão à população de 
Alagoinha”, pontuou.

A prefeita Maria Rodri-
gues informou que a cessão 
da Residência Oficial à ci-
dade é de grande importân-
cia, pois há uma demanda 
significativa na região para 
a criação e instalação de 
um Centro de Apoio às Mu-
lheres.

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT) acusou on-
tem o governo Bolsonaro 
(sem partido) de tentar fa-
zer do Brasil um laboratório 
da morte, e alertou que, pe-
las ações que vem adotando, 
o Ministério da Educação 
pode provocar o fechamen-
to de pelo menos metade 
das universidades brasilei-
ras até o final deste ano.

“A tentativa de ‘labora-
tório da morte’ está muito 
clara nos depoimentos dos 
defensores da cloroquina e 
da imunidade de rebanho, 
que seguem a linha dos dis-
cursos políticos e das ações 
do presidente Bolsonaro 
nesta pandemia”, disse o 
deputado.

O parlamentar relatou 
que, mesmo contrariando a 
ciência, Bolsonaro e o “ga-
binete paralelo da morte” 
tentaram fazer do Brasil um 
grande laboratório, testan-
do se a imunidade de reba-
nho daria certo. “Ou seja, 
Bolsonaro queria tentar eli-
minar a doença com muita 
gente contaminada e morta. 
Isso mostra a total falta de 
respeito e preocupação com 
a vida do povo brasileiro”, 
acusou.

O deputado disse que o 
resultado dessa política de-
sastrosa é o grande número 
de mortes no país. “Essas 
mortes todas, quase meio 
milhão, só estão ocorrendo 
porque houve demora na 
compra de vacinas, e o res-

Da Redação

Ademilson José
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Defesa do prefeito diz 
que vai recorrer da 

decisão e garante que o 
gestor está respondendo 

por atos que não cometeu

Prefeita de Alagoinha, Maria Rodrigues de Almeida, e o juiz José Jackson Guimarães durante assinatura de termo

Para o deputado federal Frei Anastácio, o resultado “dessa política desastrosa” é o grande número de mortes ocorridas no país em decorrência da covid-19

Foto: Gecom-TJPB

ponsável por tudo isso é o 
Governo Federal”, afirmou.

Frei Anastácio citou que 
uma das provas mais reais 
que a CPI da Covid  já co-
lheu sobre isso foi o despre-
zo que Bolsonaro deu aos 
e-mails da Pfizer solicitan-
do resposta sobre oferta de 
vacina. “O vice-presidente 
da CPI, senador Randolfe 
Rodrigues (Psol-AC), divul-
gou que o Governo Federal 
não respondeu a 53 e-mails 
da Pfizer. Enquanto isso, o 
governo pressionava a Índia 
para liberar cargas de hidro-
xicloroquina. Isso é muito 

grave, é crime de responsa-
bilidade”, assegurou.

Corte de recursos
Sobre o fechamento das 

universidades, o deputado 
alertou que o governo vem 
cortando recursos do or-
çamento das instituições 
desde que assumiu o poder, 
e que as verbas ainda pro-
gramadas não serão mais 
suficientes para a conclusão 
do ano letivo.

“Trinta das 69 univer-
sidades federais do Brasil já 
demonstraram preocupação 
com o orçamento e alertaram 

que, se não houver recurso 
extra, as atividades serão pa-
ralisadas até o final do ano. É 
inadmissível que quase me-
tade das instituições mais 
importantes do país chegue 
ao fim por incompetência e 
má vontade do governo Bol-
sonaro”, disse.

Ele acrescentou que 
muitas outras universida-
des já declararam que não 
têm condições de voltar às 
aulas presenciais este ano, 
mas que mesmo com o en-
sino remoto não terão verba 
para durar mais que um ano. 
“Falta dinheiro para tudo, 

desde para gastar com o es-
sencial, como para contas de 
água e luz e para o incentivo 
aos pesquisadores”, disse.

O deputado lembrou 
que, para salvar essas ins-
tituições, a verba tem que 
aumentar em pelo menos 
R$ 1,3 bilhão, chegando a R$ 
5,6 bilhões, que foi o orça-
mento destinado em 2020. 
“Estamos pedindo o mínimo 
para que as universidades 
não fechem. Em 2011, no 
governo Dilma (PT), o orça-
mento era quase três vezes 
maior que o atual, chegando 
a R$ 12 bilhões”, comparou.

Foto: Assessoria
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O Ministério Públi-
co Federal (MPF) decidiu 
instaurar um inquérito 
civil para investigar as 
despesas do São João de 
Olho D’Água, no Sertão 
da Paraíba, em 2010. O 
procedimento foi reali-
zado pelo procurador da 
República, com atuação 
em Patos, Djalma Gusmão 
Feitosa, na última terça-
feira (8).

O prefeito da cidade 
à época, Francisco de As-
sis Carvalho, conhecido 
como Doutor Chico, teria 
investido R$ 100 mil em 
um evento de São João, 
no período de 21 a 23 
de junho de 2010, com o 
objetivo de incentivar o 
turismo na cidade.

As despesas foram 
analisadas através de um  
procedimento prepara-
tório que foi instaurado a 
partir de representação 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU). Após a aná-
lise, o procurador decidiu 
instaurar o inquérito civil, 
que deve apurar o caso 
de improbidade adminis-
trativa.

A reportagem de A 
União entrou em contato 
com o procurador, mas 
que prefere não se pro-
nunciar sobre investiga-
ções em andamento.

MP investiga 
gastos com 
festa junina 
no interior
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Projeto da Secretaria Executiva de Integridade, Governança e Prevenção da Corrupção está em tramitação na CMJP

O presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ) 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP), vereador Odon 
Bezerra (Cidadania), disse on-
tem que, assim como o segundo 
turno da reforma da Previdência 
do município, o projeto que trata 
da criação de uma nova secre-
taria não será votado antes dos 
próximos dez dias.

“Nas últimas semanas foi 
muito grande o volume de maté-
rias que recebemos para apreciar 
e emitir parecer e, por esse mo-
tivo, não haverá condições dessa 
matéria já ser encaminhada a 
plenário na próxima semana”, 
afirmou o vereador, ao comen-
tar que, mesmo não prevendo 
polêmica, “trata-se de uma pauta 
muito importante e que ainda 
estou definindo o nome do rela-
tor”, disse.

A Secretaria Executiva de In-
tegridade, Governança e Preven-
ção da Corrupção se constitui em 
uma das dezenas de projetos que 
o Poder Executivo encaminhou à 
Câmara no final do mês passado, 
mas que, segundo Odon, antes da 
apreciação do plenário, precisará 
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João Pessoa vai criar secretaria 
para o combate à corrupção
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Política na História
1329 — Batalha de Pelecano resulta em uma der-
rota bizantina pelo Império Otomano.

1521 — Os índios destroem as Missões de Cumaná, 
na Venezuela.

1523 — Copenhague é cercada pelo exército de 
Frederico I da Dinamarca, pois a cidade não o reco-
nhece como o sucessor de Cristiano II da Dinamarca.

1539 — Concílio de Trento: o papa Paulo III envia 
cartas aos seus bispos, atrasando o Concílio devido 
à guerra e à dificuldade que os bispos tiveram em 
viajar para Veneza.

1692 — Bruxas de Salém: Bridget Bishop é enforca-
da em Gallows Hill, perto de Salem, Massachusetts, 
por “certas artes detestáveis chamadas feitiçaria e 
bruxarias”.

1719 — Levantes jacobitas: Batalha de Glen Shiel.

1793 — Revolução Francesa: após as prisões 
dos líderes girondinos, os jacobinos conquistam o 
controle do Comitê de Salvação Pública instalando 
a ditadura revolucionária.

1829 — O governador das Províncias Unidas do 
Rio da Prata cria o Comando Político e Militar das 
Ilhas Malvinas.

1842 — Irrompem as revoltas liberais de 1842 em 
Barbacena (Minas Gerais).

1916 — Revolta Árabe contra o Império Otomano 
é declarada por Huceineibne Ali, Xarife de Meca.

1918 — O navio de guerra austro-húngaro SMS 
Szent István afunda na costa da Croácia depois de ter 
sido torpedeado por uma lancha italiana; o evento é 
gravado pela câmera de um navio próximo.

1924 — Giacomo Matteotti, deputado e secretário-
geral do Partido Socialista Italiano, é sequestrado e 
assassinado por um bando fascista em Roma.

1933 — Brasil, México e Venezuela retomam as 
suas relações diplomáticas.

1935 — Termina a Guerra do Chaco: uma trégua 
é firmada entre a Bolívia e o Paraguai, que lutavam 
desde 1932.

1940 — Segunda Guerra Mundial: o Reino da Itália 
declara guerra à França e ao Reino Unido; e termina 
a resistência militar à ocupação nazista da Noruega.

1944 — Segunda Guerra Mundial: seiscentos e 
quarenta e dois homens, mulheres e crianças são 
massacrados em Oradour-sur-Glane, França; e a 
primeira bomba V-1 alemã é lançada sobre a cidade 
de Londres.

1953 — A União Soviética renuncia suas reivin-
dicações sobre os estreitos turcos de Bósforo e 
Dardanelos.

1959 — A China e a União Soviética firmam um 
acordo nuclear.

1964 — Senado dos Estados Unidos interrompe 
uma obstrução de 75 dias contra a Lei dos Direitos 
Civis de 1964, que levou à aprovação do projeto.

1967 — Término da Guerra dos Seis Dias: Israel e 
Síria concordam com um cessar-fogo.

1980 — Congresso Nacional Africano na África 
do Sul publica uma convocação para a luta contra a 
prisão de seu líder Nelson Mandela.

1982 — Exército sírio liderado pelos generais Ali 
e HabibMahmood derrotam as Forças de Defesa de 
Israel perto de Sultan Yacoub, no Líbano, durante a 
Guerra do Líbano de 1982, resultando em 30 mor-
tos e três desaparecidos para as FDI, dez tanques 
perdidos e trêsVBTPs destruídos.

1985 — Israel retira as suas tropas do Líbano.

1996 — Começam as conversações de paz na 
Irlanda do Norte sem a participação do Sinn Fein.

1999 — Guerra do Kosovo: a Otan suspende seus 
ataques aéreos depois que Slobodan Milosevic 
concordar em retirar as forças sérvias de Kosovo.

2001 — Papa João Paulo II canoniza a primeira 
santa do Líbano, Santa Rafqa.

passar pelas Comissões de Cons-
tituição de Justiça e de Finanças 
e Orçamento (CFO).

“Isso deverá levar ainda uma 
ou duas semanas e, mesmo sen-
do importante, a Câmara preci-
sou dedicar mais tempo primeiro 
à proposta da reforma da Previ-
dência do município”, afirmou 
ele, ao detalhar que, depois das 
votações em primeiro turno e da 
apreciação de todas as emendas, 
pelo regimento interno a vota-

ção em segundo turno exige um 
tempo de pelo menos dez dias. 
“Como a votação das emendas 
se deu ontem (anteontem), pre-
cisamos contar dez dias a partir 
dessa data”, completou.

O presidente da CCJ da CMJP 
fez questão de lembrar que a 
reforma está sendo conduzida 
na base do diálogo e do espírito 
democrático por parte, sobre-
tudo, da bancada da situação. 
“Acolhemos as emendas que me-

lhoraram e rejeitamos outras que 
apontavam até menos benefícios 
que o texto original”, disse.

“Vamos assim, com toda 
certeza, garantir a aposentado-
ria dos servidores com garantia 
também de continuidade finan-
ceira para o Instituto de Previ-
dência do Município (IPM) de 
João Pessoa que, a continuar na 
situação atual, corre um sério ris-
co de caminhar para a falência”, 
ressaltou.

Filha de deputado morre de covid-19 e sessão 
remota da Assembleia Legislativa é suspensa

O deputado estadual Tião 
Gomes (Avante) havia acabado 
de fazer um pronunciamento 
durante a sessão remota de on-
tem da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), quando o 
presidente da Casa, deputa-
do estadual Adriano Galdino 
(PSB), anunciou a morte da 
filha do parlamentar, a enfer-
meira e estudante de Medicina 
Thiana Gomes, como mais uma 
vítima de complicações causa-
das pela covid-19 na Paraíba.

Em seu pronunciamento 
instantes antes, Tião tratava 
com o também deputado esta-
dual Bosco Carneiro (Cidada-
nia) reivindicações conjuntas 
para a região do Brejo parai-
bano, mas, na sequência, ao in-
vés de debates e votações, as 
manifestações de pêsames e 
solidariedade tomaram conta 
da sessão da ALPB, suspensa e 
logo depois encerrada, depois 
de um minuto de silêncio soli-
citado pelo presidente Adriano 
Galdino.

Por iniciativa do deputado 
Buba Germano (PSB), também 
foi aprovado um ‘Voto de Pe-
sar’ e, logo no começo da tarde, 
o presidente da Assembleia, 
Adriano Galdino publicou nota 

Parlamentar diz que busca forças para cuidar dos netos
Ainda no começo da tarde de on-

tem, o deputado Tião Gomes utilizou 
as redes sociais para agradecer às ma-
nifestações de solidariedade que havia 
recebido dos colegas da Assembleia 
Legislativa e de outras pessoas de sua 
relação de amizade, e completou com 
uma mensagem de força, de fé e de 
esperança. “Permanecerei firme por 

aqui para cuidar dos meus netos”, disse.
Ele comentou que não existe pala-

vras para descrever a dor de perder uma 
filha, até mesmo por se tratar de “uma 
menina tão parecida comigo. Você sem-
pre será lembrada por seu sorriso fácil 
e por sua determinação”, completou, 
partindo na sequência para um depoi-
mento ainda mais emocionado.

“Um dia iremos nos encontrar, mi-
nha filha, e eu vou abraçar você para 
nunca mais deixar você ir para longe de 
mim. Seu pai sempre vai lhe amar além 
da vida. Minha filha Thiana, assim como 
lhe recebi em meus braços nos seus 
primeiros minutos de vida, lhe devolvo 
aos braços do pai superior, nosso Deus. 
Descanse em paz, minha Thiana”.

oficial decretando luto por três 
dias. Entre os depoimentos, um 
dos mais emocionados foi o da 
deputada Doutora Paula (Pro-
gressistas), que usou os seus 
dois minutos para prestar soli-
dariedade chorando.

Thiana Gomes estava intu-
bada na UTI do Hospital da Uni-
med em João Pessoa, onde foi 
internada há cerca de 30 dias 
devido a complicações da co-
vid-19. Ela estava com 39 anos, 

trabalhava como enfermeira, 
estava concluindo faculdade de 
Medicina, era casada com Vi-
cente Félix e deixou dois filhos, 
Eduardo e Antônio Gomes.

Antes do encerramento 
completo dos trabalhos, os de-
putados, ainda surpresos, cho-
cados e demonstrando tristeza 
com a notícia, fizeram questão 
de prestar solidariedade ainda 
através do sistema remoto da 
sessão, começando pelo pró-

prio presidente Adriano Galdi-
no, responsável pelo comunica-
do aos demais.

Galdino declarou que o mo-
mento era muito difícil para 
todos que fazem o Poder Legis-
lativo da Paraíba, acentuando 
em seguida que só quem vive 
uma situação dessas é que sabe 
o tamanho da dor de perder um 
filho. “Deixo aqui nossa solida-
riedade ao companheiro neste 
momento de muita dor, de so-
frimento e de saudade. A ordem 
lógica da natureza são os filhos 
enterrarem os pais e, quando 
isso muda, a dor é muito maior 
e maltrata muito qualquer ser 
humano. Desejamos que Deus 
possa confortar o deputado 
Tião e toda a sua família”, afir-
mou Adriano Galdino.

Ele foi seguido no seu pro-
nunciamento por todos os de-
mais deputados que partici-
pavam da sessão ordinária de 
ontem, todos igualmente não 
apenas apresentando votos de 
condolência a Tião Gomes e 
seus familiares, como também 
exaltando as qualidades e a ma-
neira franca e sincera com que 
o parlamentar, que tem base 
política na cidade de Areia, se 
comporta nos encontros de ati-
vidades políticas e também no 
próprio relacionamento com os 
amigos e conhecidos.

Thiana, filha do deputado estadual Tião Gomes, era enfermeira e estava concluindo Medicina

Foto: Divulgação

Foto: Secom-CMJP

Vereador Odon Bezerra, 
presidente da CCJ na 

Câmara da capital: 
“Trata-se de uma pauta 
muito importante e que 
ainda estou definindo o 

nome do relator”



Brasil

Imunizantes da AstraZeneca deverão chegar em todas as capitais do país até a madrugada desta quinta-feira 

Ministério distribui com estados
mais 4,04 milhões de vacinas
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O Ministério da Saúde 
anunciou a distribuição de 
mais 4,04 milhões de vacinas 
para combate à pandemia de 
covid-19. Deverão chegar em 
todas as capitais, até a ma-
drugada desta quinta-feira 
(10), novas doses do imuni-
zante produzido pela Funda-
ção Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Os critérios para a vaci-
nação, que foram estabele-
cidos no Plano Nacional de 
Imunizações (PNI), determi-
nam que estados e municípios 
deem prioridade a idosos, 
pessoas com comorbidades, 
pessoas com deficiência per-
manente, trabalhadores da 
educação do Ensino Básico, 
trabalhadores portuários e do 
transporte aéreo, das Forças 
de Segurança e salvamento 
e integrantes das Forças Ar-
madas, povos ribeirinhos, 
indígenas e quilombolas.

Sediada no Rio de Ja-
neiro, a Fiocruz, instituição 
científica vinculada ao Minis-
tério da Saúde, é responsável, 
no Brasil, pela fabricação da 
vacina que foi desenvolvida 
por meio de parceria entre a 
Universidade de Oxford e a 
farmacêutica inglesa Astra-

Na última semana, a Fiocruz superou a marca de mais de 50 milhões de vacinas contra covid-19 entregues ao PNI

Foto: Agência Brasil

Vestida de 
tempo & mar
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Zeneca. Para viabilizar a pro-
dução no país, um acordo para 
transferência de tecnologia 
foi firmado no ano passado.

Na última semana, a Fio-
cruz superou a marca de mais 
de 50 milhões de vacinas con-
tra covid-19 entregues ao PNI. 
Esse volume inclui 4 milhões 
que foram importadas pron-
tas da Índia e começaram a 
chegar ao país em janeiro, an-

tes que a produção brasileira 
tivesse início. A fabricação 
em larga escala no Instituto 
de Tecnologia em Imunobio-
lógicos da Fiocruz (Bio-Man-
guinhos) começou em março.

Ainda ontem, o ministério 
da concluiu a distribuição de 
2,3 milhões de doses da vacina 
produzida em parceria pelas 
empresas Pfizer e BioNTech. 
Essa leva do imunizante im-

portado começou a chegar aos 
estados no início da semana.

Segundo dados do Lo-
calizaSUS, plataforma admi-
nistrada pelo Ministério da 
Saúde, já foram aplicadas 74,5 
milhões de doses em todo o 
país. Por enquanto, 23,4 mi-
lhões concluíram o esquema 
vacinal com as duas doses, 
o que representa cerca de 
11% da população brasileira.

O tempo é um pássaro a sobrevoar o céu de nos-
sas almas. E por vezes do poente, “da janela lateral do 
quarto de dormir” paro absorta a contemplar a paleta 
de cores a se desmanchar a cada crepúsculo. Observo 
o tempo no corpo, em especial no útero, nesse ciclo 
interior de chegada e partida. Penso que já se passa-
ram dezenove anos do dia em que meu corpo se abriu 
completamente para que uma nova vida alçasse o voo 
de existir. 

Lembro do Eclesiastes tão poético migrando sé-
culos e séculos, falando do Tempo. E a gente inocen-
te e arrogante, achando que pode interpretar todo o 
indizível mistério que habita o movimento das horas 
nessa Terra. 

Enquanto o tempo segue bailando e escolhendo 
seus ritmos, por vezes sou obrigada a estar diante da 
burocracia das telas a dizer o óbvio, a normatizar a 
experiência de meu corpo e a encarcerar meu tempo 
particular. Ao ter que estar fixa em algumas das telas, 
seja do celular, do computador, da televisão, vejo por 
algumas horas o terror que se instala. A tela extrava-
sa o sangue que escorre das peles negras brutalmen-
te assassinadas nesse país. Ontem uma jovem mulher 
negra, semanas atrás uma comunidade chacinada, 
um jovem abordado, crianças desaparecidas… 

A distopia somos nós, ou talvez o distópico esteja 
em nós, não em um vírus. O tempo me faz pensar nas 
lindas peles das serpentes e da necessidade que elas 
têm de deixar para trás muitas delas ao longo de sua 
existência. Imagino quem sabe o que o tecido social 
precisa de fato mudar.

Simbolicamente tive que me deixar, morrer e res-
suscitar tantas e tantas vezes. E ainda sigo habitando 
esse corpo que se move pela ação do Tempo, do fôle-
go sagrado, e de uma chama que ainda aquece o Ser. 
Como a imagem da luz refletida na caverna de Platão. 
Por vezes ensimesmada seja diante dos absurdos que 
acontecem, seja protagonista de cada segundo, ato ou 
cena que planejo ou improviso.

Vi o filme “Professor Polvo” (Teacher Octopus, 
Pippa Ehrlich, James Reed,2020). Absorta perce-
bendo o mar, uma professora marinha recriando um 
homem que estava esgotado. Senti saudades do mar 
estando a poucos metros dele. Das águas profundas 
e de me desvencilhar do medo do desconhecido. No 
filme um homem se vestindo de mar, como na can-
ção Afonsina, só que para se reconstruir como ser, 
entendendo os modos de cognição, de inteligibilida-
de, de entrega. 

O Tempo parece ser também um oceano sem fim a 
ninar nossas almas, caprichos, a atravessar nosso cor-
po como as agulhas atravessam as brechas das linhas 
de crochê, desenhando, desalinhando, circulando, te-
cendo paisagens. Quando deixo as telas liberto meus 
olhos que já estão um pouco mais gastos e doídos. 

Em geral, ao me desencarcerar das molduras 
“virtuais”, consigo enxergar um pouquinho melhor, 
e pareço reencontrar os sentidos mais vitais de uma 
cronologia que parece seguir a galope, e que precisa 
de horas lentas para ser compreendida. Consigo vol-
tar a sentir os cheiros e nele o movimento da atmos-
fera. Dá para escutar um pouco mais, seja as vozes, as 
canções, os pássaros, a velocidade dos automóveis, as 
marés.

No tempo tento encontrar o que fui, e perceber o 
que resta, sonhar como todos os desejos a serem ple-
namente vividos. No tempo eu sou, existo, não porque 
penso, apenas porque consigo traduzir a imaginação. 
Assim também como o movimento dos outros animais 
também os traduz, nos mostram quem são. O movi-
mento da professora polvo, de nossos cães e gatos, dos 
vaga-lumes, das borboletas, a dinâmica da vida breve.

E assim vai chegando mais um solstício de in-
verno (aqui ao Sul) e verão (ao Norte) e mais uma 
vez junho me lança ao mar da memória dos aconte-
cimentos marcantes, do seu simbolismo, da sua in-
terseccionalidade que se manifestam nos ciclos que 
atravessamos ao longo da vida. Tempo, essa travessia 
linda entre o nascer, viver, morrer, ressurgir, integrar, 
envolver, estar…

“Supernotificação”

TCU afastará auditor que produziu 
relatório sobre mortes por covid-19

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) vai afastar do 
cargo por 60 dias o servidor 
que produziu um documen-
to sobre mortes na pande-
mia do novo coronavírus. O 
pedido foi feito pelo corre-
gedor do tribunal, ministro 
Bruno Dantas, que também 
sugere proibir o auditor 
Alexandre Figueiredo Costa 
Silva Marques de entrar no 
prédio do órgão e a abertu-
ra de um inquérito policial 
para investigar sua conduta. 
O Estadão apurou com inte-
grantes do tribunal que os 
pedidos devem ser aceitos 
pela presidente da Corte de 
Contas, ministra Ana Arraes.

O levantamento não ofi-

cial feito por Marques aponta 
“supernotificação” de mortes 
por covid-19 no país. O rela-
tório foi inserido no sistema 
do TCU sem que constasse 
de qualquer processo do 
órgão. Esse documento foi 
citado na segunda-feira (7) 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro para comprovar sua tese 
de que cerca de metade dos 
óbitos registrados como co-
vid-19 não seriam causados 
pela doença. O tribunal o 
desmentiu no mesmo dia.

O corregedor do TCU 
afirma que o afastamento de 
Marques do cargo é necessá-
rio para que o auditor não in-
fluencie nas apurações sobre 
o caso. Dantas também pede 
que o servidor seja impedido 
de acessar o sistema eletrô-
nico do tribunal. Segundo 

o ministro, a divulgação de 
informações oficiais do tri-
bunal de maneira não autori-
zada representaria infração 
disciplinar.

