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Cultura popular Pesquisa feita pela Cia. Boca de Cena traz 
biografia de 31 brincantes de babau em 15 municípios do Estado. Página 9

Arte: Divulgação

CPI da Covid Senadores aprovam a quebra de sigilo de Eduardo 
Pazuello, Ernesto Araújo e de integrantes do “gabinete paralelo”. Página 15

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Governo da Paraíba 
conquista “rating A” 
do Tesouro Nacional
Ao obter nota máxima na avaliação da capacidade de pagamento, gestão consolida equilíbrio 
financeiro e potencial de atração de investimentos de governo e de mercado. Página 4

Cultura

Onde está? Ganha o país a história do pai que morreu e 
deixou carta para filha escondida em LP dos Beatles. Página 24

Foto: Arquivo pessoal

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!

 

Paraíba assegura recursos para 
o Centro de Convenções de CG
Estado e bancada federal obtêm a liberação de R$ 130 milhões 
junto ao Ministério do Turismo e à Caixa Econômica. Página 13

Colunas

Essa tal de interdisciplinaridade, se não 
organizada, fica mais parecendo uma grande 

salada mista, na qual não sabemos mais distinguir 
o que é banana, maçã e mamão.  Página 11
Amanda K.

O Dia dos Namorados vem aí, quando muitos 
enamorados amarão, acima de todas as coisas, 

seus celulares... A angústia será se esses 
monstrengos perderem a sua carga.  Página 2
Damião Ramos Cavalcanti

Pesou no bolso Como a maior inflação dos últimos 
25 anos tem afetado as famílias paraibanas. Página 17

Foto: Marcus Antonius

Políticas

Economia

18,3 mortes por dia Paraíba chegou, ontem, 
a marca de oito mil óbitos por covid-19. Página 5

Foto: Evandro Pereira

Bolsonaro quer desobrigar uso de 
máscara em quem já se vacinou
Presidente encomendou parecer ao Ministério da Saúde para 
liberar proteção em pessoas que já se infectaram. Página 4
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Foto: José Marques/Secom-PB

João Azevêdo anunciou resgate aeromédico, RG 100% biométrico e delegacia de crimes cibernéticos; governador também inaugurou o Complexo Ambiental. Páginas 3 e 4

Investimentos e inovação na Segurança da PB
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Quem adota cuidados especiais com as pessoas e com o 
meio ambiente revela possuir uma espécie de visão ou com-
preensão holística da realidade. Cuidar bem das pessoas e da 
natureza é entender o mundo como unidade, valorizando as 
partes desde que resulte na evolução do todo. Isso se obser-
va, por exemplo, nas ações administrativas anunciadas ontem 
pelo governador João Azevêdo, direcionadas para as áreas de 
turismo e segurança.

Com a entrega oficial do Complexo Administrativo Ambiental 
onde funcionarão o Batalhão Ambiental da Polícia Militar e o Ba-
talhão Especializado em Policiamento Turístico, realizada ontem 
em João Pessoa, João Azevêdo dá continuidade à política de sua 
gestão de valorizar pessoas e lugares. De nada adianta o meio 
ambiente preservado, porém com cidadãos e cidadãs inseguros, 
da mesma forma que também não tem sentido o contrário.  

A reorganização administrativa ora capitaneada por João 
Azevêdo concentra investimentos significativos na área de segu-
rança pública, como resultado de uma leitura atenta da realidade 
social contemporânea, marcada por uma crise econômica asso-
ciada a uma situação de emergência em saúde. Afora isso, o crime 
também se renova. Portanto, é fundamental garantir equipamen-
tos, treinamentos e instalações adequados às forças policiais.

Sendo assim, entra em funcionamento, na Central de Polícia 
de João Pessoa, a Delegacia Especializada de Crimes Cibernéticos. 
A Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária 
terá circunscrição estadual. O Centro Integrado de Operações Po-
liciais (Ciop) passou por melhorias física e tecnológica. E o servi-
ço de resgate do Corpo de Bombeiros foi aprimorado com a aqui-
sição de uma aeronave equipada com UTI Móvel.

Essas e outras ações, como a instalação de Centros Integrados 