“Ainda mais grave, e isso 
precisará ser melhor apura-
do, é a manipulação da ati-
vidade fiscalizatória do TCU 
em razão de sentimento pes-
soal ou orientação política ou 
ideológica”, avaliou o minis-
tro. Ele sugere que a Polícia 
Federal investigue se houve 
crime de prevaricação, que 
diz respeito a atos contra a 
administração pública visan-
do interesse pessoal.

Marques é auditor do 
TCU desde 2008 e é próxi-
mo aos três filhos de Bol-
sonaro, o senador Flávio 
Bolsonaro (Patriota-RJ), o 
deputado Eduardo Bolso-

naro (PSL-SP) e o vereador 
Carlos Bolsonaro (Repu-
blicanos-RJ). Em 2019, ele 
chegou a ser indicado a co-
mandar a diretoria de com-
pliance do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). 
O presidente do banco é 
Gustavo Montezano, tam-
bém próximo da família 
Bolsonaro.

A nomeação, no entanto, 
foi barrada pelo então pre-
sidente do TCU, José Múcio 
Monteiro, que chamou a aten-
ção para o fato de que um ser-
vidor do tribunal não poderia 
ser cedido para uma institui-
ção que pudesse ser alvo de 
apuração da Corte de Contas. 
“O regimento não permite, é a 
coisa mais simples”, disse Mú-
cio ao Estadão.

Relator do Conselho de Ética pede que 
Silveira seja suspenso por seis meses

O deputado Fernando 
Rodolfo (PL-P) pediu que 
o colega Daniel Silveira 
(PSL-RJ) seja suspenso do 
seu mandato por um perío-
do de seis meses. Essa foi 
sua decisão, como relator, 
no processo aberto contra 
Silveira no Conselho de 
Ética da Câmara que tem 
como objeto o mesmo mo-
tivo pelo qual ele foi preso 
em fevereiro: um vídeo no 
qual fez apologia ao Ato 
Institucional n ° 5, o mais 
violento da ditadura, e pe-

diu a destituição de minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF).

A decisão de Rodolfo 
precisa ser ainda votada pelo 
Conselho, o que deve ocorrer 
nas próximas sessões. A pena 
máxima que o relator pode-
ria ter aplicado é a perda do 
mandato, como ocorreu, na 
terça-feira, 8, com a deputada 
Flordelis (PSD-RJ), acusada de 
mandar matar o marido.

Silveira é ainda julgado 
por outro processo também 
no Conselho de Ética, em re-
presentação feita por Rede, 
PSOL e PSB, sob o argumento 
de que o deputado ameaçou, 

em outro vídeo divulgado em 
maio do ano passado, mani-
festantes contrários ao go-
verno de Jair Bolsonaro.

Em depoimento ao co-
legiado no dia 18 de maio, 
quando respondeu perguntas 
dos deputados, Silveira disse 
que se sente arrependido por 
palavras que usou, mas que 
não deixaria de criticar o STF 
para dizer o que pensa.

No dia 4 deste mês, em 
manifestação enviada ao 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), a Procuradoria-Geral 
da República (PGR) defendeu 
a volta do deputado à prisão 
por sucessivas violações ao 

monitoramento por tornoze-
leira eletrônica. O parlamen-
tar bolsonarista está detido 
em regime domiciliar desde 
março, quando publicou o ví-
deo defendendo a destituição 
dos ministros do STF.

Em abril, Daniel Silveira 
virou réu por grave ameaça, 
crime tipificado no Código 
Penal, e por incitar a animo-
sidade entre o tribunal e as 
Forças Armadas, delito pre-
visto na Lei de Segurança 
Nacional (LSN), após os mi-
nistros do STF aceitarem a 
denúncia oferecida pela Pro-
curadoria Geral da República 
contra ele.

Léo Rodrigues
Agência Brasil

Lauriberto Pompeu
Agência Estado

Camila Turtelli
Agência Estado
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Queda ocorreu em mais de 90% na população do país que tomou as duas doses das vacinas CoronaVac e Pfizer

Covid: vacinas reduzem mortes e 
internações em UTI no Uruguai
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Agência Brasil

As internações em terapia 
intensiva e mortes por covid-19 
foram reduzidas em mais de 
90% na população geral do 
Uruguai que tomou as duas 
doses das vacinas CoronaVac 
e Pfizer, mostrou relatório di-
vulgado pelo governo na última 
terça-feira.

O país, com 3,5 milhões 
de habitantes, tem conduzido 
uma bem-sucedida campanha 
de vacinação, que o coloca junto 
com o Chile na vanguarda na 
América do Sul. Ainda assim, os 
uruguaios enfrentam uma forte 
onda de contágios, que situam 
o país entre os primeiros do 
mundo em número de mortes 
por milhão de habitantes.

Segundo dados do Minis-
tério da Saúde Pública, quase 
52% da população receberam 
uma dose da vacina contra a 
covid-19 e 29% foram imuni-
zados com as duas doses até o 
dia 1º de junho. Os resultados 
do relatório incluem as pessoas 

vacinadas com ambas as doses, 
depois de mais de 14 dias após 
a aplicação da última.

Sobre a vacina Corona-
Vac, desenvolvida pela far-
macêutica chinesa Sinovac 
Biotech, o estudo mostrou que 
“em todos os subgrupos anali-
sados o percentual de eficácia 
para reduzir casos incidentes 
supera os 61%; a redução de 
entrada nas unidades de tera-
pia intensiva (UTIs) é acima de 
92%, e a de redução de mortes 
pela doença passa de 95%”. Os 
subgrupos para a CoronaVac 
correspondem às populações 
entre 18 e 49 anos de idade, e 
entre 50 e 69 anos.

Em relação à vacina desen-
volvida pela Pfizer/BioNTech, 
o documento acrescenta que 
“o índice de eficácia para redu-
zir casos incidentes supera os 
78%, em reduzir admissões na 
UTI passa de 94% e de evitar 
mortes supera os 94%”. O imu-
nizante da Pflzer foi destinado a 
pessoas com 80 anos ou mais, e 
aos profissionais de saúde.

Encontro com líderes

Joe Biden embarca em missão de 
oito dias pelo continente europeu
Agência Brasil

O presidente dos Es-
tados Unidos (EUA), Joe 
Biden, seguiu ontem para 
o Reino Unido em sua pri-
meira viagem ao exterior 
desde que tomou posse, 
uma missão de oito dias 
para ampliar os laços ten-
sionados durante a era 
Trump e reformular as 
relações com a Rússia.

A viagem representa 
um teste da capacidade 
do presidente democrata 
para administrar e con-
sertar relacionamentos 
com grandes aliados, que 
se desencantaram com as 
tarifas comerciais do então 
presidente Donald Trump 
e seu afastamento de tra-
tados internacionais.

“Será que as alianças e 
instituições democráticas 
que moldaram tanto o últi-

mo século provarão sua ca-
pacidade contra ameaças 
e adversários dos tempos 
modernos? Acredito que a 
resposta é sim. E nesta se-
mana, na Europa, temos a 
chance de prová-lo”, disse 
Biden em um artigo de opi-
nião publicado no jornal 
Washington Post.

O encontro com o pre-
sidente russo, Vladimir 
Putin, em 16 de junho em 
Genebra, será o ápice da 
viagem, uma oportunida-
de de tratar diretamente 
das preocupações dos EUA 
com ataques cibernéticos 
que partem da Rússia, da 
agressão de Moscou contra 
a Ucrânia e de uma série 
de outros assuntos.

Biden fará sua pri-
meira parada no vilarejo 
litorâneo de St. Ives, na 
inglesa Cornualha, para 
participar da cúpula do 

G7. A reunião deverá ter 
como focos a diplomacia 
da vacina, o comércio, cli-
ma e uma iniciativa para 
reconstruir a infraestru-
tura do mundo em desen-
volvimento. Autoridades 
dos EUA veem esses esfor-
ços como uma maneira de 
se contrapor à influência 
crescente da China.

Biden pode ser pres-
sionado a fazer mais para 
compartilhar suprimentos 
norte-americanos de va-
cinas com outros países, 
após uma promessa ini-
cial de 20 milhões de do-
ses anunciada na semana 
passada.

Sua defesa de um 
imposto global mínimo a 
multinacionais enfrenta 
oposição nos EUA. Antes 
da cúpula, ministros das 
Finanças do G7 concorda-
ram em buscar uma taxa 

de imposto global mínimo 
de pelo menos 15% e em 
permitir que países com 
economia de mercado co-
brem até 20% dos lucros 
excedentes - acima de uma 
margem de 10% - gerados 
por cerca de 100 empre-
sas grandes e altamente 
lucrativas.

Os republicanos rejei-
taram o plano nesta sema-
na, o que pode complicar a 
capacidade norte-america-
na de implantar um acordo 
global mais abrangente.

Depois, Biden viajará 
a Bruxelas para conversar 
com líderes da Organiza-
ção do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) e da 
União Europeia. A pauta 
será dominada por Rússia, 
China e a questão perene 
de fazer os aliados da Otan 
contribuírem mais para a 
defesa comum.

Agência Brasil

O Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças (CDC, 
na sigla em inglês) dos Esta-
dos Unidos (EUA) flexibilizou 
as recomendações de viagens 
para 61 países, incluindo o Ja-
pão, saindo do nível 4 (não ir), 
o mais alto - que desencoraja-
va todas as viagens -, passando 
agora a recomendar viagens a 
indivíduos totalmente vacina-
dos, confirmou a agência na 
última terça-feira.

As novas classificações 
rebaixam 61 países para o 
nível 3 (evitar ir, se possível), 
incluindo França, África do 
Sul, Canadá, México, Rússia, 
Espanha e Itália. Segundo 
o Departamento de Estado 
norte-americano, a reco-
mendação de viagem está 
em processo de revisão para 
refletir as mudanças do CDC. 
A agência informou que a al-
teração ocorre após a revisão 
de seus critérios para avisos 
de saúde em viagens. O CDC 
ainda disse que também re-
visou sua classificação para 
os Estados Unidos do nível 4 

para o nível 3. Em 24 de maio, 
o Departamento de Estado foi 
contrário a viagens ao Japão, 
citando uma nova onda de 
casos de covid-19 antes dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
começarem, em 23 de julho.

Outros países que estão 
sendo rebaixados para o nível 
3 incluem Honduras, Indoné-
sia, Jordânia, Líbia, Panamá, 
Polônia, Dinamarca e Malásia.

Muitos dos países que 
agora têm classificações mais 
baixas permanecem na lista 
do governo dos EUA, sujeitos 
a severas restrições de viagens 
- e a maioria está sujeita a es-
sas restrições desde o início 
de 2020.

Os Estados Unidos proí-
bem a entrada de quase todos 
os cidadãos não norte-ameri-
canos que estiveram na China, 
no Reino Unido, na Irlanda, 
Índia, África do Sul, no Brasil, 
Irã e os 26 países de Schen-
gen (convenção entre países 
sobre política de abertura das 
fronteiras e livre circulação de 
pessoas) na Europa sem con-
troles de fronteira nos 14 dias 
anteriores.

EUA: viagem para 61 
países é recomendada

Foto: Fotos Públicas

Agência Brasil

A Pfizer anunciou na úl-
tima terça-feira que vai come-
çar a testar sua vacina contra 
a covid-19 em um grupo maior 
de crianças com menos de 
12 anos, após selecionar uma 
dose menor da vacina em um 
estágio mais inicial do estudo. 
A pesquisa vai envolver até 
4.500 crianças em mais de 90 
clínicas nos Estados Unidos, na 
Finlândia, Polônia e Espanha, 
segundo a empresa.

Considerando segurança, 
tolerância e a resposta imuno-
lógica gerada por 144 crianças 
em um estudo de fase 1 da vaci-
na de duas doses, a Pfizer disse 
que irá testar uma dose de 10 
microgramas em crianças com 
idades entre 5 e 11 anos, e de 

3 microgramas para o grupo 
etário entre 6 meses e 5 anos 
de idade. 

Um porta-voz da Pfizer 
afirmou que a farmacêutica 
espera os dados para o grupo 
entre 5 e 11 anos em setembro 
e que provavelmente solicitará 
às agências reguladoras a auto-
rização para uso emergencial 
no mesmo mês. Os dados para 
crianças entre 2 e 5 anos de 
idade podem chegar logo de-
pois, disse. 

A Pfizer espera ter os da-
dos para o grupo entre 6 meses 
e 2 anos entre outubro e no-
vembro.  A vacina - desenvolvi-
da em parceria com a empresa 
alemã BioNTech - foi autoriza-
da para uso em crianças com 
12 anos ou mais na Europa, nos 
Estados Unidos e no Canadá. 

Pfizer testará vacina 
em grupo de crianças

Agência Estado

O presidente argentino, 
Alberto Fernández, pediu 
desculpas ontem por ter dito 
que mexicanos vieram dos 
índios, brasileiros vieram da 
selva e argentinos, de barco 
da Europa. “Eu não quis ofen-
der ninguém”, afirmou em 
sua conta oficial no Twitter. 
A declaração foi feita durante 
um encontro com o premiê 
da Espanha, Pedro Sánchez.

“Afirmou-se mais de 
uma vez que ‘os argentinos 
descendem de navios’. Na pri-
meira metade do século 20, 
recebemos mais de 5 milhões 

de imigrantes que viviam 
com nossos povos nativos. 
Nossa diversidade é um or-
gulho”, escreveu o presidente 
argentino em seu Twitter. “Eu 
não quis ofender ninguém, 
em qualquer caso, peço desde 
já desculpas a quem se sentiu 
ofendido ou invisibilizado.”

Na reunião com Sánchez, 
Fernández creditou sua inspi-
ração a uma frase erronea-
mente atribuída ao diplomata 
mexicano e Prêmio Nobel da 
Paz Octavio Paz, que teria dito 
“os mexicanos são descen-
dentes de astecas, os perua-
nos dos incas e os argentinos 
dos barcos”.

Meios de comunicação 
locais, no entanto, identifica-
ram que o trecho vem de uma 
música chamada Llegamos de 
los barcos, do cantor argenti-
no Litto Nebbia, que diz exa-
tamente as mesmas palavras. 
O momento foi registrado em 
vídeo publicado no Twitter 
oficial da Casa Rosada. A de-
claração pode ser ouvida a 
partir dos 19 minutos.

Embora grande parte 
da população argentina seja 
composta por descendentes 
de imigrantes, muitos deles 
vindos da Europa no século 
19 e 20, o país tem uma im-
portante herança indígena, 

que mescla as culturas incas, 
mapuches, patagônicas entre 
outras etnias. O país também 
teve mão de obra africana du-
rante seu período colonial.

Na segunda metade do 
século 19, a Campanha do De-
serto (1878-1885), liderada 
pelo general Julio Argentino 
Roca, conquistou as estepes 
do sul do país, amplamente 
povoada por povos originá-
rios. A maioria deles foi acul-
turada, morta e submetida 
a trabalhos forçados. Muitos 
dos escravos afroamericanos 
argentinos também morre-
ram durante a Guerra do Pa-
raguai (1864-1870).

Fernández pede desculpas 
após frase sobre brasileiros

Biden seguiu ontem 
para o Reino Unido 
em sua primeira 
viagem ao exterior 
desde que tomou posse
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Valor é resultado de pleitos atendidos pela Sudene em 2020 e que geraram mais de 12 mil postos de trabalho no estado

Os incentivos concedi-
dos pela Superintendência 
do Desenvolvimento do Nor-
deste (Sudene) a empresas 
da Paraíba, em 2020, ala-
vancaram investimentos da 
ordem de R$ 106,9 milhões 
em 19 pleitos de incentivos 
aprovados. No Nordeste, o 
volume investido foi de R$ 
9,8 bilhões. Os 258 pleitos 
aprovados atenderam com-
panhias que atuam nos nove 
estados nordestinos e nas 
porções norte do Espírito 
Santo e de Minas Gerais.

Os principais instru-
mentos de estímulo ao de-
senvolvimento, conforme 
a Sudene, são a redução de 
75% do valor do Imposto 
de Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e adicionais não res-
tituíveis e o reinvestimento 
de 30% do IRPJ devido. Es-
ses benefícios propiciaram 
a criação e manutenção de 
cerca de 113 mil postos de 
trabalho na área de atuação 
da Sudene apenas no ano 
passado, dos quais 12.387 na 

Paraíba, sendo 9.810 diretos 
e 2.577 indiretos.

Dentre as empresas be-
neficiadas com incentivos 
no estado em 2020, a Su-
dene citou a Solut Química 
Industrial Ltda, localizada 
no município de Campina 
Grande, a Polimix Concreto 
Ltda, com implantação de 
dois empreendimentos, um 
em João Pessoa e outro em 
Queimadas, a modernização 
da Energisa Paraíba Distri-
buidora de Energia, em João 
Pessoa, a modernização da 
Asa Indústria e Comércio, lo-
calizada em Campina Grande 
e o projeto de diversificação 
da Usina Monte Alegre, loca-
lizada no município de Ma-
manguape.

De acordo com a Sude-
ne, as empresas paraibanas 
têm buscado o órgão em 
2021 para terem acesso aos 
incentivos. Até o momento, 
este ano, foram aprovados 
mais dois pleitos, um da Te-
lefônica Brasil, em Campina 
Grande, e outro da Pluma-
tex Colchões, em Bayeux. 
Há seis pleitos de incentivos 
para empresas localizadas 

em outras cidades estado.
Os incentivos e bene-

fícios fiscais administra-
dos pela Sudene integram 
o conjunto de recursos do 
Plano Regional de Desenvol-
vimento do Nordeste (PRD-
NE), com foco principal na 
redução das desigualdades 
econômicas e sociais, intra e 
inter-regionais, por meio da 
criação de oportunidades de 
desenvolvimento que resul-
tem em crescimento econô-
mico, geração de renda e me-
lhoria da qualidade de vida 
da população.

“O foco dos benefícios 
é no estímulo a ganhos de 
produtividade e aumento da 
competitividade regional. 
Além disso, quando as em-
presas acionam esses recur-
sos, estimulam toda a cadeia 
produtiva. É um instrumento 
voltado para a promoção lo-
cal de novos investimentos 
para auxiliar a melhoria do 
desenvolvimento econômi-
co e social do Nordeste”, ex-
plicou o coordenador-geral 
de Incentivos e Benefícios 
Fiscais da Sudene, Silvio 
Carlos do Amaral e Silva.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Empresas paraibanas recebem 
investimentos de R$ 106 milhões
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A possibilidade de festa junina acontecer em 2021 
será apenas em casa, sem aglomeração. Em sendo assim, há 
chances de impulsionar vendas neste período? É possível 
que sim, desde que as empresas façam parcerias com outras 
empresas da cadeia produtiva de eventos juninos, através de 
uma nova visão, que transforma essa situação de ameaça em 
uma grande oportunidade. 

A principal característica da economia criativa é alcançar 
o resultado desejado, por meio de uma cultura colaborativa. 
Impulsionar vendas é encher de boas ideias a mente dos 
seus clientes e fazer boas parcerias com negócios que se 
complementam. Neste período junino é importante ter 
atitudes coletivas e não apenas individuais. Estamos em 
tempos de colaboração, do fazer juntos. As lojas de artigos 
juninos de decoração podem se unir aos decoradores, aos trios 
de forró pé-de-serra, aos fornecedores de comidas de milho, 
às lojas de roupas juninas, aos meios de hospedagem e às 
empresas de alimentação fora do lar. 

A decoração junina da sua casa, dos edifícios 
residencial ou comercial e a decoração junina da sua 
cidade é uma estratégia assertiva para trazer emoção 
e não contribui para aglomerar pessoas. Na Paraíba, 
poderia até ser tema de um Festival de Criatividade entre 
as cidades turísticas, premiando a decoração junina mais 
linda, encantadora e rica de identidade cultural. Mais uma 

motivação para atrair turistas para a sua cidade e valorizar 
os espaços urbanos com a criatividade, em harmonia com 
os valores culturais locais.

Muita gente ainda está presa a conceitos inadequados 
para os tempos atuais e que geram impactos negativos à saúde 
e à qualidade de vida. Inovar a festa junina é ressignificar o que 
efetivamente traz bem-estar à comunidade. Só porque não tem 
festa na rua, não significa que você não vai brincar São João.
Colabore com as novas ideias e outras maneiras de reacender 
boas emoções juninas. Envolva-se de forma ativa, na cocriação 
ou melhoria de produtos e serviços, que gera troca de valor e 
diferentes experiências.

Festa Junina é uma festa popular que compõem o 
segmento da economia criativa, porque traz o simbolismo e o 
pertencimento muito forte da população em todas as regiões 
do Brasil, de modo mais expressivo, no Nordeste brasileiro.

Decorar os ambientes de trabalho com a temática junina, 
principalmente na região Nordeste, traz uma experiência 
prazerosa para os colaboradores e os clientes. 

Como imaginar os serviços de meios de hospedagem e de 
alimentação fora do lar sem nenhuma decoração junina, sem 
uma experiência de boas-vindas que lembre a festa de São João? 
É possível que o cliente se lembre do seu empreendimento, 
por mais tempo e fale muito bem, para os amigos, se ele for 
impactado positivamente. Porque o que dá vida aos negócios 

é o que enche os olhos e o coração de emoção.
Algumas cidades da Paraíba já estão decoradas neste 

mês de junho, dentre elas: Campina Grande, Santa Luzia, 
Pilõezinho, Matinhas, Borborema. Uma cidade turística deve 
ter uma visão mais ampla para proporcionar a motivação dos 
turistas. O movimento das bandeirinhas coloridas de São João 
desejando boas-vindas e outros elementos que são ícones da 
cultura junina é a maneira mais agradável para receber turistas 
e traz retorno financeiro para os negócios da cidade, estimula a 
criatividade e o pertencimento da comunidade. 

Vistam-se de roupas juninas no mês de junho e recebam 
os turistas como eles merecem, afinal eles vieram conhecer 
e vivenciar a sua cultura. Saia do lugar comum e encontre o 
seu diferencial. A criatividade soma com os valores culturais 
autênticos, gerando competitividade de produtos e serviços, 
além de contribuir para impulsionar vendas. 

O que fazer para que o relacionamento com o seu cliente 
não seja frio e com a sensação de que não foi personalizado? 
Já imaginou o turista chegar no hotel e receber um chapéu 
junino, um kit com rapadura, pé-de-moleque, o doce nego-bom 
ou uma cachaça acompanhado de uma mensagem para fazê-lo 
entrar no clima junino? Certamente vai gerar uma experiência 
que ficará nas redes sociais, influenciando outros possíveis 
clientes na escolha da sua empresa como um dos diferenciais 
do destino turístico.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Companhias podem pedir isenção
A isenção do IRPJ pode ser soli-

citada por companhias que tenham 
projetos de implantação, moderni-
zação, ampliação ou diversificação 
de empreendimentos para acessar a 
desoneração do tributo, inclusive adi-
cionais não restituíveis, por um período 
de 10 anos. A ação é destinada para 
atividades de fabricação de máquinas, 
equipamentos, instrumentos e disposi-
tivos baseados em tecnologia digital, 
voltados para o programa de inclusão 
digital do Governo Federal. Os pedidos 
deverão ser formalizados até 31 de 
dezembro de 2023.

Já a redução de 75% do IRPJ para 
novos empreendedores beneficia 
empresas que tenham projetos de im-
plantação, modernização, ampliação 

ou diversificação de empreendimentos 
para projetos apresentados até 31 de 
dezembro de 2023. Nesta modalida-
de, 75% do valor do imposto devido 
é reduzido, incluindo adicionais não 
restituíveis, pelo prazo de 10 anos.

Por sua vez, o reinvestimento do 
valor do IRPJ é destinado a empresas 
com projetos de modernização ou 
complementação de equipamentos, 
que poderão utilizar, até 2023, 30% 
do IRPJ devido para esses fins.

No período entre 2013 e maio de 
2021, os investimentos alcançaram 
mais de R$ 255 bilhões, segundo le-
vantamento produzido pela Sudene. Em 
relação aos empregos gerados neste es-
paço temporal, o estudo aponta mais de 
1,1 milhão postos de trabalho criados.

Tradição dos namorados

Flores ficam até 33% mais 
caras em relação a 2020

Quem está pensando 
em presentear o amor com 
flores neste Dia dos Na-
morados poderá pagar até 
33,33% a mais que o ano 
passado. Os preços sofre-
ram reajuste durante essa 
pandemia da covid-19, as-
sim como vários produtos 
no país. Um buquê com seis 
rosas vermelhas que custa-
va cerca de R$ 90 em 2020 
está sendo comercializado 
por R$ 120 e, segundo a pro-
prietária de uma floricultu-
ra, Jéssica Silva, o aumento 
repassado aos clientes nem 
está proporcional ao que a 
lojista teve do fornecedor. 

“Infelizmente, a pande-
mia também afetou a produ-
ção de flores e consequente-
mente estamos comprando 
mais caro. Uma rosa verme-
lha era vendida por R$ 10 
e esse ano custa R$ 15.  Eu 
precisei aumentar, mas bem 
menos do que deveria, para 

mantermos nossas vendas”, 
pontua.

Para conseguir manter 
a média de preços muitas lo-
jas importaram flores de ou-
tros países, como ressalta a 
comerciante Julyane Barcia. 
“Muitas espécies de rosas 
permanecem com o mesmo 
valor, mesmo tendo aumen-
tado um pouco os preços 
para a gente. Inclusive, todas 
as nossas rosas foram com-
pras fora do Brasil, porque 
as rosas brasileiras estavam 
mais caras, o valor cresceu 
muito e ficou inacessível, en-
tão compramos rosas da Co-
lômbia, porque está sendo 
mais barato. Essa foi a nossa 
alternativa para que nossos 
clientes possam manter a 
tradição de dar buquês no 
Dia dos Namorados”, diz.

A comerciante de flo-
res, Janaína Bandeira, de 27 
anos, ratifica que as rosas 
subiram bastante de preço 
e que encontrar fornecedor 
com valores dentro dos bu-
quês que ela vende não foi 

tarefa fácil. “Nós começa-
mos a receber encomendas 
para o próximo sábado, mas 
estava bem difícil encontrar 
produtores com preços que 
pudessem manter nossa 
margem de lucro. Mas, como 
não deixo meus clientes na 
mão, vou conseguir vender 
com um reajuste de cerca 
de 20%. O ano passado um 
buquê custava R$ 85 e agora 
custa R$ 102”. 

Vendas antecipadas
Muita gente já está an-

tecipando suas compras de 
flores para celebrar o dia 
‘mais romântico do ano’. A 
fisioterapeuta Thainá Oli-
veira, 28 anos, conta que 
planejou fazer uma surpre-
sa para o amado dentro de 
casa e decidiu garantir os 
produtos. “Eu e meu na-
morado sempre fazemos 
surpresa um para o outro e 
no Dia dos Namorados não 
será diferente. Vim garantir 
para não deixar para última 
hora”, explica.

Foto: Roberto Guedes

Boa parte da produção comercializada este ano no estado precisou ser importada por conta da pandemia

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br
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Despesa, que em junho de 2020 era de R$ 1,1 mil o m2, chegou a R$ 1,3 mil em maio, a sétima maior alta do país
O custo médio da cons-

trução civil, por metro qua-
drado, na Paraíba, aumentou 
19,7% em 12 meses, segun-
do o Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), divul-
gado ontem pelo IBGE. Com 
isso, o valor, que em junho 
de 2020 era de R$ 1.122,64, 
passou para R$ 1.340,27, em 

maio deste ano. A alta foi a 
sétima maior do país e ficou 
acima da média brasileira 
(18,1%), mas abaixo da nor-
destina (20,9%).

Além disso, em maio, o 
custo médio paraibano foi 
o terceiro maior do Nor-
deste e superior à média da 
região (R$ 1.318,11), em-

bora tenha sido menor que 
o resultado geral do país 
(R$ 1.387,73). Do montan-
te estadual, R$ 785,57 eram 
referentes à parcela de ma-
teriais e R$ 554,70 ao com-
ponente mão de obra.

No cenário nacional, a 
grande variação no perío-
do foi impulsionada pela 

alta no custo dos materiais. 
“Apresentam o maior índice 
acumulado dos últimos 12 
meses de toda a série histó-
rica, 31,58%. Dentre eles, 
aqueles que têm aço como 
matéria-prima de produ-
ção continuaram com forte 
influência, já evidenciada 
em meses anteriores. Esta-

mos trocando meses com 
variações baixas no ano 
passado por variações al-
tas em 2021”, destacou o 
gerente nacional do Sinapi, 
Augusto Oliveira.

Já em comparação a 
abril, a variação estadual do 
custo foi de 0,9%, a 2ª menor 
da região, superior apenas à 

constatada no Piauí (0,5%). 
O indicador foi inferior às 
médias do Brasil (1,7%) e do 
Nordeste (1,9%). Por outro 
lado, até o mês de maio, o 
custo médio paraibano acu-
mulava variação no ano de 
8,9%, maior que a brasileira 
(8,7%), porém, menor que a 
regional (9,7%).

Custo médio da construção civil 
aumenta quase 20% no estado
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CNI diz que tributação maior 
para indústria é ‘inaceitável’

Um dia depois de o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, dizer que a reforma 
tributária poderá trazer duas 
alíquotas da Contribuição 
sobre Bens e Serviços (CBS), 
uma mais baixa para comér-
cio e serviços e outra mais 
alta para produtos indus-
trializados, a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) 
divulgou nota dizendo que a 
diferenciação é “inaceitável”.

De acordo com a CNI, é 
um “equívoco do ponto de 
vista econômico e social” 
que os produtos industriais 
cheguem aos consumidores 
com tributação mais eleva-

da do que os serviços.
“A reforma tributária 

precisa mudar essa situa-
ção. Atualmente, a carga 
tributária da indústria de 
transformação é de 46,2% 
do PIB, enquanto no setor 
de serviços a carga tribu-
tária é de 22,1%”, afirma a 
nota. “O fato de que hoje a 
indústria é o setor que su-
porta a maior carga tributá-
ria, quando comparamos o 
montante de tributos reco-
lhidos em relação ao PIB do 
setor, não significa que a si-
tuação deva se manter eter-
namente. Muito menos, que 
esta seja a melhor opção de 
política tributária.”

Em evento da Frente Par-
lamentar do Setor de Serviços 

União desbloqueia R$ 3,1 bi 
de ministérios e autarquias

O Ministério da Econo-
mia informou que liberou 
R$ 3,1 bilhões das dotações 
orçamentárias de ministé-
rios e autarquias federais, 
o que corresponde a 33,7% 
dos R$ 9,2 bilhões que ha-
viam sido bloqueadas pelo 
Decreto 10.686/2021, de 
programação financeira e 
orçamentária. A decisão 
está formalizada em porta-

ria publicada  ontem no Diá-
rio Oficial da União (DOU).

Em nota, a Economia 
explica que o desbloqueio 
foi possível por causa da 
redução na projeção de 
gastos com despesas obri-
gatórias. O Ministério da 
Educação teve o maior va-
lor liberado, de R$ 900 mi-
lhões, seguido pelas pastas 
da Infraestrutura (R$ 700,6 
milhões), Economia (R$ 
436,3 milhões), Defesa (R$ 
300 milhões) e Desenvol-

vimento Regional (R$ 200 
milhões).

Com exceção da In-
fraestrutura, que não tem 
mais recursos contingen-
ciados, as mesmas pastas 
lideram a lista dos maiores 
valores ainda a serem libe-
rados: Educação, com R$ 
1,5 bilhão bloqueado; Defe-
sa, com R$ 928,9 milhões; 
Economia, com R$ 830,5 
milhões; e Desenvolvimen-
to Regional, com R$ 545,1 
milhões.

Lorenna Rodrigues
Agência Estado

na terça-feira, 8, o ministro 
disse que a alíquota diferen-
ciada por setor seria mantida 
enquanto não for possível de-
sonerar a folha de pagamento, 
que é uma despesa importan-
te para empresas do comércio 
e de serviços.

Confederação alega 
que esta não seria 
a melhor opção de 
política tributária

Nota

Em maio, o índice foi o 
terceiro maior do Nordeste e 

superior à média da região

Luci Ribeiro
Agência Estado

A empresa Vitamilho 
organizou uma campanha 
para manter viva a tradição 
dos festejos juninos. Com o 
tema “Vitamilho no São João 
e mais amor no coração”, a 
marca lançou a publicidade 
nos estados de Pernambuco, 
Paraíba, Ceará, Rio Grande 
do Norte e Bahia. 

O conceito une peças 
lúdicas e modernas ao mes-
mo tempo, trazendo uma 
marca feita em 3D para des-
tacar a Vitamilho e o São 
João. “O conceito da campa-
nha é reforçar a presença da 
marca na tradição da cultu-
ra nordestina. Mostrar que a 
Vitamilho valoriza a cultura, 

a força das tradições juninas 
e que está próximo do con-
sumidor. Vitamilho é sinô-
nimo de amor na cozinha, 
amor nas relações. É isso 
que queremos reforçar”, diz 
Wagner Mendes, diretor de 
Marketing da ASA Indústria, 
proprietária da marca. 

Evento
A empresa realiza uma 

live do São João no dia 23 
com o cantor Novinho da 
Paraíba, a partir das 16h, 
com transmissão pelo canal 
do cantor no You Tube. Tam-
bém fazem parte da progra-
mação, lives com Priscila 
Senna, dia 12, e Luan Estili-

zado e Zezo, no dia 25 de ju-
nho. Os shows contam com 
o patrocínio da Vitamilho e 
são um incentivo para que 
as pessoas permaneçam 
em suas casas nessa época 
de pandemia de covid-19, 
quando o distanciamento 
social é tão importante.

O evento conta ain-
da com a presença do chef 
Rivandro França, que está 
interagindo com os consu-
midores nas redes sociais da 
marca (@vitamilho), usando 
os produtos como o Flocão 
Sabores, lançamento da Vita-
milho. O destaque é um jingle 
que está conquistando os for-
rozeiros neste período.

Vitamilho lança campanha 
para o São João em casa

Vitor Abdala
Agência Brasil

Dados do IBGE

Inflação para famílias com 
menor renda é ainda maior

O Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC), que mede a variação 
de compras para famílias 
com renda até cinco salários 
mínimos, ficou em 0,96% 
em maio, a maior taxa para 
o mês desde 2016 (0,98%). 

O índice ficou acima do 
observado em abril (0,38%), 
segundo dados divulgados 
ontem, pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). O INPC acumula 
3,33% no ano e 8,9% em 12 
meses. O INPC teve percen-
tuais maiores do que os da 
inflação oficial, medida pelo 
Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA), 
que acusou variações de 
0,83% em maio, de 3,22% 
no ano e de 8,06% em 12 
meses. 

Em maio, os produtos 
alimentícios, medidos pelo 
INPC, tiveram inflação de 
0,53%, enquanto os não ali-
mentícios registraram alta 
de preços de 1,1%.
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Objetivo é selecionar estudantes da Rede Pública Estadual para formar equipes que irão participar de maratona virtual
A Secretaria de Estado da 

Educação e da Ciência e Tec-
nologia (SEECT) divulgou, na 
última terça-feira, em evento 
remoto transmitido pelo ca-
nal da Secretaria de Educa-
ção no YouTube, o edital da 
primeira fase do Programa 
de Educação para Inovação 
e Empreendedorismo ‘Ouse 
Criar’, edição 2021. O objeti-
vo é selecionar estudantes da 
1ª série do Ensino Médio da 
Rede Pública Estadual, para 
formar equipes e participa-
rem por meio da segunda ma-
ratona (hackathon) virtual. 
A primeira fase do programa 
será dividida em três etapas: 
Escola, Regional e Estadual. 

Desenvolvido pela SEECT 
por meio da Secretaria Exe-
cutiva da Ciência e Tecnolo-
gia e da Fundação de Apoio 
à Pesquisa do Estado da Pa-
raíba (Fapesq), o Programa 
Ouse Criar visa estimular o 
desenvolvimento de jovens 
empreendedores e conduzir 
os estudantes à atividade de 
empreendedorismo atrelada 
à responsabilidade social e 
sustentável.  

A live contou com a par-
ticipação do secretário da 
SEECT, Claudio Furtado; do 
secretário executivo da Ciên-
cia e Tecnologia (SEC&T), Ru-
bens Freire, da gerente ope-
racional de Estudo, Projetos 
e Programas da SEC&T, Edna 
Sabino, e da pedagoga Wa-
nessa Moreira.

O programa é aplica-

Secretaria de Educação inicia 
o Programa Ouse Criar 2021
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A live contou com a participação do secretário da SEECT, Claudio Furtado; e do secretário executivo da Ciência e Tecnologia (SEC&T), Rubens Freire

início no dia 2 e vai até o dia 
22 junho para as formações 
das equipes. Será uma equi-
pe por escola, formada por 
três a cinco estudantes e um 
professor mentor.  De acordo 
com Edna Sabino, espera-se 
que cerca de 700 estudantes 
sejam envolvidos nas ativi-
dades, além de professores 
mentores e orientadores. 

Todos os times devem ex-
por seus argumentos e ideias 
para a participação, de acor-
do com os eixos direcionados 
para suas GREs, conforme 
tabela publicada no Edital Nº 
05/2021 - SEECT/Fapesq-PB. 

Os eixos propostos no 

edital são: Soluções gover-
namentais; Inovação e de-
senvolvimento regional; Tec-
nologias sociais; Tecnologias 
educacionais. Enquanto a edi-
ção de 2021 inicia, a de 2020 
avança. Ao todo, 69 projetos 
chegaram à etapa da Mara-
tona Ouse Criar, com cerca 
de 300 estudantes envol-
vidos e os 20 projetos se-
lecionados estão em pleno 
desenvolvimento. 

O secretário da Educa-
ção e da Ciência e Tecnologia, 
Cláudio Furtado, lembrou 
que “quando se falava em 
sonho ou em projeto de vida 
dos estudantes, era comum 

ver que a trajetória desse so-
nho passava pela universida-
de. Mas para isso o estudan-
te precisa concluir o Ensino 
Médio. É como se o sonho 
precisasse ficar aguardando 
o tempo para ser realizado. 
Com o Programa Ouse Criar, 
o sonho daqueles estudantes 
que têm uma mente atenta 
para as necessidades sociais 
e do bem-estar comum e 
criativa para buscar soluções 
para suprir essas necessida-
des, resolver situações. Esse 
sonho é realizado no tempo 
em que o adolescente, o jo-
vem, está propício a isso. O 
programa traz amadureci-

mento ao jovem através do 
empreendedorismo, dentro 
daquele conceito de que em-
preender é uma jornada até a 
conquista desse sonho”. 

O secretário executivo da 
Ciência e Tecnologia, Rubens 
Freire, destacou na live que 
o Ouse Criar poderá vir a ser 
um paradigma, um modelo 
para o Brasil em Educação. “O 
Ouse Criar visa transformar a 
vida do estudante secundário 
na construção de uma nova 
cidadania onde valores éticos 
e morais sejam extremamen-
te fortes e que reconheça a al-
teridade, reconheça o outro, 
as diferenças”.

do em etapas, iniciando nas 
escolas, com a formação de 
equipes que terão o desafio de 
analisar os problemas sociais 
locais à luz de eixos temáticos 
propostos no edital do pro-
grama e propor soluções. Em 
seguida, haverá uma seleção 
interna com três avaliadores 
para selecionar as 10 equipes 
que irão representar a gerên-
cia na etapa estadual. Essas 
equipes (num total de 490 
estudantes) passarão pelas 
trilhas Ouse Criar de forma a 
se prepararem para avançar 
à próxima etapa, a Maratona 
Ouse Criar, (a hackathon), da 
qual serão selecionados 20 
projetos que serão encami-
nhados à etapa final. As tri-
lhas terão início em setembro 
e serão realizadas em datas 
diferentes em cada gerência, 
durante dois dias.

A etapa ‘Escola’ teve 

O Ouse Criar visa 
transformar a vida do 

estudante secundário na 
construção de uma nova 
cidadania onde valores 
éticos e morais sejam 

extremamente fortes e 
que reconheça a 

alteridade, reconheça o 
outro, as diferenças 

Foto: Secom-PB

Enem Digital terá 
recursos inéditos

A versão digital do 
Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) 2021 
terá recursos de acessi-
bilidade inéditos como 
prova ampliada, superam-
pliada e com contraste, 
de acordo com o Institu-
to Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). Ao 
todo, serão 101.100 vagas 
para o Enem Digital. Essa 
versão do exame será ex-
clusiva para quem já con-
cluiu o Ensino Médio ou 
que está concluindo a eta-
pa em 2021.

Entre os perfis de 
participantes que podem 
solicitar os atendimentos 
estão: pessoas com baixa 
visão, cegueira, visão mo-
nocular, deficiência física, 
deficiência auditiva, sur-
dez, deficiência intelec-
tual, surdocegueira, dis-
lexia, déficit de atenção, 
transtorno do espectro 
autista, discalculia, ges-
tantes, lactantes, idosos, 
além de pessoas com ou-
tra condição específica.

Segundo o Inep, tam-
bém será permitido que 
os inscritos usem mate-
riais próprios que auxi-
liem na realização da pro-
va no computador, como 
máquina de escrever em 
braile, caneta de ponta 
grossa, óculos especiais, 
tábuas de apoio, multipla-

no e plano inclinado.
Tradutor-intérprete 

de Língua Brasileira de 
Sinais (Libras), tempo adi-
cional e salas acessíveis 
estão previstos no edital. 
Cão-guia, medidor de gli-
cose, bomba de insulina, 
além de aparelhos auditi-
vos ou implantes cocleares 
também serão permitidos 
no Enem Digital 2021.

O Inep esclarece que 
os participantes que preci-
sam de recurso de acessi-
bilidade diferente dos pre-
vistos no edital do exame 
digital terão o atendimen-
to assegurado na versão 
impressa do exame.

O período de ins-
crições do Enem 2021, 
incluindo o prazo para 
solicitar atendimento es-
pecializado, começa no dia 
30 de junho e vai até 14 
de julho. Os procedimen-
tos deverão ser realizados 
por meio da Página do Par-
ticipante. Tanto a versão 
digital quanto a impressa 
desta edição serão aplica-
das nos dias 21 e 28 de no-
vembro, além de contarem 
com provas de itens iguais.

O Enem Digital foi 
aplicado pela primeira 
vez na edição de 2020. O 
objetivo é que o exame 
seja completamente digi-
tal até 2026. Ao todo, 93 
mil candidatos se inscre-
veram para fazer as pro-
vas por computador. Cer-
ca de 30 mil candidatos 
fizeram o exame.

Na Paraíba

Administração moderniza e aplica 
normas da nova Lei de Licitações

O Governo do Estado, 
através da Secretaria de 
Estado da Administração 
(Sead), está desde o ano pas-
sado, modernizando e apri-
morando as normas para 
aplicação das regras da Lei 
nº 14.133/2021 que estabe-
lece o novo regime de licita-
ções e contratações da Admi-
nistração Pública, dentro do 
sistema de compras públicas 
do governo. A lei foi sancio-
nada em 1º de abril e os esta-
dos brasileiros têm dois anos 
para se adequarem. Ela cau-
sa mudanças no registro de 
preços, modalidades, pregão 
eletrônico, dispensa de licita-
ção e vários outros assuntos. 

Para a secretária de 
Estado da Administração, 
Jacqueline Gusmão, todas 
as ações de modernização 
têm o objetivo de fortalecer 
a segurança no processo de 
compras e dar mais transpa-
rência às compras públicas. 
“Todo esse processo vem 
acontecendo com muito mais 
rigor desde 2019 quando o 
governador João Azevêdo 
nos determinou que houves-
se uma gestão mais eficien-
te nas compras públicas no 
sentido de haver mais trans-
parência, segurança jurídica 
e ter os processos concluídos 
em menos tempo”, explicou.

Consta na nova lei que 
as licitações devem ocorrer, 

preferencialmente, de forma 
eletrônica, havendo também 
a determinação para cria-
ção do Portal Nacional de 
Contratações Públicas, um 
website para centralizar a 
divulgação de processos lici-
tatórios na União, nos esta-
dos, no DF e nos municípios. 
Para isso, a Central de Com-
pras, que é responsável por 
centralizar todas as com-
pras do Estado, já capacitou 
toda equipe e realiza, desde 
o ano passado, pregões nes-
sa modalidade. Foi formado 
um grupo de trabalho com 
integrantes da Central de 
Compras, Controladoria 
Geral do Estado e Procura-
doria Geral do Estado para 
adequar os normativos e 
fluxos existentes. Toda a 
equipe está emprenhada 
em fazer os procedimentos 
dentro da transparência 
e segurança, buscando as 
vantagens nos preços para 
aquisições dos materiais.

Houve também uma 
reestruturação da equipe, 
baseada no potencial técni-
co e perfil de competência 
correlatas à área de compras 
públicas. Com isso, tem sido 
priorizado o desenvolvimen-
to desses servidores com as 
inovações implementadas e 
o planejamento de moderni-
zação da atuação da Central 
de Compras, seguindo prio-

ridades do Governo Digital, 
instituído pelo Decreto Esta-
dual nº 39.815/19.

Em paralelo também 
acontece a realização da oti-
mização do planejamento 
anual das compras públicas, 
com a implantação da meto-
dologia de compras compar-
tilhadas. Nesse modelo, ao 
ser formalizada a demanda 
de algum item que seja co-
mum a mais de uma secreta-
ria do governo, é aberto um 
período de consulta para que 
os órgãos digam a sua neces-
sidade deste item e partici-
pem do mesmo procedimen-
to. Isso faz com que aconteça 
uma diminuição de proces-
sos licitatórios devido à par-
ticipação de mais órgãos em 
processos com objetos de in-
teresse comum, fomentando 
o ganho de escala.

Capacitação
A equipe da Central de 

Compras fez cinco encon-
tros virtuais em 2020 com 
a participação de gestores 
e servidores dos mais di-
versos órgãos da Adminis-
tração Direta e Indireta do 
Poder Executivo Estadual. 
A capacitação continuada 
abordou temas relacionados 
às compras públicas. 

Triagem
A partir de um diag-

nóstico, verificou-se que os 
principais apontamentos 
de supostas irregularida-
des, pelos relatórios iniciais 
da Auditoria do Tribunal de 
Contas do Estado, relacio-
nam-se à fase interna dos 
processos. Sendo assim, 
visando minimizar a inci-
dência desses tipos de apon-
tamentos e também para 
otimizar e padronizar os 
atos correlatos à instrução 
dos processos licitatórios, a 
Sead, através da Central de 
compras, implementou o Se-
tor de Triagem

Cadastro on-line
Já está disponibilizada 

uma nova versão do Siste-
ma de Registro Cadastral. 
Esse Sistema é responsá-
vel por englobar todos os 
fornecedores que têm inte-
resse em participar de com-
pras públicas estaduais. 
Todo o processo é on-line, 
através do autocadastro no 
site http://www.central-
decompras.pb.gov.br. Des-
sa forma, o fornecedor fica 
responsável por prestar as 
informações e enviar a do-
cumentação relativa à sua 
empresa. O Registro Cadas-
tral será válido pelo prazo 
de 1 (um) ano com vigência 
a partir da data do ato de 
deferimento da inscrição ou 
de sua renovação.

Mariana Tokarnia
Agência Brasil
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Falta de consenso sobre Pfizer 
foi do Ministério da Economia
Ex-secretário-executivo da Saúde, Elcio Franco, disse ontem na CPI da Covid que não houve acordo sobre cláusula de contrato
Pedro Caramuru e 
Daniel Weterman
Agência Estado

 O ex-secretário-execu-
tivo do Ministério da Saú-
de Elcio Franco atualizou 
versão que havia dado mais 
cedo e afirmou que a falta 
de consenso sobre cláusu-
las apresentadas pela Pfizer 
para o fornecimento de vaci-
nas partiu do Ministério da 
Economia.

Diante do pedido do vi-
ce-presidente da comissão, o 
senador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), para que fosse 
convocado à comissão o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, Franco esclareceu 
que não tratou do assunto 
com o ministro, mas sim com 
auxiliares e técnicos da pasta.

Mais cedo, durante de-
poimento, Élcio havia afir-
mado que a falta de consenso 
se dava, em especial, sobre 
os dispositivos do contrato 
que tratavam de quem de-
veria partir a iniciativa uma 
vez que deveria ser conver-
tida em lei, se do Executivo 
federal ou do Legislativo.

Franco disse também 
não ter conhecimento dos 
primeiros contatos da far-
macêutica Pfizer com o go-
verno brasileiro para o for-
necimento de vacinas contra 
a covid-19. Segundo Randol-
fe, 90% - das 81 correspon-
dências da farmacêutica ao 
governo brasileiro enviadas 
desde 17 de março - não ti-
veram resposta.

Segundo Franco, seu pri-
meiro contato com a empre-
sa aconteceu em 6 de agosto. 
De acordo com documentos 
entregues pela farmacêutica 
ao colegiado, até essa data 
haviam sido encaminhados 
25 e-mails para o Ministério 
da Saúde.

Segundo Franco, seu primeiro contato com a Pfizer foi em 6 de agosto. Documentos da empresa mostram que, até essa data, haviam sido encaminhados 25 e-mails

Foto: Agência Senado

Próximos depoimentos

A CPI da Pandemia aprovou ontem a 
convocação do auditor do Tribunal de Contas 
da União (TCU) Alexandre Figueiredo Costa 
Silva Marques. Ele é autor de um “estudo 
paralelo” segundo o qual metade dos óbitos 
por covid-19 no Brasil não teria ocorrido. 
A informação falsa foi citada nesta semana 
pelo presidente Jair Bolsonaro para minimi-
zar o impacto do coronavírus, que já matou 
mais de 476 mil pessoas no país. O TCU 
anunciou a abertura de procedimento interno 
“para apurar se houve alguma inadequação 
de conduta funcional” e afastou o auditor. 
A comissão aprovou um total de 19 re-
querimentos. O deputado Osmar Terra 
(MDB-RS) foi chamado a depor sobre o 
chamado gabinete paralelo da Saúde. 
Em setembro de 2020, ele participou de 
um encontro no Palácio do Planalto em 
que um grupo de aconselhamento de Jair 
Bolsonaro defendeu o uso de cloroquina 
contra a covid-19 e pôs em dúvida a efi-
cácia das vacinas contra o coronavírus. 
A CPI também decidiu convocar a médica 
Francieli Francinato, coordenadora do Pro-
grama Nacional de Imunizações (PNI) do 
Ministério da Saúde. 

A comissão aprovou ainda a convocação 
do secretário de Comunicação Institucional 
da Presidência da República, Felipe Cruz 
Pedri. Segundo o relator da CPI, senador 
Renan Calheiros (MDB-AL), o órgão “tem, ou 
deveria ter, papel central nas ações de cons-
cientização e informação da população”. 
Os senadores também confirmaram a convo-
cação do ex-secretário de Saúde do Distrito 
Federal Francisco de Araújo Filho. Ele foi 
denunciado por participação em uma orga-
nização criminosa que teria como objetivo 
desviar recursos públicos na compra de 
testes rápidos para detectar o coronavírus. 
A CPI deve convocar ainda o empresário José 
Alves Filho, representante de um laborató-
rio que produz a ivermectina. Sem eficácia 
comprovada contra covid-19, a droga foi 
indicada para tratamento da doença. Em 
outro requerimento, o presidente da Apsen 
Farmacêutica, Renato Spallicci, é chamado 
a depor. Documentos obtidos pela comis-
são indicam que o Ministério das Relações 
Exteriores tentou desembaraçar importação 
de hidroxicloroquina, substância sem eficácia 
contra a covid-19.

Agência Senado 

Agência Senado 

Agência Senado 

Governador Wilson Lima pode depor hoje

Acareação entre coordenadora do PNI e Luana Araújo

Antecipado para hoje após a 
recente Operação Sangria defla-
grada pela Polícia Federal, e que 
teve a alta cúpula do Amazonas 
como alvo, o depoimento do go-
vernador Wilson Lima será o pri-
meiro dos nove gestores estaduais 
convocados pelos senadores da 
CPI, que tem como uma de suas 
frentes de investigação o desvio de 
recursos transferidos pela União 
para o enfrentamento da pande-
mia nos estados.

O Amazonas entrou em co-
lapso no início de 2021 com falta 
de leitos e oxigênio medicinal nos 
hospitais que recebiam pacientes 
com a covid-19. A PF apura jus-
tamente o roubo de dinheiro no 
combate à pandemia, a partir de 
suposta organização criminosa no 
Estado, envolvida principalmente 
na compra de respiradores.

Os policiais federais fizeram 
buscas no último dia 2 de junho 
na casa de Lima, na sede do go-
verno, na Secretaria de Saúde e na 
residência do secretário Marcellus 

Campêlo, que foi alvo de manda-
do de prisão. Em junho de 2020, 
o governador também foi alvo de 
buscas e bloqueio de bens pela 
mesma operação.

Assim como o gestor do Ama-
zonas, outros oito governadores 
convocados pela CPI acionaram 
o Supremo Tribunal Federal (STF) 
para pedir a suspensão de “qual-
quer ato da CPI da Pandemia re-
ferente à convocação para depoi-
mento de governadores de Estado 
e do Distrito Federal”. A relatora é 
a ministra Rosa Weber.

A CPI da Pandemia aprovou a con-
vocação da coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações (PNI), Francie-
li Fontana Fantinato. O pedido partiu 
do senador Otto Alencar (PSD-BA), 
que apresentou o requerimento logo 
na abertura da reunião de ontem. Os 
senadores farão uma acareação entre 
Francieli e a infectologista Luana Araú-
jo, que já depôs à comissão. 

Segundo o parlamentar, a coor-
denadora do PNI do Ministério da 
Saúde foi a responsável por editar nota 

técnica aos estados, recomendando a 
vacinação de gestantes que tinham re-
cebido a primeira dose da AstraZene-
ca, com qualquer vacina que estivesse 
disponível, sem nenhuma comprova-
ção de segurança ou eficiência.

O senador alegou que a bula do 
imunizante é clara ao não recomendar 
seu uso em grávidas, e algumas delas 
acabaram morrendo, disse. Otto pre-
tende que as duas especialistas escla-
reçam detalhes sobre possíveis riscos 
relativos à vacinação de gestantes. 

A dra. Francieli fez uma nota 
técnica e distribuiu para que partu-

rientes pudessem tomar a segunda 
dose, só que mulheres foram a óbito. 
Isso é muito grave. Será que não vale 
a pena discutir se foram aplicadas 
as segundas doses com imperícia? 
— indagou Otto Alencar, ao pedir 
apoio dos colegas para aprovação 
do pedido. 

Outro problema apontado pelo 
senador é que o Ministério da Saúde 
não comprou o número de vacinas 
suficiente e foi obrigado a esticar os 
intervalos entre a primeira e a segunda 
dose. A Pfizer recomenda 21 dias; a 
AstraZeneca, 28.  

PB tem taxa de escolarização líquida 
de 19,3% no Mapa do Ensino Superior

 A Paraíba detém taxa de 
escolarização líquida (que 
mede o percentual de jovens 
de 18 a 24 anos matricula-
dos no Ensino Superior em 
relação ao total da popula-
ção da mesma faixa etária) 
de 19,3%, maior que a média 
nacional que é de 17,8%, es-
tando pouco mais da metade 
dos alunos do Estado (56%) 
matriculados em institui-
ções privadas. O número de 
estudantes que buscam pelo 

Ensino a Distância (EAD) au-
mentou nos últimos anos, se-
guindo uma tendência nacio-
nal. Para se ter uma ideia do 
crescimento, em 2009 eram 
2 mil alunos, em 2019 esse 
número aumentou para 27,1 
mil, representando cresci-
mento de 360%. Mas apesar 
do crescimento 81,2% das 
matrículas ainda são em cur-
sos presenciais.

Os dados foram divulga-
dos pelo Instituto Semesp- 
centro de inteligência analí-
tica que desenvolve estudos 
e pesquisas estatísticas re-

ferentes ao setor- que publi-
cou na terça-feira, 8, o Mapa 
do Ensino Superior no Brasil 
2021, documento que reúne 
dados sobre o Ensino Supe-
rior brasileiro em âmbito na-
cional, regional e por Estado 
referentes a 2019.

A publicação, apresen-
tada em evento remoto, traz 
ainda um capítulo especial 
dedicado ao Ensino Médio 
no Brasil, com estatísticas 
e números específicos que 
revelam o potencial de cres-
cimento do Ensino Superior 
no país. 

Ainda segundo o mapa, 
que está na 11ª edição, do 
total de alunos do Ensino Su-
perior matriculados na Pa-
raíba, 54,3% têm até 24 anos. 
O Estado possui 47 IES que 
ofertam cursos presenciais e 
58 que oferecem cursos EAD 
(o número desse tipo de IES, 
inclusive, cresceu 31,8% em 
relação a 2018, quando 44 
ofertavam EAD). O estudo re-
vela também quais os cursos 
mais procurados. Na rede pri-
vada Direito e Enfermagem li-
deram na modalidade presen-
cial, com quase 17 mil.

Laura Luna
lauraragao@gmail.com

Diante do pedido para que 
fosse convocado o ministro 

Paulo Guedes, Franco 
esclareceu que não tratou do 
assunto com o ministro, mas 
sim com auxiliares e técnicos



dESGASTE
O Sousa treina para o jogo 

de domingo, às 16h, contra o 
ABC, no Frasqueirão, mas de 
olho na grande decisão do 
Campeonato Paraibano con-
tra o Campinense, programada 
para a quinta-feira, em Campi-
na Grande, da próxima sema-
na. Com a desgastante viagem 
para Natal e logo em seguida 
outra para Campina Grande, 
há um pensamento no clube 

que é preciso priorizar a final 
contra a Raposa.

“Nós fizemos uns exames 
nos jogadores, e detectamos 
um alto risco de lesões em 
pelo menos seis deles, decor-
rente da maratona de jogos. 
Nosso elenco é muito peque-
no e não podemos perder jo-
gadores para o primeiro jogo 
das finais, na próxima semana, 
em Campina Grande. Temos 
que fazer um bom resultado 
lá, para decidir em casa com 
maior tranquilidade. Eu acre-

dito que o técnico Índio vai 
poupar uns seis atletas e vai 
entrar em campo com um time 
misto, contra o ABC”, disse o 
presidente Aldeone Abrantes.

Mas se depender do técni-
co Índio, nenhum jogador vai 
ser poupado, porque, segundo 
ele, a Série D é muito impor-
tante. Então, é preciso pontuar 
em Natal e se manter na zona 
de classificação.

“Olha, eu não penso em 
poupar ninguém, só com or-
dem médica. A decisão com o 

Campinense só será na pró-
xima semana e dará tempo 
para se recuperar bem até lá. 
Eu também preciso dar cada 
vez mais conjunto a esse time 
e manter os jogadores parados 
não é uma boa ideia. A prepa-
ração está sendo muito bem 
feita e  é preciso dar ritmo ao 
time...

O único jogador que está 
no departamento médico é 
Gaúcho, nosso lateral direito, 
mas se estiver recuperado a 
tempo, vai para o jogo. A Série 

D é uma competição nacional, 
muito importante e temos que 
dar conjunto ao time, man-
tendo sempre a base que vem 
jogando”, disse o treinador, 
com uma opinião totalmente 
diferente do que pensa o pre-
sidente do clube.  Após a vitó-
ria na estreia contra o Atlético 
por 2 a 1, no Marizão, o Sousa 
é o líder do grupo na Série D, 
justamente ao lado do adver-
sário de domingo, o ABC, que 
também venceu na primeira 
rodada o Treze, no Amigão.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.brAtletas correm 

risco de lesão 
contra o ABC, em 
Natal, antes do 1o 
jogo da final do 
Paraibano 2021

COM VIAGENS PREOCUPA
O TIME PARA A DECISÃO
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Seleção Brasileira
Tite muda tom e garante que jamais pensou em 
deixar comando da Seleção Brasileira, após a sexta 
vitória consecutiva nas Eliminatórias. Página 23
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O técnico Índio Ferreira 
comandando atividade no 
Marizão para o jogo contra o 
ABC no próximo domingo

Brasileiro da Série D

Campinense intensifica treinamentos no Renatão

O técnico Ranielle Ri-
beiro começa hoje a definir 
o time do Campinense para 
enfrentar o América-RN, no 
próximo domingo, às 15h, 
no Amigão, em Campina 
Grande. A equipe vem de 
um empate em 3 a 3 con-
tra o Caucaia, no interior 
do Ceará. Apesar do ponto 
conseguido, todos no clube 
acham que podia ter sido 
outro resultado, se a arbi-
tragem não tivesse preju-
dicado tanto a Raposa. O 
clube inclusive chegou a 
divulgar uma nota oficial 
de repúdio e pedindo pro-
vidências à comissão de ar-
bitragem da CBF.

Os dois lances mais re-
clamados pelos jogadores e 
a comissão técnica foram o 
da expulsão do lateral Fe-
lipinho e do escanteio que 
originou o primeiro gol 
do adversário. Segundo os 
rubro-negros, o lateral do 
Campinense foi acusado 
pelo bandeirinha cearense, 

de ter agredido um adver-
sário com um soco na barri-
ga, fora do lance, o que não 
aconteceu. Eles reclamam 
também que não houve es-
canteio e sim tiro de meta, 
no lance do primeiro gol 
do Caucaia. Eles atribuem 
os erros aos auxiliares do 
Ceará.

Depois de muita recla-
mação, o assunto agora é 
o próximo jogo, domingo, 
contra o América, quando 
a Raposa vai tentar fazer 
o dever de casa e ficar na 
parte de cima da tabela 
de classificação. Para esta 
partida, dois desfalques já 
estão certos, o lateral Feli-
pinho, suspenso, e  Alisson, 
com covid. Para o lugar de 
Felipinho, uma das opções 
é Vitinho, que reapareceu 
bem na equipe, inclusive 
marcando o gol de empate 
contra o Caucaia.

“Se o professor quiser 
estou pronto para fazer a 
lateral direita. O professor 
já sabe e já me viu atuando 
na posição. Eu joguei na la-
teral no Anápolis, durante 

15 jogos. Sou um coringa. 
Eu tive problemas, voltei 
bem abaixo do que podia 
render, mas graças a Deus, 
estou de novo em forma e 
muito feliz por ter ajudado 
o Campinense com o gol de 
empate. Seria muito injusto 
uma derrota, quando fo-
mos bem melhor do que o 
adversário”, disse Vitinho. 

O  z a g u e i ro  M i c h e l 
Bennech acredita muito 
em uma vitória domingo 
contra o América. Para ele, 
a equipe está em pleno 
crescimento, desde a che-
gada do treinador Ranielle 
Ribeiro. 

“A equipe vem cres-
cendo, eu venho crescendo 
também e acredito que o 
Campinense tem tudo para 
fazer uma boa campanha 
na competição. O ponto 
que trouxemos de Caucaia 
foi muito importante, dian-
te das circunstâncias da 
partida, após a expulsão de 
Felipinho. Vem aí a decisão 
do Campeonato Paraibano, 
mas antes temos que focar 
em vencer o América, para 

aí sim, passar a pensar ape-
nas no Sousa”, afirmou.

A equipe treina hoje 
à tarde no Amigão. A no-

vidade esta semana foi o 
lateral direito Dênis. Ele 
foi anunciado no dia 3 des-
te mês e já está treinando 

normalmente com o gru-
po. Dênis pode vir a ser 
também uma opção para 
substituir Felipinho.

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Jogadores do Campinense seguem se preparando para o jogo de domingo contra o América-RN, no Amigão



Clube distribuiu com os atletas infectados kits de medicamentos que não têm eficácia comprovada contra a doença

A máxima de que tudo 
que é ruim ainda pode 
piorar, confirmou-se, no 
Treze, com a informação 
da internação do goleiro 
Leandro Santos, um dos 
12 atletas do clube que fo-
ram diagnosticados com 
a covid-19. Convivendo 
com resultados negativos 
dentro de campo, atrasos 
salariais e condições “de-
sumanas” denunciadas por 
atletas do elenco, agora a 
preocupação passa a ser 
também em relação à vida 
dos integrantes do elenco, 
após a hospitalização do 
goleiro de 36 anos.

A informação sobre 
a internação do jogador 
foi inicialmente veiculada 
pelo Portal Voz da Torci-
da, que confirmou que o 
atleta precisou da ajuda de 
outro membro do elenco, 
este, também infectado, 
para poder ir ao Hospital 
Dom Pedro I. De acordo 
com a Secretaria de Saúde 
do município de Campi-
na Grande, o atleta possui 
quadro estável e boa sa-
turação, tendo, no entan-
to, precisado utilizar um 
cateter com oxigênio para 
auxiliar a sua respiração 
já que apresenta um com-
prometimento das funções 
pulmonares de até 50%.

Também de acordo 
com atletas do clube, que 
após a manifestação do 
atacante João Leonardo ter 
sido rebatida negativamen-
te pela diretoria do clube, 
preferem não se identifi-
car, a única ação promovida 
pelo Treze em auxílio aos 
12 jogadores contaminados 
com a covid-19 foi a distri-
buição do “Kit Covid”, que 
inclui medicamentos como 
a Ivermectina, cuja eficácia 
contra a covid-19 já foi re-
futada pela própria fabri-
cante do medicamento.

Além da letargia da 
gestão em relação aos cui-
dados com os atletas que 
estão em isolamento, os 

jogadores também seguem 
afirmando que não houve, 
até o momento, o pagamen-
tos dos salários atrasados 
e confirmaram a versão do 
atacante João Leonardo de 
que há pessoas do elenco 
passando por dificuldades 
para obter os insumos bási-
cos para a sua manutenção, 
especialmente diante de 
um quadro de infecção por 
covid-19.

A diretoria do clube, 
que se nega a comentar 
sobre os atrasos salariais e 
as declarações do atacante 
João Leonardo, para tentar 
afastar a má fase, também 
vivida dentro de campo - já 
que o Treze estreou com 
derrota na Série D, após ser 
eliminado pelo São Paulo 
Crystal na repescagem do 
Campeonato Paraibano -, 
anunciou a chegada de Fer-
nando Gaúcho para o de-
partamento de futebol do 
clube -  na Paraíba, ele teve 
passagem pelo Botafogo e 
pelo Serrano. 

Com Fernando Gaúcho, 
chegam para o clube quatro 
novos reforços, visando a 
disputa da Série D, o meia 
Guilherme Lobo e três ata-
cantes: Anderson Gindré, 
Romarinho e Gustavo Ín-
dio. As novas contratações 
não foram bem recebidas 
pelo grupo de atletas que 
tem denunciado a falta de 
assistência do clube, estes, 
afirmaram se sentir desres-
peitados pela ação do clube 
que, mesmo sem acertar os 
débitos salariais que possui 
- já são cerca de dois meses 
de atraso - segue contratan-
do novos jogadores.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Goleiro do Treze é internado 
com covid em hospital de CG
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Seleção volta do Paraguai sem vacina

Japoneses ainda sob forte pressão

COB aniversaria 
e projeta Jogos

Guga poderia ter chegado ao quinto título em Roland Garros

A Seleção Brasileira voltou do Paraguai 
após a vitória sobre os donos da casa, 
por 2 a 0, sem receber a primeira dose 
da vacina contra covid-19. Incertezas 
sobre a aplicação da segunda dose 
inviabilizaram os planos de imuniza-
ção do departamento médico da CBF. 
Embora a vacinação não seja obriga-
tória para a disputa da Copa América, 
jogadores e funcionários que desejas-
sem receberiam as doses. A vacinação 

aconteceria na sede da Conmebol, em 
Assunção. A dúvida sobre a aplicação 
da segunda dose motivou a desistência. 
A confederação recebeu 50 mil doses 
do laboratório chinês Sinovac Biontech 
para os membros das seleções e clubes 
de seus dez países filiados. As doses 
estão sendo distribuídas para os elencos 
profissionais do futebol sul-americano, 
masculinos quanto femininos. Árbitros e 
comissões técnicas estão incluídos.

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihi-
de Suga, afirmou, ontem, que lamen-
ta ter que suportar toda a pressão de 
realizar os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos de Tóquio-2020, adiados em um 
ano por causa da pandemia do novo 
coronavírus, durante uma crise sani-
tária global e há relatos de que seu 
governo é a favor de permitir que a 
população local possa ir aos locais de 
competição.

O evento esportivo enfrenta uma 
oposição forte do público, de es-
pecialistas médicos e de alguns 
ex-atletas em meio a uma quarta 
onda de infecções de covid-19. Os 
comentários de Suga pareceram 
ilustrar as tensões que emergem 
enquanto o governo reforça ao 
mundo as suas garantias de que os 
Jogos serão seguros quando come-
çarem no próximo dia 23 de julho.

O Comitê Olímpico do Brasil comple-
tou 107 anos na última terça-feira. 
Faltando exatamente 43 dias para a 
Cerimônia de Abertura dos Jogos Olím-
picos Tóquio 2020, o Comitê projeta o 
futuro sem esquecer do passado. Ao 
mesmo tempo em que lança o seu 
Hall da Fama Digital, um espaço virtu-
al que valoriza a memória dos nomes 
que ajudaram a construir o Movimento 
Olímpico do Brasil e que será fonte de 
pesquisa para as novas gerações, já 
coloca em prática o que foi planejado 
para a competição no Japão. “Estamos 
na reta final para Tóquio 2020. Agora 
é colocar em prática o que foi planeja-
do por toda a equipe do COB”, disse 
Paulo Wanderley Teixeira, presidente 
do COB. Primeiro Comitê Olímpico da 
América do Sul, o COB tem uma longa 
história. São 129 medalhas (30 ouros, 
36 pratas e 63 bronzes) em Jogos 
Olímpicos e mais de 1.300 em Jogos 
Pan-Americanos.

Gustavo Kuerten levantou a Copa dos Mosqueteiros por três vezes em sua carreira. Mas o tricampeonato em Roland Garros poderia ter se 
tornado penta caso a lesão no quadril não tivesse abreviado sua vitoriosa carreira. Esta é a avaliação do ex-tenista exatamente vinte anos 
depois da terceira conquista no saibro do Grand Slam francês que está acontecendo esta semana. Seu último grande troféu foi levantado 
no dia 10 de junho de 2001, em Paris. Na ocasião, Guga superou na final o espanhol Alex Corretja em um duelo de quatro sets. Ao fim 
daquele famoso jogo, o brasileiro desenhou um coração na quadra com a raquete, o que já havia feito antes ao vencer o jogo contra o 
americano Michael Russell nas oitavas de final. “Meu tênis estava brotando ali, estava só começando”, disse Guga.

Curtas
Foto: Reprodução

Goleiro Leandro Santos, de 36 
anos, precisou ser hospitalizado 
após piora do quadro de saúde

Foto: Divulgação

Jogadores do Galo 
atravessam momentos 
difíceis depois de que 
um surto de covid-19 
atingiu 12 jogadores 

do elenco antes do jogo 
contra o ABC

Vindo de vitória impor-
tante, fora de casa, diante 
do Paysandu, o Botafogo da 
Paraíba já iniciou sua prepa-
ração para enfrentar o Volta 
Redonda, time do estado do 
Rio de Janeiro, pela terceira 
rodada da Série C. A partida, 
marcada para o próximo do-
mingo (13), às 16h, no está-
dio Almeidão, será o primei-
ro embate entre essas duas 
equipes, mesmo os dois 
times disputando simulta-
neamente a terceira divisão 
nacional, desde 2017.

Isso ocorre, pois na pri-
meira fase, a Série C é dividi-
da em dois grupos que são 
definidos pela proximidade 
regional e isso fez com que, 
ao longo desse período, Bo-
tafogo e Volta Redonda se 
mantivessem em chaves dis-

tintas, o Belo no Grupo A e 
o “Voltaço” na Chave B e, em 
nenhuma das ocasiões onde 
as duas equipes avançaram 
de fase, houve encontro entre 
elas - 2017, no caso do time 
carioca e 2018, ano em que 
os paraibanos “bateram na 
trave” para o acesso à Série C.

No entanto, em 2020, 
por conta do excesso de 
equipes do Sul e do estado 
de São Paulo, o time flumi-
nense acabou sendo deslo-
cado para o agrupamento 
historicamente preenchido 
por equipes das regiões Nor-
te e Nordeste, em alguns ca-
sos, também do Centro-Oes-
te, como foi com o Vila Nova, 
campeão da Série C, no ano 
passado. 

Diante disso, agora no 
Grupo A, o Volta Redonda 
fará sua primeira exibição 
jogando no estádio Almei-
dão contra o Botafogo. A 

equipe visitante soma três 
pontos na tabela, um a me-
nos que o Botafogo, e está 
na 4ª colocação, após perder 
para o Altos-PI por 3 a 0, na 

estreia, e golear, por 5 a 0, o 
Manaus na última rodada. O 
time fluminense tem chega-
da prevista para o próximo 
sábado, em João Pessoa.

Botafogo x Volta Redonda será o
primeiro confronto entre os clubes
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Jogadores do Botafogo antes do início do jogo contra o Paysandu, em Belém

Foto: Instagram/Botafogopb
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Técnico mantém o mesmo grupo dos jogos eliminatórios contra Equador e Paraguai, tirando apenas Rodrigo Caio
Agência Estado

Tite convoca jogadores para
as disputas da Copa América
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O  técnico Tite revelou, on-
tem, a lista com o nome dos 24 
jogadores que defenderão a Se-
leção Brasileira na disputa da 
Copa América, com início pre-
visto para o próximo domingo.

Tite manteve o mesmo 
grupo que disputou as duas 
últimas partidas pelas Elimi-
natórias Sul-Americanas para 
a Copa do Mundo do Catar, 
com vitórias sobre Equador e 
Paraguai. A única alteração é a 
ausência do zagueiro Rodrigo 
Caio, que foi chamado nos dois 
jogos para substituir Thiago Sil-
va, recuperado de lesão.

Os jogadores se apresen-
tam amanhã, em São Paulo. O 
Brasil estreia na Copa América, 
domingo, contra a Venezuela, 
na Arena Mané Garrincha, em 
Brasília. Os convocados são 
Alisson - Liverpool (ING), Eder-
son - Manchester City (ING) e 
Weverton - Palmeiras (golei-
ros);  Alex Sandro - Juventus 
(ITA),  Danilo - Juventus (ITA),  
Emerson - Barcelona (ESP) e 
Renan Lodi - Atlético de Ma-
drid (ESP) (laterais); Éder Mili-
tão - Real Madrid (ESP),  Felipe 
- Atlético de Madrid (ESP), Mar-
quinhos - Paris Saint-Germain 

(FRA) e Thiago Silva - Chelsea 
(ING) (zagueiros);  Casemiro 
- Real Madrid (ESP), Douglas 
Luiz - Aston Villa (ING),  Ever-
ton Ribeiro - Flamengo,  Fa-
binho - Liverpool (ING), Fred 
- Manchester United (ING),  
Lucas Paquetá - Lyon (FRA) 
(meias);  Everton - Benfica 
(POR),  Gabriel Barbosa - Fla-
mengo,  Gabriel Jesus - Man-
chester City (ING),  Neymar Jr. 
- Paris Saint-Germain (FRA),  
Richarlison - Everton (ING),  
Roberto Firmino - Liverpool 
(ING) e Vini Jr - Real Madrid 
(ESP) (atacantes).

Quatro dias após dar uma 
entrevista visivelmente inco-
modado, com voz baixa e com 
sentimento de despedida por 
causa do clima ruim em torno 
de Seleção Brasileira, Tite subiu 
o tom após a vitória diante do 
Paraguai, por 2 a 0, e garantiu 
que jamais pensou em deixar 
o comando da equipe. No dia 
que prometia esclarecimentos, 
o treinador foi evasivo e falou 
pouco de futebol.

“Eu pensei no meu traba-
lho e nas exigências que eu teria 
a cada dia. Continuamos tra-
balhando e tenho de fazer um 
agradecimento especial, pois 
a minha energia ficou voltada 

Copa do Brasil tem
cinco partidas hoje

A Copa do Brasil, em sua 
terceira fase, programa 
para hoje mais cinco jogos, 
dos quais quatro definem 
a vaga para as oitavas de 
final, já que o jogo Cori-
tiba x Flamengo, às 19h, 
no Couto Pereira, é o pri-
meiro confronto e a volta 
será no dia 16, no Rio de 
Janeiro.  Além desse jogo, 
ainda tem o clássico Ceará 
x Fortaleza, Brasiliense x 
Grêmio, Atlético Mineiro 
x Remo, e Internacional x 
Vitória. Ontem á tarde, o 
Vasco empatou em 1 a 1 
com o Boa Vista-RJ e se 
garantiu nas oitavas.

Fifa em alerta sobre 
interferência externa

A Fifa observa com atenção 
uma eventual influência 
política do Governo Fe-
deral na gestão da CBF. O 
estatuto da entidade que 
comanda o futebol proí-
be a interferência externa 
nas atividades de qualquer 
federação internacional, 
ou seja, governos não po-
dem influenciar na gestão 
do futebol de seus países. 
Fontes ligadas ao comando 
da entidade acompanham, 
em estado de alerta, a crise 
sobre a realização na Copa 
América no Brasil, mas ain-
da não há sinais da abertura 
de uma investigação.

TSF analisa as ações
contra Copa América

O presidente do Supremo Tri-
bunal Federal, ministro Luiz 
Fux, marcou para hoje uma 
sessão virtual extraordinária 
do Plenário da corte para 
discutir uma eventual suspen-
são da realização da Copa 
América no Brasil. A decisão 
de Fux atende a um pedido 
da ministra Cármen Lúcia, 
que ressaltou “excepcional 
urgência e relevância do caso” 
e a “necessidade de sua célere 
conclusão”. A sessão começará 
e terminará no mesmo dia. 
Os ministros vão analisar dois 
processos, um movido pela 
Confederação dos Metalúrgi-
cos e outro pelo PSB.

Marquinhos fala em
defender a seleção

Capitão da seleção na vitória 
sobre o Paraguai, o zagueiro 
Marquinhos afirmou que o 
elenco atual da equipe não 
se negou a defender o Brasil 
na Copa América, que será 
disputada em solo nacional. 
Mas evitou confirmar a par-
ticipação dos jogadores do 
time na competição. "Sabe-
mos de todo o contexto da 
Copa América. Creio que foi 
muito discutido nos últimos 
dias internamente e externa-
mente. A gente vê tudo o que 
as pessoas falam mesmo sem 
saber da verdade dos fatos", 
disse Marquinhos.

Curtas

jogadores foram 
convocados por Tite 
para as disputas da 

Copa América

24

para isso. Não sou hipócrita e 
não sou alienado. Eu sei que 
as coisas aconteceram. Mas 
sei também dar prioridade, 
que é cuidar do meu trabalho”, 
afirmou o técnico.
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Em entrevista coletiva, após 
a vitória de 2 a 0 sobre o 

Paraguai, Tite foi evasivo e 
falou pouco de futebol

Pedro segue a boa fase também na seleção olímpica
Autor de dois gols na vitó-

ria por 3 a 0 sobre a Sérvia, na 
terça-feira, em Belgrado, Pedro 
foi um dos principais destaques 
da Seleção Brasileira Olímpica 
nesta Data Fifa. O atacante do 
Flamengo, que já tinha marcado 
na partida anterior contra Cabo 
Verde, comemorou o rendimento 
nos dois jogos e elogiou o traba-
lho da equipe neste período de 
preparação para a Olimpíada de 
Tóquio-2020.

“Individualmente falando, 
graças a Deus foram dois bons 
jogos, pude fazer três (gols). Mas 
graças à equipe, desde o pri-
meiro jogo, a gente entrou bem, 
começou bem. Infelizmente, ti-
vemos a derrota. Mas também 
foi bom para trabalhar nosso 
mental, para estar mentalmente 
focado, mentalmente forte no 

segundo jogo, fizemos uma boa 
preparação”, destacou, em en-
trevista à CBF TV.

Os dois gols de Pedro contra a 
Sérvia saíram já na segunda etapa 
No primeiro tempo, o atacante 
teve duas chances grandes de 
balançar as redes. Na primeira 
oportunidade, a cabeçada pa-
rou na trave. Na segunda, após 
cruzamento da esquerda, ele se 
esticou todo para chutar, a bola 
subiu, bateu no travessão e quicou 
dentro do gol, mas a arbitragem 
não assinalou o gol.

“A bola teimou em bater no 
travessão no primeiro tempo, 
mas como um atacante, você 
tem que sempre persistir. Tem 
que estar sempre focado. Graças 
a Deus pude sair no segundo 
tempo com dois gols. É mérito 
total da equipe, o time é muito 

bem focado, entrosado, mesmo 
em pouco tempo. Agora é focar 
para continuar bem, continuar 
evoluindo e crescer cada vez 
mais com a camisa da Seleção 
Brasileira porque eu tenho so-
nhos individuais e espero con-
quistá-los”, declarou.

Em grande fase no Flamen-
go, Pedro acumula grandes nú-
meros na temporada 2021. Com 
a camisa rubro-negra, tem nove 
gols em nove jogos como titu-
lar e ainda conquistou os títu-
los da Supercopa do Brasil e do 
Campeonato Carioca. Sonhan-
do com os Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, o atacante sabe 
que apenas o trabalho duro de 
todos os dias o poderá levar para 
o Japão.

“Agora a expectativa é pe-
las Olimpíadas. Esperamos, se 

Deus quiser, representar o Brasil 
bem nas Olimpíadas, conquistar 
mais um ouro. Em pouco tempo 
de treinamento, pudemos fazer 
dois bons jogos. Agora é focar 
no clube, fazer o meu melhor lá e 
se Deus quiser voltar à seleção”, 
concluiu.

Com a vitória sobre a Sér-
via, a seleção olímpica encer-
rou o seu trabalho nesta Data 
Fifa. Este foi o último período de 
preparação da equipe antes do 
anúncio da lista para os Jogos 
de Tóquio-2020, que será no 
próximo dia 17.

No Japão, o Brasil defenderá 
a medalha de ouro conquista-
da nos Jogos Olímpicos do Rio-
2016. A seleção está no Grupo D 
do torneio de futebol masculino 
ao lado de Alemanha, Costa do 
Marfim e Arábia Saudita.
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Pedro marcou gol diante de Cabo Verde, na 
derrota de 2 a 1, e na vitória por 3 a 0 sobre a 
Sérvia, num total de três gols nos dois amistosos



Memorial
Edição: Jorge Rezende            Editoração: Bhrunno Maradona24  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de junho de 2021

À frente do seu tempo, Nair de Tefé fez o centro do poder dançar maxixe e ensinou a brasileira a usar calças compridas

Há 40 anos, morria a mulher 
que desafiou a elite brasileira

Nair de Teffé von Hoonholtz da 
Fonseca. Ou simplesmente Nair de 
Tefé. Talvez uma daquelas perso-
nagens da história recente do país 
pouco conhecida entre os brasilei-
ros. Mas hoje, 10 de junho, é uma 
data que foi crucial na vida dessa 
mulher. Era a data do seu aniver-
sário de nascimento, que coincide 
com o dia em que ela morreu, aos 
95 anos, há exatos 40 anos.

Ela nasceu em Petrópolis (RJ), 
em 1886, e morreu também em ter-
ras fluminense, na cidade do Rio de 
Janeiro, em 1981. Nair de Tefé foi 
pintora, cantora, atriz e pianista bra-
sileira. É apontada como a primeira 
caricaturista mulher do mundo. E sua 
biografia ainda tem outra marca: ela 
foi também primeira-dama do Bra-
sil de 1913 a 1914, como a segunda 
mulher do marechal Hermes da Fon-
seca, o oitavo presidente do Brasil. Na 
prática, ela é, até agora, a pessoa que 
mais tempo teve a condição de ex-pri-
meira-dama no país: 67 anos.

Era filha de Antônio Luís von 
Hoonholtz, o primeiro Barão de 
Teffé; neta de Frederico Guilher-
me von Hoonholtz, Conde von 
Hoonholtz; sobrinha de Jorge João 
Dodsworth, segundo Barão de Ja-
vari; prima-irmã de Maria Leocádia 
Dodsworth de Frontin, Condessa de 
Frontin; e tia da marquesa Maria 
Luiza de Teffé Berlingieri.

Com linhagem aristocrática, 
Nair estudou em Paris e Nice, na 
França, para onde se mudou com 
um ano de idade. Regressou ao Bra-
sil para iniciar sua carreira por vol-
ta de 1906. Publicou seu primeiro 
trabalho, da artista Rejane na revis-

Aforismo
“O homem que tem vivido sua vida 

totalmente, intensamente, apaixonadamente, 
sem qualquer medo, autenticamente, 
espontaneamente, a morte não criará 
nenhum medo nele, absolutamente.”

(Osho)

323 a.C. — Alexandre, o Grande
38 — Drusila, irmã do imperador Calígula
1580 — Luís de Camões, poeta português
1836 — André-Marie Ampère, 
físico e matemático francês
1908 — Albino Gonçalves Meira, 
político e escritor (PB)
1926 — Antoni Gaudí, arquiteto espanhol
1967 — Spencer Tracy, ator norte-americano
1981 — Nair de Tefé, cartunista, 
cantora e pianista brasileira
2000 — Rômulo Arantes, ator e nadador brasileiro
2004 — Ray Charles, 
cantor e pianista norte-americano
2019 — José Vieira, poeta e repentista (PB)
2020 — Sebastião Bezerra de Soares (Tião), 
político (PB)

Mortes na História

Obituário

Isaac Filho
8/6/2021 – Aos 22 anos, em João Pessoa 
(PB), em acidente de trânsito. Comerciante 
de equipamentos eletrônicos estava em 
sua motocicleta quando foi envolvido em 
um acidente no bairro da Torre, na capital 
paraibana. Era neto do pastor-presidente da 
Assembleia de Deus na Paraíba (ADPB), José Carlos de Lima.

Foto: Tá na Área

Juraci Dantas de Sousa
8/6/2021 – Aos 76 anos, em Patos 
(PB), vítima de complicações pro-
vocadas pela covid-19. Ex-vereador 
(que presidiu a Câmara Municipal 
de Patos) e ex-secretário de Serviços 

Foto: WhatsApp

Rosana Silva
7/6/2021 – Aos 25 anos, em São José de 
Caiana (PB), na Região Metropolitana do 
Vale do Piancó, no Sertão, vítima de femi-
nicídio. Ela foi assassinada a tiros, dentro 
da casa de sua mãe, pelo ex-marido. Deixou 
duas filhas pequenas.

Foto: Divulgação

Helena Manosso
8/6/2021 – Aos 51 anos, por infecção 
generalizada no sistema digestivo devido 
a um câncer. Cozinheira competidora da 
primeira edição do ‘Master Chef Brasil’, da 
TV Band, em 2014.

Foto: Ricardo dos Santos

George Wellington Farias
8/6/2021 – Aos 42 anos, após cirurgia no 
coração para a colocação de uma válvula. 
Delegado da Polícia Civil na cidade de Patos 
(PB). Atuava na Delegacia de Homicídios.

Foto: Patosonline

Thiana Gomes Perazzo Félix
9/6/2021 – Aos 39 anos, em João Pessoa 
(PB), de covid-19. Enfermeira, filha do 
deputado estadual Tião Gomes (Avante). 
Estava internada em uma UTI na capital 
paraibana. Ela estava concluindo o Curso 
de Medicina.

Foto: Reprodução

ta Fon-Fon, sob o pseudônimo de 
Rian (Nair de trás para frente e com 
som semelhante a “nada”, em fran-
cês, que é “rien”).

Suas caricaturas da elite brasilei-
ra também foram publicadas nos pe-
riódicos O Binóculo, A Careta, O Ken, 
além dos jornais Gazeta de Notícias e 
Gazeta de Petrópolis. Porém, ela dei-
xou de exercer a carreira como cari-
caturista em 8 de dezembro de 1913 
ao casar-se com o então presidente 

da República, o marechal Hermes da 
Fonseca. Embora já estivessem noi-
vos desde 6 de janeiro do mesmo ano. 
Hermes era viúvo de Orsina da Fonse-
ca (falecida em 1912). Depois de ca-
sada, alterou seu nome para Nair de 
Teffé Hermes da Fonseca.

De acordo com sua biografia 
e dados registrados na Wikipédia 
– Enciclopédia Livre, Nair de Tefé é 
apontada como uma mulher à fren-
te de seu tempo. Lançou no Brasil a 

moda de calças compridas para mu-
lheres e a de montar a cavalo como 
homem. A primeira-dama promovia 
saraus no Palácio do Catete, que fica-
ram famosos por introduzir o violão 
nos salões da sociedade. Sua paixão 
por música popular reunia amigos 
para recitais de modinhas.

As interpretações de Catulo da 
Paixão Cearense fizeram sucesso 
e, em 1914, incentivaram Nair de 
Tefé a organizar um recital de lan-

Mozart Vianna
7/6/2021 – Aos 69 anos, em Brasília (DF), 
de causa não revelada. Foi secretário-geral 
da mesa diretora da Câmara dos Depu-
tados por mais de 20 anos. Ele esteve no 
cargo até 2011, retornando para um últi-
mo período de 2013 a 2015. Era conhecido 
em Brasília por seu imenso conhecimento do regimento e do 
funcionamento da Câmara.

Foto: TV Câmara

Breves & Curtas
# Morte na homenagem ao morto
O italiano Giuseppe Perrino morreu após sofrer um infarto 
no último dia 2, aos 29 anos, enquanto estava em Nápoles 
jogando uma partida cujo objetivo era homenagear o seu 
irmão Rocco, que há três anos morreu após um mal súbito. 
Os paramédicos entraram em campo, mas logo foi dada a 
notícia de que ele não havia resistido.

# Noiva “reserva” substitui a morta
Uma noiva morreu durante o próprio casamento na Índia. 
As duas famílias decidiram que o casório deveria continuar 
e a irmã dela assumiu o posto. Durante a cerimônia, o corpo 
foi mantido em uma sala ao lado e depois cremado. O dote 
entre as famílias pode ter sido o motivo, segundo a mídia 
local.

# Homenagem aos mortos
Um mês após a operação policial no Jacarezinho que 
resultou na morte de 28 pessoas, sendo a mais letal da 
história do Rio de Janeiro, parentes das vítimas lembraram 
suas perdas. No último dia 6, na entrada da comunidade, 
um evento reuniu líderes comunitários, ativistas, entida-
des e representantes da OAB, da Defensoria Pública e da 
Comissão de Direitos Humanos da Alerj no local em que 
será erguido um monumento em homenagem aos mortos 
naquele dia.

# Chimpanzé mais velho dos EUA I
Cobby, o chimpanzé mais velho a viver num jardim zoológi-
co nos Estados Unidos morreu no último dia 6, aos 63 anos, 
no Zoo de São Francisco. Em seu grupo de sete, ele era “um 
companheiro protetor” de Minnie e Maggie.

# Chimpanzé mais velho dos EUA II
As duas fêmeas têm 52 anos. Outra das suas companheiras, 
Tallulah, morreu em 2013. Os quatro animais tinham sido 
levados para o zoo em meados da década de 1960. Cobby 
foi criado por humanos, estava treinado e foi a estrela da 
série de televisão ‘Cobby’s Hobbies’.

çamento do ‘Corta Jaca’, um maxixe 
composto por Chiquinha Gonzaga. 
Apesar de Nair conhecer as músicas 
de Chiquinha, elas nunca se conhe-
ceram pessoalmente.

Na época, foram feitas críticas 
ao governo e “retumbantes comen-
tários sobre os ‘escândalos’ no palá-
cio, pela promoção e divulgação de 
músicas cujas origens estavam nas 
danças lascivas e vulgares”, segundo 
a concepção da elite social.

Levar para o palácio presiden-
cial do Brasil a música popular foi 
considerado, na época, uma quebra 
de protocolo, causando polêmica 
nas altas esferas da sociedade e en-
tre políticos. Em pronunciamento 
no Senado Federal, a 7 de novembro 
de 1914, Rui Barbosa chegou a dis-
parar: “Diante do corpo diplomáti-
co, da mais fina sociedade do Rio de 
Janeiro, aqueles que deviam dar ao 
país o exemplo das maneiras mais 
distintas e dos costumes mais reser-
vados elevaram o ‘Corta-Jaca’ à altu-
ra de uma instituição social”.

E foi fulminantemente precon-
ceituoso e elitista: “Mas o ‘Corta-Jaca’ 
de que eu ouvira falar há muito tem-
po, o que vem a ser ele, senhor pre-
sidente? A mais baixa, a mais chula, 
a mais grosseira de todas as danças 
selvagens, a irmã gêmea do batuque, 
do cateretê e do samba. Mas nas re-
cepções presidenciais o ‘Corta-Jaca’ 
é executado com todas as honras da 
música de Wagner, e não se quer que 
a consciência deste país se revolte, 
que as nossas faces se enrubesçam e 
que a mocidade se ria!”.

Nair de Tefé, que “levou o povo” 
para os salões do poder, morreu de in-
fecção pulmonar agravada por insufi-
ciência cardíaca, no Rio de Janeiro, no 
dia de seu aniversário de 95 anos.

Considerada a primeira caricaturista mulher no mundo, Nair de Tefé em dois tempos: aos 20 anos e pouco antes de sua morte, em 1981 

Fotos: Wikipédia

Públicos do Município. Iniciou sua militância no movimento 
estudantil na década de 1970, na luta pela Casa do Estudan-
te. Nas eleições de 1972 se elegeu vereador com 676 votos, 
se reelegendo em 1976, com 1.049 votos. Foi reeleito para 
um terceiro mandato em 1982, com 1.568 votos.

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 

para conhecimento dos interessados, a interposição de recurso administrativo por parte da empresa 
NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA, CNPJ sob o nº 10.507.466/0001-31, contra 
o resultado de PROPOSTAS DE PREÇOS da Tomada de Preços n°. 00005/2021, para que os demais 
licitantes, querendo, apresentem contra razões ao recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, 
nos termos do art. 109, I, “b”, da Lei 8666/93. Demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 08:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou email: cpl@aguiar.pb.gov.br 

Aguiar - PB, 08 de Junho de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES 

Presidente da CPL

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

dimento da Tomada de Preços n° 00022/2021, para contratação dos serviços com a lavagem de 
veiculos e máqiuinas pesadas, pertencentes ao município, aos locados ou a disposição, e ADJUDICO 
o seu objeto ao Sr. ROMARIO LOURENÇO FURTUNATO, CPF nº 108.769.084-66, com proposta 
no valor global de R$ 26.600,00 (vinte e seis mil e seiscentos reais).

Aguiar - PB, 09 de junho de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público o resultado de abertura dos envelopes propostas de preços: A empresa 
JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA, cadastrada no CNPJ nº 07.468.837/0001-09, foi considerada 
vencedora de vários itens com o valor  de R$ 215.595,00 (duzentos e quinze mil, quinhentos e 
noventa e cinco reais), a empresa JACKSON FERREIRA DOS SANTOS, cadastrada no CNPJ nº 
14.402.326/0001-50, foi considerada vencedora de vários itens com o valor  de R$ 259.096,00 
(duzentos e cinquenta e nove mil, cinquenta e seis reais) e a empresa FENIX CAR LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, cadastrada no CNPJ nº 29.773.992/0001-71, foi 
considerada vencedora de vários itens com o valor  de R$ 45.348,00 (quarenta e cinco mil, trezentos 
e quarenta e oito reais). Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro 
teor da decisão da comissão de licitação.

Aguiar-PB, 04 de Junho de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE ABERTURA DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 00015/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público o resultado de abertura dos envelopes propostas de preços: A empresa CICERO 
RODRIGUES DA SILVA, cadastrada no CNPJ nº 24.119.232/0001-21, foi considerada vencedora de 
vários itens com o valor  de R$ 12.851,00 (dorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais), a empresa 
JACKSON FERREIRA DOS SANTOS, cadastrada no CNPJ nº 14.402.326/0001-50, foi considerada 
vencedora de vários itens com o valor  de R$ 71.352,70 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta 
e dois reais e setenta centavos) e a empresa AUTO PEÇAS LEITE LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
09.353.780/0001-28, foi considerada vencedora de vários itens com o valor  de R$ 10.512,00 (dez 
mil, quinhentos e dorze reais). Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do 
inteiro teor da decisão da comissão de licitação.

Aguiar-PB, 04 de Junho de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos 

interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei 
complementar n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que fará REABERTURA 
da licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na 
sede da Prefeitura Municipal de Alagoinha, no dia 22 de junho de 2021 as 15:30 horas. Objetivo: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE “A” A “Z” TIPO GENÉRICO. Maiores informações e aquisição 
do novo edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@
gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário 
de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha-PB, 09 de junho de 2021
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2021
Objeto: Locação de um veículo destinado a atender as necessidades do Gabinete da Prefeita
O Pregoeiro do Município de Alagoinha, no uso de suas atribuições, CONVOCA todas as 

empresas participantes do pregão presencial 016/2021 para sessão pública no dia 11/06/2021 as 
09:00hs para negociação do preço e julgamento de habilitação dos licitantes remanescente. Maiores 
informações no e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João 
Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha-PB, 09 de junho de 2021
WALBERTO JOSE DA SILVA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS 
SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 
- R$ 3.600,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 31.350,00; 
ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - R$ 89.400,00; GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 
10.050,00; JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 14.600,00; MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO 
DUTRA DANTAS - R$ 259.200,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA - R$ 52.350,00; S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 241.190,00; 
TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 176.888,00.

Alcantil - PB, 26 de Maio de 2021
TIAGO LAMARTINY DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA - R$ 3.600,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 31.350,00; ECOMAIS AR CONDICIONADOS LTDA - R$ 
89.400,00; GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 10.050,00; JANDERSON COSTA LEAO 
LIMA - R$ 14.600,00; MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 259.200,00; 
MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 52.350,00; S L DA 
SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - R$ 241.190,00; TECMIX TECNOLOGIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 176.888,00.

Alcantil - PB, 26 de Maio de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição de 
Material de Construção em geral, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Al-
cantil – PB; ADJUDICO o seu objeto a: CASSIO DE ARRUDA CAMARA - R$ 671.050,05; DIPAR 
FERRAGENS – EIRELI - R$ 2.899,00; GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 1.452,75; RM 
COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - R$ 25.350,70.

Alcantil - PB, 24 de Maio de 2021
TIAGO LAMARTINY DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Aquisição de Material 
de Construção em geral, para atender as necessidades da prefeitura Municipal de Alcantil – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CASSIO DE 
ARRUDA CAMARA - R$ 671.050,05; DIPAR FERRAGENS – EIRELI - R$ 2.899,00; GO VENDAS 
ELETRONICAS EIRELI - R$ 1.452,75; RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA 
- R$ 25.350,70.

Alcantil - PB, 28 de Maio de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB; ADJUDICO o seu objeto a: 
F LUCAS W E SILVA - R$ 68.730,00; LICITAR COMERCIO E SERVI??O EIRELI - R$ 6.450,00; 
MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 71.804,00; R.N. BAL-
TAZAR – COMERCIO DE INFORMATICA - R$ 31.876,50; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI - R$ 256.179,50.

Alcantil - PB, 31 de Maio de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA 
DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F LUCAS W E SILVA - R$ 68.730,00; LICITAR 
COMERCIO E SERVI??O EIRELI - R$ 6.450,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS 
DE INFORMATICA LTDA - R$ 71.804,00; R.N. BALTAZAR – COMERCIO DE INFORMATICA - R$ 
31.876,50; TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 256.179,50.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL – PB; ADJUDICO o seu objeto a: ATACADAO DOS 
PARAFUSOS LTDA - R$ 258.195,05.

Alcantil - PB, 31 de Maio de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ALCANTIL – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 258.195,05.

Alcantil - PB, 03 de Junho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE 
ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 
03.003–SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.1003.2005 – MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEI-
RO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 12.361.1005.1003 – EQUIPAR 
AS UNIDADES ESCOLARES 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DE-
SENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE AS-
SISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS 
ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 10.010–SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 20.122.1002.2049 – MANTER AS ATIV. DE DESENV. 
E MEIO AMBIENTE ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25063/2021 - 01.06.21 - DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL 
LTDA - R$ 3.600,00; CT Nº 25064/2021 - 01.06.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 
MERIDIONAL LTDA - R$ 31.350,00; CT Nº 25065/2021 - 01.06.21 - ECOMAIS AR CONDICIONADOS 
LTDA - R$ 89.400,00; CT Nº 25066/2021 - 01.06.21 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 
10.050,00; CT Nº 25068/2021 - 01.06.21 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 14.600,00; CT Nº 
25069/2021 - 01.06.21 - MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 259.200,00; 
CT Nº 25070/2021 - 01.06.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA - R$ 52.350,00; CT Nº 25071/2021 - 01.06.21 - S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS EIRELI - R$ 241.190,00; CT Nº 25072/2021 - 01.06.21 - TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO 
E SERVICOS EIRELI - R$ 176.888,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Material de Construção em geral, para atender as necessidades da 
prefeitura Municipal de Alcantil – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00015/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRA-
CAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SE-
CRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICÍPIO 12.361.1005.1004 – CONSTRUIR E REFORMAR 
UNIDADES EDUCACIONAIS 12.361.1005.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB 
– 40% 12.361.1005.2008 – MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 
12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATIVIDADES COM RECURSOS DO FNDE 06.006–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNI-
CIPAL DE SA 10.301.1008.1010 – CONST. AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DA SAÚDE 
07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER 
AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 15.451.1010.1016 – 
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS E LOGRAD ELEMENTO DE DESPESAS: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Alcantil e: CT Nº 25079/2021 - 02.06.21 - CASSIO DE ARRUDA CAMARA - R$ 671.050,05; CT Nº 
25080/2021 - 02.06.21 - DIPAR FERRAGENS - EIRELI - R$ 2.899,00; CT Nº 25081/2021 - 02.06.21 
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA - R$ 25.350,70; CT Nº 25082/2021 - 
02.06.21 - GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI - R$ 1.452,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMEN-
TOS DE INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIA DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Alcantil: 02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTU-
RA E ESPORTES 12.361.1005.1003 – EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES 06.006–FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 
– DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE IN-
FRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA 
09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SEC DE AGRICULTURA E 10.010–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 
20.122.1002.2049 – MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
25083/2021 - 08.06.21 - TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 256.179,50; 
CT Nº 25084/2021 - 08.06.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA - R$ 71.804,00; CT Nº 25085/2021 - 08.06.21 - F LUCAS W E SILVA - R$ 68.730,00; CT Nº 
25086/2021 - 08.06.21 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - R$ 31.876,50; CT Nº 
25087/2021 - 08.06.21 - LICITAR COMERCIO E SERVI??O EIRELI - R$ 6.450,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LE-
GAL: Pregão Eletrônico nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
SETOR ADMINISTRATIVO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
12.361.1005.1003 – EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 
07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER 
AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTUR 09.009–SECRETA-
RIA DE AGRICULTURA ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.608.1011.2043 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E 10.010–SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
E MEIO AMBIENTE 20.122.1002.2049 – MANTER AS ATIV. DE DESENV. E MEIO AMBIENTE. VI-
GÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Alcantil e: CT Nº 25089/2021 - 08.06.21 - ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA - R$ 258.195,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2021
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 IN00003/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EM-
PRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS “ADUÍLIO MENDES” E “KÁTIA 
CILENE”, NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2021, NAS FESTIVIDADES VIRTUAIS (LIVE) DE FES-
TEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: WILLAME ANDRADE SHOWS E EVENTOS EIRELI - R$ 20.000,00.

Areial - PB, 10 de Junho de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021
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 IN00004/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, 
PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “JEITO NORDESTINO” NO DIA13 DE JUNHO DE 2021, NAS 
FESTIVIDADES VIRTUAIS (LIVE) DE FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO; RA-
TIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ADEILDO TARGINO LOPES 
05998480490 - R$ 5.000,00.

Areial - PB, 10 de Junho de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021
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 IN00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, 
PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “FABIANO GUIMARÃES” NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021, 
NAS FESTIVIDADES VIRTUAIS (LIVE) DE FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FABIANO DIAS GUIMA-
RAES 09902794483 - R$ 5.000,00.

Areial - PB, 10 de Junho de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, ATRAVÉS DE EM-
PRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA APRESENTAÇÃO DAS BANDAS “ADUÍLIO MENDES” E “KÁTIA 
CILENE”, NO DIA 12 E 13 DE JUNHO DE 2021, NAS FESTIVIDADES VIRTUAIS (LIVE) DE FESTE-
JOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Areial:. 02040.13.3921006.2016 
– Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa juridica 
Fonte: 001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00086/2021 - 10.06.21 - WILLAME ANDRADE SHOWS E 
EVENTOS EIRELI - R$ 20.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESEN-
TAÇÃO DA BANDA “JEITO NORDESTINO” NO DIA13 DE JUNHO DE 2021, NAS FESTIVIDADES 
VIRTUAIS (LIVE) DE FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Areial: Recursos Próprios do Município de Areial:. 02040.13.3921006.2016 – Manutenção das 
atividades culturais; 339039 – Outros serviços de terceiros – pessoa jurÍdica Fonte: 001. VIGÊNCIA: 
até 10/07/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00087/2021 - 
10.06.21 - ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 - R$ 5.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTA-
ÇÃO DA BANDA “FABIANO GUIMARÃES” NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021, NAS FESTIVIDADES 
VIRTUAIS (LIVE) DE FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Areial:. 02040.13.3921006.2016 – Manutenção das atividades culturais; 339039 – Outros serviços 
de terceiros – pessoa jurídica; Fonte: 001. VIGÊNCIA: até 10/07/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Areial e: CT Nº 00088/2021 - 10.06.21 - FABIANO DIAS GUIMARAES 
09902794483 - R$ 5.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA 
PARA A LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DAS UBS PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; REVOGO o correspondente 
procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

Barra de Santana - PB, 09 de Junho de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE KITS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR A SEREM DISTRI-

BUÍDOS NO PERÍODO DA PANDEMIA (COVID 19) A TODOS OS ALUNOS MATRICULADOS NA 
REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTANA - PB. Conforme publicado 
noDiário Oficial do Estado da Paraíba –DOE/PB, Edição de Nº 17.382, do dia 05 de Junhode 2021, 
pagina 41; Jornal A União do dia 05 de junho de 2021, página 25, ONDE SE LÊ: “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”, LEIA-SE: “Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 22 de junho de 2021. 
Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 22 de junho de 2021”. Permanecendo inalteradas as 
demais informações da publicação supramencionada.

Barra de Santana - PB, 09 de Junho de 2021
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AOS SISTEMAS DE FOLHA DE 
PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, TRIBUTOS, LICITAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL 
DA TRANSPARÊNCIA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. Recursos: previstos no orçamento 
2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-
1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 09 de Junho de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 11:00 horas do dia 22 de 
Junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL PARA REFORMA DE CANTEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 
MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 09 de Junho de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2021
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 DV00015/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCU-
LANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS 
DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA–PB; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MATRIX CONSTRUTORA 
LTDA – EPP - R$ 15.750,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 05 de Maio de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00017/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00017/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINA-
DOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE 
SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID–19; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 
14.800,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 04 de Junho de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00018/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00018/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRADES DISCIPLINADORAS E TENDAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID–19; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE EDSON CORREIA 
– ME - R$ 38.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 04 de Junho de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DV00015/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCU-

LANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M³, PARA FICAR À DISPOSIÇÃO DAS SECRETARIAS 
DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA–PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDI-
NÁRIOS. VIGÊNCIA: até 05/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santa Rosa e: CT Nº 10085/2021 - 05.05.21 - MATRIX CONSTRUTORA LTDA - EPP - R$ 15.750,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DP00017/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINA-

DOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA 
DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DP00017/2021. DOTAÇÃO: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 
SUS. VIGÊNCIA: até 07/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santa Rosa e: CT Nº 10089/2021 - 08.06.21 - LIDER GASES COMERCIO E SERVICO LTDA - CNPJ 
41.852.127/0001-16 - R$ 14.800,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DP00018/2021
OBJETO: LOCAÇÃO EMERGENCIAL DE GRADES DISCIPLINADORAS E TENDAS PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO NO ENFRENTAMENTO AO COVID–19. FUN-
DAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00018/2021. DOTAÇÃO: TRANSFERÊNCIAS DE 
RECURSOS DO SUS. VIGÊNCIA: até 07/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10090/2021 - 08.06.21 - JOSE EDSON CORREIA - ME - CNPJ 
08.787.753/0001-09 - R$ 38.000,00. LOCAL DE EXECUÇÃO: Neste Município.

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

CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para aquisição de Cola para fixação de Tachão e Tachinha, para atender às demandas da STTP; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VIA CLEAN 
COMERCIO DE SINALIZACAO VIARIA, CONTAINER, PALLETS E DEMAIS PRODUTOS P - R$ 
4.200,00; WESLEY BERNARDINO PEREIRA - R$ 55.880,00.

Campina Grande - PB, 08 de Junho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00081/2021
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 29 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 carros de carga, pallets e estrado 
plástico para atender a necessidade do setor de almoxarifado e merenda escolar da Secretaria de 
Educação. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 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, 24 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2021
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 05 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de EPI e fardamento para 
uso exclusivo dos servidores da SEINFRA do Setor Iluminação Pública de Cabedelo, que executam 
serviços no munícipio. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 25 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO ADIAMENTO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
A PREOEIRA OFICIAL COMUNICA ADIAMENTO DA SESSÃO PUBLICA QUE ESTAVA MARCA-

DA PARA DIA 09.06.2021 ÀS 14:30, PARA O DIA 15 DE JUNHO DE 2021 ÀS 14:30  Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. 
Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Cachoeira dos Indios - PB, 08 de junho de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS

DE CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para à aquisição e instalação de Drywall, Forro, Portas, contemplando: Nova sala da 
Superintendência; Sala de reunião; Sala do GEAF; Central de monitoramento; Sala do GOFT; RH; 
Corredores da parte superior; Entre outras salas; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ESPACO QUATRO COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 
76.980,00; LL VIDROS EIRELI - R$ 1.199,96; MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - R$ 1.290,00; 
RR COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCAO LTDA - R$ 3.061,25.

Campina Grande - PB, 01 de Junho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de junho de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRONICO 25003/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S10) PARA 

ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO EXERCÍ-
CIO DE 2021 FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 25003/2021 DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de Campina Grande: 2114– AÇÕES DO SCFV /1311 2115 – AÇÕES DAS 
C. ESPERANÇA I, II E III / 1311 2118– AÇÕES DOS CREAS E PETI /13112116 – AÇÕES DO AL-
BERGUE MUNICIPAL /13112198– AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ /13112123– AÇÕES 
DOAS CRAS /13112117 – AÇÕES DO RUANDA / 10012121 – AÇÕES DA CASA DE PASSAGEM 
/10012127– AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO /13112125– AÇOES 
DO CMAS /10012128– AÇOES ADMINISTRATIVAS FMAS /1001 ELEMENTO 339030 VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Assis-
tência Social de Campina Grande e POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS LTDA - CT Nº 
25069/2021 - 08.06.21 – R$ 442.827,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 11:00 
horas do dia 22 de Junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
Contratação de empresa especializada em assessoria na área educacional para prestar serviços no 
município de Conceição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Fede-
ral nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. Informações: no horário 08h00min ás 13h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 09 de junho de 2021
KESSIA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PUBLICADO NO JORNAL A UNIÃO EM 09/06/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através doseu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público 

que realizará o Pregão Presencial Nº 017/2021 (Processo Administração Nº 080/2021). Suporte 
legal: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Com-
plementar nº 147/14. Vejamos a seguir: Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar 
serviços parcelado de instalação, manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado, perten-
centes as diversas Secretarias do Município de Coremas/PB, conforme termo de referência.Data 
prevista para realização da sessão publicação:21/06/2021. Horário prevista para início da sessão 
publicação:08h:00 (Oitohoras). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e 
abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 
58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.
coremas.pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário 
de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).  Recomendações do 
Pregoeiro: a) Os interessados, durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante 
mínima uns dos outros de 2,5 (Dois metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os 
portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, 
poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite 
de 30 (Trinta) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e 
outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade 
de respirar), poderá nomear um procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua 
permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 08 de junho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL 

DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA JULIETA DE LIMA E COSTA. LICITANTES HA-
BILITADOS: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP 20.010.332/0001-64, 
MATRIX CONSTRUTORA 18.920.924/0001-71, B&N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
24.263.536/0001-68, LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 07.750.950/0001-82, 
GERALDO BARACHO FILHO 10.763.027/0001-90, CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI 30.272.239/0001-81. LICITANTES INABILITADOS: TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA 15.034.271/0001-35 (certidão de falência e concordata vencida). Prazo para recurso 5 dias 
nos termos do Art. 109, da Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a abertura das 
propostas será realizada no dia 18/06/2021 às 08:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de 
novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 09 de junho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE RESCISÃO 

CONTRATO  Nº 0013/2021-CPL
A Prefeita do Município de Damião, torna público a rescisão unilateral do CONTRATO Nº 0013/2021, 
celebrado com a empresa lado J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R 
PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO, 536 - BRASILIA - PATOS - PB, CNPJ nº 34.277.779/0001-
09, em virtude de a empresa Contratada descumprir a cláusula sétima do contrato original, uma 
vez que não entregou o pedido encaminhado e não justificou o motivo da não entrega, e, mesmo 
após ser notificada através do Diário Oficial do Estado do dia 09.04.2021, para entregar o pedido 
no prazo de 05 dias, se manteve inerte. Assim, em virtude do descumprimento e inexecução do 
contrato, RESCINDE UNILATERALMENTE o Contrato nº 0013/2021, com base no art. 78, I e IV da 
Lei nº 8.666/93. Abrindo-se procedimento administrativo para aplicação das penalidades cabíveis.

Damião/PB, 26 de Abril de 2021.
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Aquisição de 
material de limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades de diversas secretarias 
deste municipio; ADJUDICO o seu objeto a: CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS 
LTDA - R$ 17.167,44; INDUSTRIAE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE 
LTDA - R$ 1.890,00; JTA COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA ME - R$ 232.225,90; 
JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA - R$ 10.707,95; LICITA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 
10.444,00; Merilucia da Silva – ME - R$ 32.096,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA – ME - R$ 4.975,00; QG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA 
, DES - R$ 39.998,60; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 
6.940,00; UNHA & COR COSMÉTICOS EIRELI - R$ 179,40.

Esperança - PB, 08 de Junho de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Aquisição de material 
de limpeza, higiene e descartáveis para atender as necessidades de diversas secretarias deste 
municipio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA - R$ 17.167,44; INDUSTRIA E COMERCIO 
DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA - R$ 1.890,00; JTA COMERCIO DE ARTIGOS 
DESCARTAVEIS LTDA ME - R$ 232.225,90; JULIANA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA - R$ 
10.707,95; LICITA DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 10.444,00; Merilucia da Silva – ME - R$ 32.096,00; 
OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME - R$ 4.975,00; QG COMERCIO 
ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA , DES - R$ 39.998,60; SILVANDRO DIE-
GO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 6.940,00; UNHA & COR COSMÉTICOS 
EIRELI - R$ 179,40.

Esperança - PB, 08 de Junho de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. OBJETO: Aquisição de material de limpeza, 

higiene e descartáveis para atender as necessidades de diversas secretarias deste municipio. NO-
TIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 
81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Cirúrgica Oliveira Produtos Cirúrgicos 
Ltda - CNPJ 13.131.876/0001-19. Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Campinense Ltda 
- CNPJ 08.158.664/0001-95. Jta Comercio de Artigos Descartaveis Ltda ME - CNPJ 21.318.384/0001-
65. Juliana Helena Ribeiro de Oliveira - CNPJ 40.430.840/0001-09. Licita Distribuidora Ltda - CNPJ 
39.380.978/0001-61. Merilucia da Silva - ME - CNPJ 12.673.901/0001-23. Oliveira & Eulalio Pro-
dutos de Limpeza Ltda - ME - CNPJ 07.324.070/0001-44. Qg Comercio Atacadista de Produtos de 
Higiene, Limpeza , Des - CNPJ 18.406.054/0001-17. Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira e 
Cia Ltda - CNPJ 33.613.876/0001-62. Unha & Cor Cosméticos Eireli - CNPJ 17.513.233/0002-71. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, no horário 
das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (083) 3361-3801.

Esperança - PB, 09 de Junho de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E OU PESSOA FISICA PARA A LOCAÇÃO E OU 
FRETAMENTOS DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPA-
LIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO: 08.008–FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 
– 08008.08.244.1008.2033 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – 3.3.90.36 – 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA FISICA – 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT Nº 04601/2021 - 07.06.21 - ANTONIO 
NUNES PEREIRA - R$ 13.367,20; CT Nº 04602/2021 - 07.06.21 - EPITACIO VENTURA GOMES - 
R$ 12.782,00; CT Nº 04603/2021 - 07.06.21 - JOSE GILDEVAN ALVES DA SILVA - R$ 13.475,00; 
CT Nº 04604/2021 - 07.06.21 - JOSE IVANILDO DA SILVA - R$ 12.859,00; CT Nº 04605/2021 - 
07.06.21 - JOSE ROMEU DO NASCIMENTO - R$ 13.197,80; CT Nº 04606/2021 - 07.06.21 - JOSÉ 
WILSON SANTOS - ME - R$ 139.986,00; CT Nº 04607/2021 - 07.06.21 - LUCAS BEZERRA DE 
MELO - R$ 6.622,00; CT Nº 04608/2021 - 07.06.21 - LUCIANO GOMES DE LIMA - R$ 13.552,00; 
CT Nº 04609/2021 - 07.06.21 - NILSON TEOFILIO DA SILVA - R$ 13.090,00; CT Nº 04610/2021 - 
07.06.21 - PAULO SERGIO DA SILVA - R$ 13.706,00; CT Nº 04611/2021 - 07.06.21 - ROBERTO 
SEVERINO DA ROCHA - R$ 13.382,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2021.
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, às 08h30min, do dia 22 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locações de Parques Infantis 
e outros para melhor atender as necessidades e demandas da Administração Municipal durante 
o exercício de 2021. 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.

Guarabira - PB, 09  de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 

comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 024/2021 SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual 
aquisição de material odontológico. Data de Abertura: 22/06/2021 às 10:00h. O Edital pode ser 
obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão 
– Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@
gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 09 de junho de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, resultado de julgamento de Proposta de Preços e Habilitação 
jurídica do Pregão Presencial nº 00017/2021 com o seu objeto para a contratação de empresa para 
fornecimento de equipamentos de informática, destinado a secretaria de saúde do município de 
ibiara, durante o exercício de 2021. Com as licitantes classificadas em todas as fases deste certame, 
a empresa JOSE CARLOS CARVALHO DA SILVA, CNPJ Nº 40.791.175/0001-89, vencedora de 
vários itens com o valor global de R$ 40.132,00 (quarenta mil cento e trinta e dois reais)  e a empresa 
LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRILE, cadastrada no CNPJ n° 36.544.770/0001-42,vence-
dora de vários itens com o valor global de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa reais).

Ibiara - PB, 09 de Junho de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:30 horas do dia 23 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de serviços de transmissão de internet para todas as Secretarias, Órgãos e Programas 
da Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Ação Social do município de IGA-
RACY– PB. 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 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://
www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 09 de Junho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 09:00 horas do dia 22 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de 2 (dois) veículo 
utilitário, caminhão aberto, tipo basculante, com capacidade mínima de 6m³ para serviços de coleta 
de lixo e entulhos em diversas localidade no município. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaopmi2021@gmail.com. Edital: www.imaculada.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 08 de Junho de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa os serviços 
de processamento e envio de dados dos sistemas da atenção básica e média complexidade da 
secretária de saúde tais como (CNES, SIASUS, BPA, FPO ETC...). Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Imaculada - PB, 08 de Junho de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa para os serviços de pavimentação do entorno do hospital 
do município de Imaculada na Rua João Elias Ramalho. Licitante declarado vencedor e respectivo 
valor total da contratação: Construtora e Locadora Dois Irmãos Ltda. - Valor: R$ 22.728,59. Dos 
atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Fe-
deral nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis.

Imaculada - PB, 07 de Junho de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA 
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Locação de Carro 
compactador para o transporte de resíduos sólidos domiciliares até aterro sanitário, para atender 
as necessidades da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos, Transporte e Estradas do 
Município de Imaculada – PB, conforme anexo I – termo de referência; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ELPAR – EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO 
LTDA – - R$ 237.840,00.

Imaculada - PB, 04 de Junho de 2021
JOSÉ LUCIANO LUSTOSA RAMALHO 

 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de Carro compactador para o transporte de resíduos sólidos domiciliares 
até aterro sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de Obras Públicas, Serviços 
Urbanos, Transporte e Estradas do Município de Imaculada – PB, conforme anexo I – termo de 
referência. Fundamento legal: Pregão Presencial nº 00005/2021. Dotação: Prevista no orçamento 
vigente.Vigência: até 07/06/2022. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Imaculada e: CT Nº 
00023/2021 - 07.06.21 - ELPAR - EMPRESA DE LIMPEZA E PAISAGISMO LTDA - R$ 237.840,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Adiamento - Pregão Presencial nº 00026/2021, 

onde se lê: “para o dia 18 de Junho de 2021 às 09:00 horas”; leia-se: “para o dia 23 de Junho de 
2021 às 09:00 horas”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 09 de Junho de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DE 
AMBIENTES PARA A IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE MAMOGRAFIA, NO CAIS CRISTO, RUA 
OLÍVIA MARTINS DE ALMEIDA GUERRA, Nº 319 – CRISTO REDENTOR, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO 
DE AMBIENTESPARA A IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE MAMOGRAFIA, NO INSTITUTO CÂN-
DIDA VARGAS, SITUADO NA SITUADO NA AVENIDA COREMAS, Nº 865 – JAGUARIBE, JOÃO 
PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DE 
AMBIENTESPARA A IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE MAMOGRAFIA, NO CAIS MANGABEIRA, SI-
TUADO NA RUA ROMÁRIO CLIPERIANO DE MORAES, S/N– MANGABEIRA, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DE 
AMBIENTESPARA A IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE MAMOGRAFIA, NO CPIC EQUILÍBRIO DO 
SER, SITUADO A RUA BANCÁRIO SÉRGIO GUERRA, S/N - BANCÁRIOS, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMAM – 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE A LICENÇA PRÉVIA PARA EXECUTAR A ADEQUAÇÃO DE 
AMBIENTESPARA A IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE MAMOGRAFIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL 
SANTA IZABEL, SITUADO NA PRAÇA CALDAS BRANDÃO, SN – TAMBIÁ, JOÃO PESSOA-PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/140130/SEINFRA
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública 
Nº 07.005/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para 
Execução dos Serviços da Conclusão da Obra de Implantação do Terminal de Integração do Valentina 
em João Pessoa/PB. Da análise da documentação oferecida pela parte interessada e na forma de 
toda fundamentação exposta na Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS 
as empresas: ARKO CONSTRUÇÕES LTDA -  CNPJ  Nº 10.715.077/0001-80; CONSTRUDANTAS 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ  Nº 04.023.803/0001-12; LINK ENGENHARIA 
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ Nº 00.976.179/0001-17 e INABILITADAS as empresas: 
AP ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº 01.664.506/0001-68; CLN LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
– EPP – CNPJ Nº 18.715.796/0001-24. Em cumprimento aos princípios constitucionais e legais, 
ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a decisão da Comissão 
Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 
109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº 2021/015192/SEINFRA, 
disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada 
no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 08 de junho de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.021/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOTOR BOMBAS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E RE-
CREAÇÃO - SEJER, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/007095.
Data da sessão: 22/06/2021
Horário da Abertura das Propostas: 14hs00min (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, 09 de junho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 05.600/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE 

OSTOMIA.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 05.600/2020, referente ao Pregão Ele-

trônico nº. 10.068/2020, e 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 ADJUDICO E HO-
MOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA sob o CNPJ nº 06.948.769/0001-12, itens 01, 05, 17, G3 – (25, 
26, 27, 28), G5- (33, 34, 35), G7 – (39, 40) e 58, no valor total de R$ 1.166.305,50; SOS COMERCIO 
DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI – EPP sob o CNPJ nº 28.167.665/0001-03, 
itens 02, 06, 10, 12, G4 – (29, 30, 31, 32), G6 – (36, 37, 38), G8 – (41, 42), 55, 56, 57, 59, 61, 62, 
64, 65, 66, 67, 68 e 70, no valor total de R$ 288.920,65; MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTA-
CAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA – EPP sob o CNPJ nº 29.329.985/0001-85, itens 15 
e 16, no valor total de R$ 56.190,00; CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E 
PARENTERAL - CENEP LTDA sob o CNPJ nº 01.687.725/0001-62, item 13, no valor total de R$ 
57.000,00; NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA – ME sob o CNPJ nº 35.753.111/0001-53, item 
14, no valor total de R$ 3.000,00 e VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA – EPP 
sob o CNPJ nº 15.383.101/0001-66, itens 03, 04, 07, 08, 09, 11, 18, G1 – (19, 20, 21), G2 – (22, 
23, 24), G9 – (43, 44), G10 – (45, 46), G11 – (47, 48), G12 – (49, 50), G13 – (51, 52), G14 – (53, 
54), 60, 63 e 69 , no valor total de R$ 1.677.530,00, perfazendo o valor global de R$ 3.248.946,15 
(Três milhões, duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis reais e quinze centa-
vos), classificadas pelo critério de menor preço por lote, 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 convocadas as proponentes para assinatura 
das Atas 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, 09 de Junho de 2021 
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.020/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE CERTIFICA-
DOS DIGITAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS 
DEMANDANTES,CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/016184.
Data da sessão: 21/06/2021
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, 09 de junho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.018/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA, 
HIGIENIZACAO E EPI - COVID 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/
ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/028103.
Data da sessão: 22/06/2021
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, 09 de junho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE FORMAÇÃO DA LISTA CURTA

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - SBQC Nº 91005/2020 
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, de 20 janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, A FORMAÇÃO DA LISTA CURTA DE 
CONSULTORES referente à MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE da Seleção Baseada na Qualidade 
e no Custo – SBQC N° 91005/2020, que tem como objeto a “Consultoria para o desenvolvimento 
dos serviços especializados de supervisão de obras, aspectos ambientais e sociais, no âmbito 
do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do Município de João Pessoa 
(Programa João Pessoa Sustentável), financiado com recursos do contrato de empréstimo nº 4444/
OC-BR (BR-L 1421)”, estabelecida conforme Relatório de Formação de Lista Curta elaborado 
pela Comissão de Avaliação Técnica, em conformidade com os procedimentos estabelecidos nas 
Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiados pela Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID (GN 2350-15), com amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 e legislação 
correlata. Conforme estabelecem os Itens 2.13 e 2.14 da GN-2350-15, serão remetidas às em-
presas que compõem a lista curta a Solicitação de Propostas (SDP), com Termo de Referência 
e Orçamento Estimativo, em prosseguimento ao certame de SBQC nº 91005/2020. As propostas 
técnicas e comerciais deverão ser apresentadas conforme estabelecido na Solicitação de Propostas 
(SDP), até o dia 16/07/2021, às 23:59hs. No dia 19/07/2021 às 10:00h, será realizada a reunião 
de abertura das Propostas Técnicas por VIDEOCONFERÊNCIA, que será transmitida ao vivo 
através da Plataforma Youtube.com, e disponibilizada para acompanhamento dos interessados 
no Canal Oficial do Programa João Pessoa Sustentável, link: https://www.youtube.com/channel/
UCX9_5CSCh1WZfYcPo3uzJRQ. Qualquer proposta entregue posteriormente à data estabelecida 
não será recebida. A Solicitação de Propostas (SDP) e demais documentos relativos ao certame 
também estão disponíveis para as licitantes e demais interessados no Portal da Transparência do 
Município de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5072. 
Qualquer informação referente ao certame será prestada através do link acima citado.

LISTA CURTA DE CONSULTORES:
Consórcio Nippon Koei Lac - Cobrape
Consórcio Integrado João Pessoa SDS
Consórcio TECHNE – Garibello – Nova Engevix
BUREAU VERITAS do Brasil Sociedade Classificadora e Certificadora Ltda.
Consórcio SONDOTÉCNICA - ENCIBRA
Consórcio LBR - MPE - Falcão Bauer – Hagaplan
Consórcio Concremat - Future Atp
Consórcio KL Engenharia – GCA

João Pessoa, 09 de junho de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DO        
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/042399/SEINFRA
CHAVE CGM: GH96-62OM-8JE4-8UKW

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através do seu 
Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521, datada de 26 de março de 2021, 
comunica a todos os interessados que a impugnação ao Edital em questão apresentado pela empresa 
VASCONCELOS E SANTOS LTDA - CNPJ Nº 01.346.561/0001-00, foi julgado IMPROCEDENTE 
mantendo-se na integra os termos do Edital, e por consequência a abertura do certame no dia 11 
de junho de 2021, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 873725, conforme 
disposto no instrumento convocatório. Ademais informamos que o teor da impugnação e o respectivo 
julgamento encontram-se disponíveis no processo administrativo nº 2021/042399 da SEINFRA, bem 
como no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. As dúvidas e os esclarecimentos 
poderão ser sanadas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, pelo telefone: (83) 3214-7218.

João Pessoa, 09 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR.
REF: PREGÃO ELETRÔNICO 01.2021.
OBJETO: Acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) ao valor contratado de R$ 440.408,50 

(Quatrocentos e Quarenta Mil Quatrocentos e Oito Reais e Cinquenta Centavos), representado 
pelo valor de R$ 110.102,13 (Cento e Dez Mil Cento e Dois Reais e Treze Centavos), objetivando 
a: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a merenda escolar do município

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: KL COMÉRCIO DE ALIMENTOS – CNPJ: 38.087.485/0001-75

JUSTIFICATIVA: Em virtude de alguns itens contratados terem se esgotados.
REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 07/06/2021
VALOR TOTAL CONTRATO MAIS ADITIVO: R$ 550.051,63 (Quinhentos e Cinquenta Mil Cin-

quenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos) 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
OBJETO: contratação de serviços de limpeza de fossas sépticas, desentupimento esgoto e 

locação de sanitários químicos, para atender as diversas secretarias municipais de Mari – PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público que a reunião para análise das propostas, 

lances e habilitação do Pregão nº 019/2021, que aconteceria no dia 10/06/2021 as 09:00 horas, 
ocorrerá no dia 14 de junho de 2021 as 14h00min. MOTIVO DO ADIAMENTO: Ausência do Pregoeiro 
Oficial. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mari. Maiores 
informações através do e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de 
Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 09 de junho de 2021.
GUTEMBERG MONTEIRO XAVIER 

Secretaria de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 22 de 
junho de 2021, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pre-
gão Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para aquisição 
parcelada de materiais odontológicos com o objetivo de atender as necessidades da secretaria de 
saúde do município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 09 de junho de 2021.

Francisco José de Santana
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO

PRESENCIAL Nº 0024/2021
O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23 de 

junho de 2021, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a 
Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços técnicos de engenharia civil, suprindo as necessidades do Município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 09 de junho de 2021.

Francisco José de Santana
Pregoeiro
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Prefeitura Municipal de Olho D’água
Resultado de Julgamento de Proposta  

Tomada de Preçosnº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água, torna público, através da comissão de licitação, julgamento 

das propostas de preços, nos termos do art. 109, “b” da Lei nº 8.666/93. Foi declarada classificada 
somente a proposta da empresaMENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA apresentou proposta 
com o valor global R$ 79.580,16 (setenta e nove mil, quinhentos e oitenta reais e dezesseis centavos). 
Foram desclassificadas as propostas das empresas: CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E 
COMERCIO LTDA com o valor global R$ 86.479,04 (oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e nove 
reais e quatro centavos) , a empresa CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com o valor 
global R$ 82.991,92 (oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos), 
a empresa JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI com o valor global R$ 83.886,89 oitenta e três 
mil, oitocentos e oitenta e seus reais e oitenta e nove centavos), a empresa FA CONSTRUÇÕES E 
COMERCIO LTDA EPP com o valor global R$ 94.037,43 (noventa e quatro mil, trina e sete reais e 
quarenta e três centavos), a empresa PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 
com o valor global R$ 84.565,80 oitenta e quatro mil, quinhentos sessenta e cinco reais e oitenta 
centavos), a empresa SFX CONSTRUÇÕES EIRELI EPP com o valor global R$ 82.002,89 (oitenta 
e dois mil, dois reais e oitenta e nove centavos) e a empresa JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI com 
o valor global R$ 83.202,41 (oitenta e três mil, duzentos e dois reais e quarenta e um centavos).  
Concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recurso.

Olho D’água-PB, 09de junho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 0021/2017
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO 04 AO CONTRATO Nº 0021/2017, PROC. ADMINISTRATIVO 

Nº 0035/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2017; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ELABORAÇÃO, ASSESSORIA 
E ACOMPANHAMENTO DE PROJETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB; PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE 
FOGO E COGESP – CONSULTORIA EM GESTÃO DE PROJETOS; OBJETO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES; FUNDAMENTAÇÃO: LEI 
FEDERAL Nº 8.666/93, ALTERADA E A LEI Nº 10.529/02.

PEDRAS DE FOGO, 05 DE JUNHO DE 2021.
OZAEL PINTO BRANDÃO

SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
JOÃO PAULO DIAS DE ARAÚJO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00163/2019, em 30.09.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa EMPROTEC ENGENHARIA – EMPRESA 

DE PROJETOS TÉCNICOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Execução de serviços de pavimentação asfáltica em diversas ruas do 

município de Piancó-PB, com sinalização vertical e horizontal, CT 1040284-40/2017-MCIDADES 
-MCIDADES.  

OBJETO DO ADITIVO:  Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 09 de Junho de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição de teste 
rápido para enfrentamento da pandemia de saúde pública de importância internacional decorrente do 
CORONAVÍRUS – COVID–19; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - R$ 13.800,00.

Pilões - PB, 02 de Junho de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços de engenharia para REFORMAS DAS E.M.E.F.JOSÉ HER-
MÓGENES, E.M.E.F. BONA DAS NEVES MOURA, E.M.E.F. ALCIDES LOURENÇO E E.M.E.F. 
ADELINA BARRETO, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo 
de Referência em anexos. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS e FUNDEB 40%: 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT 
Nº 00055/2021 - 07.06.21 - SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 311.449,64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de teste rápido para enfrentamento da pandemia de saúde pública de 
importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS – COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB, FMS, 
COVID–19: 3.3.90.30.99 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Pilões e: CT Nº 00056/2021 - 07.06.21 
- BIOMARCHESINI PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - R$ 13.800,00.                    

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00013/2021. OBJETO: Execução dos serviços de transportes 

diversos, para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde deste município. NOTIFICA-
ÇÃO: 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: DA MATA REPRESENTAÇÕES EIRELI - CNPJ 
26.620.865/0001-44. 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, 09 de Junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 14:00 horas do dia 22 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de medicamentos 
psicotrópicos e medicamentos básicos diversos, para melhor atender as necessidades da Secre-
taria de Saúde deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 025/05; 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) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 09 de Junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 15:00 horas do dia 22 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempre-
sas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição parcelada de materiais médicos 
e hospitalares diversos, destinado a Secretaria de Saúde deste município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 025/05; 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) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 09 de Junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 02010 04 122 2002 2002 Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Gestão 02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manu-
tenção das atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 
2008 Manutenção das atividades do Ensino Fundamental 02.060 Secretaria de Trânsito 02060 26 
122 2002 2023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.080 Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos 02080 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras 
e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 3390 39 outros serviços de 
terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e de 
Transferência de Impostos – Educação 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos 
– Saúde. VIGÊNCIA: até 31/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio 
e: CT Nº 00120/2021 - 31.05.21 - G O L NETO EIRELI - R$ 26.400,00; CT Nº 00121/2021 - 31.05.21 
- PONTUAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA - R$ 68.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao pre-

sente pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - CENTRAL DO 
CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 
20.721.561/0001-97, Item(s): 21 - 26 - 27 - 29 - 30 - 31 - 41 - 43 - 45 - 59 - 66 - 69 - 71 - 78 - 80 – 
93, Valor: R$ 43.135,00 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 37.227.550/0001-58 
Item(s): 3 - 4 - 6 - 39 - 46 - 47 - 83 - 87 - 88 - 90 – 103, Valor: R$ 15.455,00 - FLAVIO DE MEDEIROS 
NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO, CNPJ: 14.289.959/0001-01, Item(s): 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 11 - 12 - 16 - 19 - 22 - 28 - 32 - 34 - 36 - 37 - 40 - 42 - 44 - 48 - 56 - 58 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 
68 - 70 - 72 - 73 - 76 - 77 - 84 - 85 - 86 - 89 - 91 - 92 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 – 102, Valor: 
R$ 100.409,50, - PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA, CNPJ: 04.315.234/0001-89, 
Item(s): 5 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 - 33 - 35 - 38 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 61 - 
74 - 75 - 79 – 81 - 82 - 96, Valor: R$ 326.775,00.

Santa Luzia - PB, 08 de junho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de material elétrico para atender as 
necessidades das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB no exercício 
2021; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): - CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO VAREJISTA DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 20.721.561/0001-97, Item(s): 21 - 26 - 27 - 29 - 30 
- 31 - 41 - 43 - 45 - 59 - 66 - 69 - 71 - 78 - 80 – 93, Valor: R$ 43.135,00 - DELVALLE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI, CNPJ: 37.227.550/0001-58 Item(s): 3 - 4 - 6 - 39 - 46 - 47 - 83 - 87 - 88 - 90 
– 103, Valor: R$ 15.455,00 - FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE CONSTRUCAO, 
CNPJ: 14.289.959/0001-01, Item(s): 1 - 2 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 22 - 28 - 32 - 34 - 36 
- 37 - 40 - 42 - 44 - 48 - 56 - 58 - 60 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 70 - 72 - 73 - 76 - 77 - 84 - 85 - 
86 - 89 - 91 - 92 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 – 102, Valor: R$ 100.409,50, - PREMOL IND 
E COM DE PREMOLDADOS LTDA, CNPJ: 04.315.234/0001-89, Item(s): 5 - 13 - 14 - 15 - 18 - 20 
- 23 - 24 - 25 - 33 - 35 - 38 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 61 - 74 - 75 - 79 – 81 - 82 - 96, Valor: 
R$ 326.775,00. Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 09 de junho de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Convocamos as empresas: CENTRAL DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 20.721.561/0001-97 - DELVALLE MATERIAIS ELÉ-
TRICOS EIRELI, CNPJ 37.227.550/0001-58 - FLAVIO DE MEDEIROS NOBREGA MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO, CNPJ 14.289.959/0001-01 - PREMOL IND E COM DE PREMOLDADOS LTDA, 
CNPJ 04.315.234/0001-89, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 
64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/
PB - CEP 58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto aquisição parcelada de material 
elétrico para atender as necessidades das Secretarias mantidas pela Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia/PB no exercício 2021, de acordo com as especificações contidas no PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00016/2021 e seus anexos.

Santa Luzia - PB, 09 de junho de 2021. 
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DO CONTRATO
CONTRATO Nº 00090/2021

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS 

E VEICULOS ADAPTADOS EIRELI, CNPJ n° 03.093.776/0007-87.
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.

VALOR GLOBAL: R$ 194.500,00 (cento e noventa e quatro mil, quinhentos reais), vencendo no 
seguinte item: 1, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 08/06/2021 a 21/12/2021.
DATA DO CONTRATO: 08 de junho de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos diversos 

destinados a Assistência Farmacêutica Básica, no atendimento às necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Santa Luzia - PB.

CONTRATO Nº 00079/2021 - CONTRATADA: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ N° 02.977.362/0001-62. VALOR GLOBAL: R$ 46.533,00 
(quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e três reais), vencendo nos seguintes itens: 11, 15, 70, 
76, 87, 90, 96, 100, 104, 118, 120, 127, 131, 132, 162, 190, 201, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo. 

CONTRATO Nº 00080/2021 - CONTRATADA: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA, CNPJ N° 
40.787.152/0001-09. VALOR GLOBAL: R$ 7.510,00 (sete mil, quinhentos e dez reais), vencendo 
nos seguintes itens: 01, 02, 12, 21, 42, 68, 77, 135, 139, 141, 142, conforme proposta da vencedora 
anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00081/2021 - CONTRATADA: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ N° 
08.674.752/0001-40. VALOR GLOBAL: R$ 34.008,00 (trinta e quatro mil e oito reais), vencendo 
nos seguintes itens: 03, 69, 71, 80, 98, 102, 108, 121, 123, 144, 154, 155, 161, 221, 226, conforme 
proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00082/2021 - CONTRATADA: DROGAFONTE LTDA, CNPJ N° 08.778.201/0001-
26. VALOR GLOBAL: R$ 126.155,00 (cento e vinte e seis mil, cento e cinquenta e cinco reais), 
vencendo nos seguintes itens: 08, 09, 10, 14, 16, 17, 20, 34, 43, 45, 51, 52, 59, 60, 62, 63, 72, 86, 
97, 106, 111, 113, 114, 119, 138, 140, 157, 164, 167, 168, 171, 173, 175, 184, 193, 203, 204, 205, 
206, 211, 215, 216, 217, 222, 227, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00083/2021 - CONTRATADA: EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA, CNPJ N° 12.882.932/0001-94. VALOR GLOBAL: R$ 1.105,00 (um mil, cento e cinco 
reais), vencendo nos seguintes itens: 41, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00084/2021 - CONTRATADA: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS LTDA, CNPJ N° 26.156.923/0001-20. VALOR GLOBAL: R$ 7.760,00 (sete mil, setecentos 
e sessenta reais), vencendo nos seguintes itens: 79, 99, 101, 107, 150, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00085/2021 - CONTRATADA: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL 
MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 33.160.739/0001-10. VALOR GLO-
BAL: R$ 299.930,50 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos), 
vencendo nos seguintes itens: 04, 05, 07, 13, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 40, 44, 
48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 75, 78, 81, 82, 85, 88, 92, 93, 94, 95, 103, 
105, 109, 110, 115, 124, 125, 129, 130, 134, 143, 146, 147, 148, 149, 151, 153, 156, 165, 166, 169, 
174, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 195, 196, 197, 198, 207, 210, 218, 219, 
220, 223, 224, 225, 228, 229, 231, 233, 234, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00086/2021 - CONTRATADA: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ N° 01.722.296/0001-17. VALOR GLOBAL: R$ 
13.670,00 (treze mil, seiscentos e setenta reais), vencendo nos seguintes itens: 32, 181, 191, 192, 
194, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00087/2021 - CONTRATADA: PHARMAPLUS LTDA, CNPJ N° 03.817.043/0001-
52. VALOR GLOBAL: R$ 2.804,00 (dois mil, oitocentos e quatro reais), vencendo nos seguintes 
itens: 145, 200, 214, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00088/2021 - CONTRATADA: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO - HOS-
PITALARES LTDA, CNPJ N° 06.106.005/0001-80. VALOR GLOBAL: R$ 4.085,00 (quatro mil e 
oitenta e cinco reais), vencendo nos seguintes itens: 06, 22, 46, 83, 208, 209, conforme proposta 
da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00089/2021 - CONTRATADA: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-
TOS EIRELI, CNPJ N° 37.844.754/0001-38. VALOR GLOBAL: R$ 30.685,00 (trinta mil, seiscentos 
e oitenta e cinco reais), vencendo nos seguintes itens: 61, 91, 158, 160, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 27/05/2021 a 31/12/2021.
DATA DOS CONTRATOS: 27 de maio de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Após analise da documentação apresentada e julgada todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a(s) empresa(s) vencedora(s) conforme indicado abaixo: - CENTRO ESPECIA-
LIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA, CNPJ: 01.687.725/0002-43, 
Item(s): 3 - 9 - 10 - 11,Valor: R$ 69.200,00 - I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ: 23.994.837/0001-
07, Item(s): 4 - 8 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24, Valor: R$ 73.325,00 - MEDERI DISTRIBUICAO E 
IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 29.329.985/0001-85, Item(s): 1 - 2 
- 5 - 6 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 23, Valor: R$ 200.675,00 - TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.948.769/0002-01, Item(s): 7 - 12, Valor: R$ 14.980,00.

Santa Luzia - PB, 07 de junho de 2021.
NILSAMARA DE SOUZA AVELINO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas 

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 00015/2021, que objetiva: contratação de empresa para aquisição de suplemento para 
pacientes com riscos nutricional aumentado, atendendo pedidos administrativos e ordens judiciais 
da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Santa Luzia-PB; com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - 
CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA, CNPJ: 
01.687.725/0002-43,Item(s): 3 - 9 - 10 - 11,Valor: R$ 69.200,00 - I N BEZERRA PAULINO EIRELI, 
CNPJ: 23.994.837/0001-07, Item(s): 4 - 8 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24, Valor: R$ 73.325,00 - MEDERI 
DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 29.329.985/0001-85, 
Item(s): 1 - 2 - 5 - 6 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 23, Valor: R$ 200.675,00 - TECNOCENTER MATERIAIS 
MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.948.769/0002-01, Item(s): 7 - 12, Valor: R$ 14.980,00. 
Publique-se e cumpra-se.

Santa Luzia - PB, 08 de junho de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Convocamos as empresas: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PAREN-

TERAL - CENEP LTDA - CNPJ 01.687.725/0002-43 - I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ 
23.994.837/0001-07 - MEDERI DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE 
LTDA, CNPJ 29.329.985/0001-85 - TECNOCENTER MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ 06.948.769/0002-01, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 64 
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura Municipal, 
na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 
58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa para aquisição de 
suplemento para pacientes com riscos nutricional aumentado, atendendo pedidos administrativos 
e ordens judiciais da Secretaria Municipal de Saúde deste município de Santa Luzia - PB, de 
acordo com as especificações contidas no PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021 e seus anexos.

Santa Luzia - PB, 09 de junho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINATURA DE CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. OBJETO: 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. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura dos respectivos contratos, sob pena de incidência da cominação prevista 
no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Empresas: CEMOAN CENTRO 
MEDICO DR. OZIAS ARRUDA NETO LTDA - CNPJ 17.456.087/0002-90; CLINICA ROCHA LTDA 
– CNPJ 11.414.798/0001-34; FFC SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA – CNPJ 
01.767.395/0001-15; POLICLINICA POPULAR PATOENSE LTDA – CNPJ 29.533.180/0001-59; UDI 
PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA – CNPJ 09.442.754/0001-76. INFORMAÇÕES: 
na sede da CPL, Rua Francisco Felinto dos Santos, Anexo a sede da Prefeitura, S/N - Centro - São 
Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis (quando for o caso). E-mail: 
saobentinhopb.licitacoes@gmail.com.

São Bentinho - PB, 09 de junho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
OBJETO:Aquisição parcelada de material de informática, equipamentos de segurança eletrônica, 

formatação de computadores, manutenção de impressoras e reciclagem de cartucho e toner para 
atender a demanda de todas as Secretarias do Município de São Bentinho – PB. Data e local, às 
08:30 horas do dia 28/06/2021, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, s/n, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitações@gmail.com.

São Bentinho - PB, 09 de junho de 2021.
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATIVIDADES 
SEMIPRESENCIAIS PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO EM HANSENÍASE, TUBERCULOSE E 
PREVINE BRASIL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI - R$ 
26.400,00.

São João do Tigre - PB, 02 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00025/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: FIT INFORMATICA LTDA - R$ 74.710,00.

São João do Tigre - PB, 02 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-
TIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANA FREIRE 
PEREIRA - R$ 42.000,00.

São João do Tigre - PB, 02 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRO-
MOÇÃO EM SAÚDE E ATIVIDADES SEMIPRESENCIAIS PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO EM 
HANSENÍASE, TUBERCULOSE E PREVINE BRASIL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de São João do Tigre: 04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052– MA-
NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT 
Nº 05501/2021 - 02.06.21 - APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI - R$ 26.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPU-
TADORES, NOTEBOOKS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM A FINALIDADE 
DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00025/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 
01.010 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDA-
DES DE ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 
– MANUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETA-
RIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 
20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – – 33.90.39.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05701/2021 
- 02.06.21 - FIT INFORMATICA LTDA - R$ 74.710,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00026/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 04.000 SECRE-
TARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2006 2020 – MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 302 2033 2061– MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPE-
CIALIDADES ODONTOLÓGICAS–CEO – 10 302 2033 2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO 
PMAQ – 10 302 2033 2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB 
FIXO 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 
até 02/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
05801/2021 - 02.06.21 - ANA FREIRE PEREIRA - R$ 42.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE ADITIVO – 6

TERMO ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 

EXECUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA: ADUÇÃO, REERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, 
NO DISTRITO DE SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa nº DP00004/2019. ADITAMENTO: Atualizar o valor inicial contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01201/2019 - SERVICON 
- SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 07.540.724/0001-77 - 6º Aditivo - o valor 
inicial do contrato passa para R$ 261.425,08. ASSINATURA: 07.06.21

São João do Tigre – PB, 07 de Junho de 2021.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO DE VALOR

PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
SEXTO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2021. PARTES: PREF. MUN. DE SÃO 

SEB. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, 
CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO Nº00003/2020, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, O QUE SE REF. ADITIVO 
DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS SEGUINTE 
PREÇOS: A GASOLINA R$ 5,40 – ETANOL R$ 4,90 – OLEO DIESEL R$ 4,36 – OLEO DIESEL 
S10 R$ 4,46; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM FULCRO NO INCISO 
XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” DA LEI 8.666/93, COM 
SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO LUIS DO NASCIMENTO 
NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA. 08/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Construção de uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do Município de São Se-
bastião de Lagoa de Roça/PB – (Itens Remanescentes). Conforme o convenio nº0002/2014 firmado 
com a Interveniência da Secretaria da Saúde (FUNCEP)do Estado da Paraíba. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São 
Sebastião de Lagoa de Roça / Recurso Convenio 0002/2014 – FUNCEP: 02110.10.301.2007.1017 
– Elemento de Despesa 4490.51.000 Fonte 0051. VIGÊNCIA: até 28/05/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00043/2021 - 28.05.21 
- GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - R$ 28.403,26. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento e instalação em chumbamento em local já 
existente, de estrutura em ferro 2-/50cm, com 04 (quatro) tesouras com travamento em cantoneira 
em -L-¾ (padrão) aparelhado (tratamento antiferrugem), pintura (esmalte sintético), coberta com 
telhas (galvalume) de metal zincada, fixada com parafuso brocante, para cobertura da área (59,76 
metros quadrados) traseira (área de Sol) do prédio sede da prefeitura municipal de São Sebastiao 
de Lagoa de Roça. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00009/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios: 02.070 –33.90.36.0000 –33.90.30.0000 –0001–Recursos Ordinarios. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de São Sebastião de Lagoa de Roça e: CT Nº 00042/2021 - 01.06.21 - NATAN VASCONCELOS 
DANTAS 10603958435 - R$ 17.031,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO
AVISO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS N 3/2021
Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada 

por menor preço global de OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF MARIA DE LOURDES NO 
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO–PB.

Torna-se público que,
Sessão pública suspensa em 09/06/2021. O resultado da Fase Habilitação será publicado 

posteriormente.O Presidente informou aos presentes que uma nova reunião para continuidade 
dos trabalhos será marcada mediante publicação na imprensa oficial..

Telefone: 83 ...
Email: prefetiuradesertaozinhopb@gmail.com

SERTAOZINHO- PB, 09de junhode 2021.
VALDEY JUNIOR XAVIER CARDOSO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00054/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 22 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MANILHAS E ESTACAS 
ESTRUTURAIS PRÉ–MOLDADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 09 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00055/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 22 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEÍCULO AU-
TOMOTOR COM MOTORISTA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 09 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a Republicação do Edital nº 00031/2021, considerando as altera-

ções necessárias no Instrumento Convocatório (Edital),a sessão prevista para o dia 15/06/2021 ás 
08:30 fica remarcada para o dia 23 de Junho de 2021 às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente 
divulgado: www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3353-2274. E-mail: cplsume@gmail.com. 

Sumé - PB, 09 de junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de Empresa 
para Execução de Serviço de Coberta de Pneus. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 
22 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 22 de Junho de 2021. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 09 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de junho de 2021   27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 10 de junho de 2021          28
Publicidade

SUPLAN
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 499/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, em 
19 de março de 2021. Para a atividade de: Construção da Escola José Duarte Filho no município 
de Uirauna/PB. Processo nº 2020-008908/TEC/LP-3403.

SUPLAN
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 463/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, 
em 12 de março de 2021. Para a atividade de: Construção da sede da empresa paraibana de 
pesquisa, extensão rural, e regularização fundiária no município de Itaporanga/PB. Processo nº 
2020-007480/TEC/LP-3392.

SUPLAN
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/
PB, CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Ad-
ministração do Meio Ambiente, emitiu a Licença Prévia 462/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, 
em 12 de março de 2021. Para a atividade de: Construção de Distrito integrado de segurança no 
município de João Pessoa/PB. Processo nº 2020-006824/TEC/LP-3372.

SUPLAN
A Superintendência de Obras do Plano de Desenvolvimento do Estado da Paraíba – SUPLAN/PB, 
CNPJ/CPF nº 09.125.444/0001-28 torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administra-
ção do Meio Ambiente, emitiu a Licença de instalação 778/2021 prazo 365 dias em João Pessoa, 
em 22 de abril de 2021. Para a atividade de: Construção do Escola padrão 4 salas no município de 
Santo André/PB. Processo nº 2017-005400/TEC/LI-2972.

DER-PB
DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade deRestauraçãoda Rodovia PB-079, 
trecho: Alagoa Grande / Areia / Remígio- UF: PB. Processo: 2021-005367/TEC/LI-7938

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 07/2021
Registro CGE Nº 21-00615-3

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José Amé-
rico de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comunica 
ao(S)s participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 07/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação da 
Rodovia PB-085, trecho: Arara/Serraria), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Co-
missão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: ESSE ENGENHARIA, 
SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA; COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; 
SIGA CONSTRUTORA EIRELI; AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA e  GL EMPREENDIMENTOS 
LTDA; e inabilitada as Empresas: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA por 
não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico 
operacional: para: “b” (BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SOLO BRITA na quan-
tidade mínima de 12.000 m³) e CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA por não cumprir o exigido 
no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional: para: “a” ( 
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE na quantidade mínima de 12.000 m³). e 
marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 11/06/2021  às 11: 00 horas.

João Pessoa, 09 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2021
PROCESSO Nº 19.000.026482.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORA-
TÓRIO COM EQUIPAMENTO EM COMODATO E FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS, destinado 
ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 23/06/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-00971-6

João Pessoa, 09 de junho de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Eunápio Torres

6º SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL
Titular: Belª Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE 

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis 
da Zona Norte, seguindo as atribuições conferi-das pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como pela 
credora do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 201834047, registrado sob o n° 3, na matrícula 
n° 45.285, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: APARTAMENTO RESIDENCIAL 
NO. 901, DO EDIFICIO VILLA DEL SOL, SITUADO A RUA DAS ACÁCIAS, NO. 175, ESQUINA 
COM A RUA DO SOL, NO BAIRRO DE MIRAMAR, JOÃO PESSOA/PB, venho intimar a Senhora 
FRAN-CECLEIDE GUIMARÃES TOMÁS DE ARAÚJO, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização monetária, aos juros de mora até 
a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se também, os encargos que 
vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, para que se dirija a este Cartório Eunápio 
Torres, situado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, n° 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
capital, onde deverão efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, conta-
dos a partir da data desta publicação. Na oportunidade, fica Vossa Senhoria cientificada que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de conso-lidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário - BANCO INTER S/A - nos termos do Art. 26 § 7° 
da Lei 9.514/97. Eu, Leonardo Santos do Nascimento, o digitei. João Pessoa, 27 de maio de 2021. 

Atenciosamente, 
Oficial do Registro de Imóveis 

Eunápio Torres - Serviço Notarial e Registral

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: 2609637 CPF: 171218344XX, CONTRATO: 2162972 CPF: 314328913XX, 
CONTRATO: 2186347 CPF: 930854864XX, CONTRATO: 2223164 CPF: 125294254XX, CON-
TRATO: 2149696 CPF: 022495934XX, CONTRATO: 2155186 CPF: 030700304XX, CONTRA-
TO: 2229177 CPF: 139562164XX, CONTRATO: 2607635 CPF: 047360564XX, CONTRATO: 
2233621 CPF: 612726714XX, CONTRATO: 2236297 CPF: 100597714XX, CONTRATO: 
6202797 CPF: 049612364XX, CONTRATO: 2108388 CPF: 134801144XX, CONTRATO: 2169486 
CPF: 396688194XX, CONTRATO: 2606984 CPF: 169887004XX, CONTRATO: 2236325 CPF: 
826613594XX, CONTRATO: 2133252 CPF: 069232844XX, CONTRATO: 2230184 CPF: 
032038762XX, CONTRATO: 2150069 CPF: 012889954XX, CONTRATO: 2604521 CPF: 
702867464XX, CONTRATO: 2113630 CPF: 031104284XX, CONTRATO: 2607688 CPF: 171775484XX, 
CONTRATO: 2177626 CPF: 134267484XX, CONTRATO: 2607202 CPF: 138919614XX, 
CONTRATO: 2609144 CPF: 059402574XX, CONTRATO: 2607572 CPF: 700732574XX, 
CONTRATO: 2164516 CPF: 570055324XX, CONTRATO: 2200862 CPF: 074896554XX, 
CONTRATO: 2212944 CPF: 712957354XX, CONTRATO: 2604948 CPF: 108714794XX, 
CONTRATO: 2141759 CPF: 160562054XX, CONTRATO: 2147845 CPF: 137952194XX, 
CONTRATO: 2605646 CPF: 168064964XX, CONTRATO: 2181826 CPF: 424234064XX, 
CONTRATO: 0500189 CPF: 157611934XX, CONTRATO: 21100456 CPF: 852959221XX, 
CONTRATO: 2401066 CPF: 133318924XX, CONTRATO: 2118141 CPF: 580676598XX, CON-
TRATO: 2142040 CPF: 716053084XX, CONTRATO: 4200432 CPF: 584957544XX, CONTRA-
TO: 2220562 CPF: 713711874XX, CONTRATO: 2603765 CPF: 706568224XX, CONTRATO: 
2603165 CPF: 920371514XX, CONTRATO: 2605003 CPF: 167369574XX, CONTRATO: 
6202142 CPF: 161178834XX, CONTRATO: 2233421 CPF: 517805344XX, CONTRATO: 2189642 
CPF: 127498734XX, CONTRATO: 2237090 CPF: 042045334XX, CONTRATO: 21101252 
CPF: 439501754XX, CONTRATO: 2170301 CPF: 135054714XX, CONTRATO: 2201818 CPF: 
127677704XX, CONTRATO: 2237053 CPF: 008064894XX, CONTRATO: 2137359 CPF: 
081249264XX, CONTRATO: 2236322 CPF: 076216354XX, CONTRATO: 2236614 CPF: 
131729114XX, CONTRATO: 2165307 CPF: 504337254XX, CONTRATO: 6202860 CPF: 009270114XX, 
CONTRATO: 2609079 CPF: 707926244XX, CONTRATO: 2608900 CPF: 541391634XX, CON-
TRATO: 2236098 CPF: 691549104XX, CONTRATO: 2203428 CPF: 929189804XX, CONTRA-
TO: 2209583 CPF: 125187554XX, CONTRATO: 2174151 CPF: 049907764XX, CONTRATO: 
2200131 CPF: 055022244XX, CONTRATO: 2185180 CPF: 090515064XX, CONTRATO: 
2175277 CPF: 090613584XX, CONTRATO: 2135748 CPF: 495583904XX, CONTRATO: 2106032 
CPF: 451677298XX, CONTRATO: 2602283 CPF: 163888544XX, CONTRATO: 21100017 
CPF: 044716804XX, CONTRATO: 2607631 CPF: 116108434XX, CONTRATO: 2601948 CPF: 
053642904XX, CONTRATO: 2401375 CPF: 155456754XX, CONTRATO: 2109556 CPF: 
037318624XX, CONTRATO: 2177961 CPF: 113218324XX, CONTRATO: 2114225 CPF: 010752964XX, 
CONTRATO: 4200792 CPF: 031627854XX, CONTRATO: 2107761 CPF: 701780164XX, CON-
TRATO: 2607739 CPF: 167158264XX, CONTRATO: 2611733 CPF: 052001944XX, CONTRA-
TO: 2701769 CPF: 138956204XX, CONTRATO: 2237021 CPF: 175553154XX, CONTRATO: 
2206499 CPF: 117445474XX, CONTRATO: 2606903 CPF: 252181074XX, CONTRATO: 2611803 
CPF: 703174784XX, CONTRATO: 21100057 CPF: 111244334XX, CONTRATO: 2234389 
CPF: 885776784XX, CONTRATO: 2230123 CPF: 738434074XX, CONTRATO: 2224169 
CPF: 204201534XX, CONTRATO: 2234336 CPF: 165061674XX, CONTRATO: 21103445 
CPF: 147357634XX, CONTRATO: 2174741 CPF: 423830994XX, CONTRATO: 1213085 
CPF: 689753254XX, CONTRATO: 2147342 CPF: 388582154XX, CONTRATO: 2147902 
CPF: 119533294XX, CONTRATO: 2164074 CPF: 025063384XX, CONTRATO: 2180454 CPF: 

704722324XX, CONTRATO: 2603777 CPF: 166031364XX, CONTRATO: 2237066 CPF: 
158293024XX, CONTRATO: 2700494 CPF: 126565784XX, CONTRATO: 2610834 CPF: 
160109524XX, CONTRATO: 2151845 CPF: 709544444XX, CONTRATO: 1213461 CPF: 
570511604XX, CONTRATO: 2610095 CPF: 138081994XX, CONTRATO: 2215873 CPF: 
028659664XX, CONTRATO: 6105088 CPF: 020307174XX, CONTRATO: 2145970 CPF: 
012266644XX, CONTRATO: 2235766 CPF: 173273384XX, CONTRATO: 2400613 CPF: 
162235894XX, CONTRATO: 4101907 CPF: 063832054XX, CONTRATO: 2219727 CPF: 
137464914XX, CONTRATO: 2199702 CPF: 136936244XX, CONTRATO: 2103716 CPF: 
059509924XX, CONTRATO: 2205420 CPF: 797398904XX, CONTRATO: 2100373 CPF: 
065728564XX, CONTRATO: 2401837 CPF: 174476114XX, CONTRATO: 2200970 CPF: 
701117794XX, CONTRATO: 6104749 CPF: 031564794XX, CONTRATO: 2237114 CPF: 
104029364XX, CONTRATO: 2129417 CPF: 047138664XX, CONTRATO: 2198330 CPF: 
063410324XX, CONTRATO: 2234233 CPF: 181851264XX, CONTRATO: 2195176 CPF: 
103312954XX, CONTRATO: 2606390 CPF: 709252404XX, CONTRATO: 6201815 CPF: 
014824964XX, CONTRATO: 21100396 CPF: 051134574XX, CONTRATO: 2184084 CPF: 
137532564XX, CONTRATO: 2101981 CPF: 116312774XX, CONTRATO: 2109655 CPF: 
011268234XX, CONTRATO: 2160937 CPF: 104585414XX, CONTRATO: 2500185 CPF: 
063427623XX, CONTRATO: 2133128 CPF: 176840484XX, CONTRATO: 2229194 CPF: 
709690014XX, CONTRATO: 2187537 CPF: 048357474XX, CONTRATO: 4104557 CPF: 
050884584XX, CONTRATO: 2160150 CPF: 023701404XX, CONTRATO: 2193029 CPF: 
727323774XX, CONTRATO: 2221575 CPF: 121792544XX, CONTRATO: 2236696 CPF: 
072062234XX, CONTRATO: 2135112 CPF: 916762234XX, CONTRATO: 2106188 CPF: 
713171534XX, CONTRATO: 2219754 CPF: 099073634XX, CONTRATO: 2179297 CPF: 
063215864XX, CONTRATO: 2604955 CPF: 602595314XX, CONTRATO: 2226536 CPF: 
078661884XX, CONTRATO: 2149539 CPF: 120763984XX, CONTRATO: 2210726 CPF: 
122666504XX, CONTRATO: 2192547 CPF: 073014044XX, CONTRATO: 2124537 CPF: 
081886244XX, CONTRATO: 2604953 CPF: 200244107XX, CONTRATO: 2217526 CPF: 
526956034XX, CONTRATO: 2126635 CPF: 827105894XX, CONTRATO: 2203308 CPF: 
120587294XX, CONTRATO: 2213010 CPF: 134330154XX, CONTRATO: 4200263 CPF: 
034441264XX, CONTRATO: 21103965 CPF: 149832284XX, CONTRATO: 2208987 CPF: 
077593994XX, CONTRATO: 2701208 CPF: 709488474XX, CONTRATO: 2131177 CPF: 
131172594XX, CONTRATO: 2233423 CPF: 154665044XX, CONTRATO: 2604890 CPF: 
157777994XX, CONTRATO: 2231174 CPF: 146027964XX, CONTRATO: 2168705 CPF: 
047047554XX, CONTRATO: 2601703 CPF: 139601324XX

CONVITE PARA RETORNO AO TRABALHO
A Empresa DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GALDINO LTDA, CNPJ: 08.208.024/0001-42, 

situada na Rod. BR 230 KM LT.04, Distrito Industrial - Santa Rita/PB – CEP: 58.300-970, convida 
o funcionário CARLOS RENATO DE SOUZA ROSA, portador da CTPS Nº 07316091 Serie 00001/
RJ a retornar até o dia 14/06/2021 as suas atividades laborais e prestar esclarecimento sobre sua 
ausência que ocorre desde o dia 10/03/2017, considerando que todas as tentativas de envio para 
o endereço residencial restaram infrutíferas. O seu não comparecimento implicará em rescisão 
contratual por abandono do emprego, conforme artigo 482, Letra I da CLT.

ERRATA
O Armazém Paraíba informa que no panfleto PAREDÃO EM CASA , com validade de 07 a 15/06, 

a caixa amplificada OCM 4010 oneal NÃO POSSUI bateria interna.

SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO 
DA PARAIBA - SINDCONAM-PB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE COMISSÃO 
ELEITORAL E FIXAÇÃO DATA DA ELEIÇÃO 2021/2025

O presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca todos os associados (as) de acordo com o art. 36º  do estatuto 
do SINDCONAM-PB, para as ELEIÇÕES SINDICAIS que irá eleger a diretoria executiva conselho 
fiscal e seus suplentes para o triênio 2021/2025, para participar dos seguintes atos:

1. Criação de nova comissão eleitoral composta de 05(cinco) filiados, a ser realizada no dia 
13/06/2021, a ser realizada na nova sede do  SINDCONAM-PB, situado na Rua Professora Alice 
Azevedo,185 – Centro - CEP 58.013-480 - João Pessoa-PB

2. Criada a Comissão Eleitoral, fica estabelecido o prazo para registros das chapas concorrentes 
ao pleito de 10 dias a partir da assembleia geral para criação da comissão eleitoral, findando-se, 
portanto, o prazo no dia 23/06/2021. 

3. As inscrições para registro de chapas, para disputarem a eleição  do quadriênio 2021/2025, 
serão realizadas na sede do sindicato no endereço provisório situado a a Rua Professora Alice 
Azevedo,185 – Centro - CEP 58.013-480 - João Pessoa, das 08:00 às 16:00 horas, mediante o 
registro da chapa, com a apresentação de Ficha de Qualificação Individual, fornecida pelo sindicato, 
devidamente assinada por cada concorrente, com cópia do contracheque do sindicalizado e cópia 
de documento oficial com foto, estando à disposição a comissão eleitoral para prestar informações 
referentes ao processo eleitoral, receber documentações e fornecer recibos;

4. Encerradas as inscrições, a comissão lavrará a ata de registro de chapas que disputarão 
a eleição, ficando estabelecido o prazo de 03(três) dias para apresentação de impugnações de 
chapas, iniciando-se dia 24/06 e encerrando-se no dia 27/06/2021;

5. Após o encerramento do prazo de impugnação das chapas, a comissão eleitoral decidirá 
sobre as impugnações, lavrando-se tudo em ata e informará as chapas que disputarão as eleições, 
com a publicação das chapas e respectivos números e resultado das impugnações, publicando-se 
em jornal de grande circulação e na base territorial do Sindicato dos Condutores de Ambulância 
do Estado da Paraíba – SINDCONAM-PB;

6. A VOTAÇÃO ocorrerá no dia 04 de julho de 2021 das 08h00min as 17h00min horas na sede 
atual do SINDCONAM-PB situada a Rua Professora Alice Azevedo,185 – Centro - CEP 58.013-
480 - João Pessoa / Paraíba, 

JOSÉ LEONARDO ALVES
Presidente SINDCONAM-PB

REGISTRO SINDICAL Nº 915.012.000.27246-7

O SR. GILBERTO NESZLINGER, CPF: 096.344.178-76, VEM POR MEIO DESTA TORNAR PÚ-
BLICO QUE RECEBEU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) A LICENÇA PRÉVIA 
Nº 066/2021 PARA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDMENTO LOCALIZADO NA RUA PREFEITO 
JOAQUIM GONÇALVES DE ASSIS, S/N,  ST. 03; QD. 093; LT. 0416, JARDIM OCEANIA, NESTA 
CAPITAL.

SAO FRANCISCO SERVICOS FUNERARIOS EIRELI, inscrito no CNPJ: 08.968.665/0005-29, 
torna público que requereu à SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
Renovação Licença de Operação 1671/2019, para Cemitério vertical, serviços funerários e tana-
topraxia, situado a AV ANTONIO PAULINO FILHO Nº 2101 Bairro Areia Branca, Guarabira – PB.

DEMOSTENES DIAS DE MEDEIROS, CPF: 072.451.064-87, torna público que requereu a SE-
MAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação 
para Habitação de Residência Umifamiliar, situado no Condomínio Alamoana, Quadra 22, Lote 
320 – Cabedelo/PB.

DVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP, CNPJ: 17.201.364/0001-32, torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Instalação para construção de Residencial Multifamiliar, situado na Rua Engenheiro Rivaldo de 
Carvalho, Lote 114A, Ponta de Matos – Cabedelo/PB.

EMPLACON EMPRESA DE PLANEJAMENTO, CONSTRUÇÕES E MOERCIO LTDA, CNPJ: 
09.264.417/0001-36, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e 
Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação para construção de Galpão Comercial, situado na 
Rua Santa Veronica, S/N, Renascer – Loteamento João Paulo I, Quadra I, Lote 02 – Cabedelo/PB.

JOSÉ ROMERO DE ALMEIDA FERREIRA, CPF: 008.784.364-13, torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Instalação 
para construção de Residência Umifamiliar, situado no Condomínio Villas de Ponta de Campina, 
Quadra E, Lote 03 – Cabedelo/PB.

SEVERINO SALVADOR REIS, CPF: 020.406.604-29, torna público que requereu a SEMAPA – Se-
cretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação para Habitação 
de Residencial Multifamiliar, situado no LOTEAMENTO JARDIM ATLÂNTICO, QUADRA 11, LOTE 
17, Camboinha – Cabedelo/PB.

LUCIANO ANDRÉ MELO DE ANDRADE, CPF: 884.538.124,20, torna público que requereu da 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a LI – Licença de 
Instalação, para construção de uma casa unifamiliar com 462,78m2 em um Lote de terreno nº 05 
de Quadra C, ( Cond. Villas Ponta de Campina) localizado na Rua Vitorino Cardoso, 120, Ponta de
Campina, Cabedelo-PB.

KNC COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI CNPJ 23.019.580/0001-64 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença Licença de 
operação para 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria ; 82.91-1-00 - Atividades 
de cobranças e informações cadastrais  ;47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis Situado à R 
NILO PECANHA, 1111, CEP 58.102-586, JARDIM AMERICA- Cabedelo Pb.
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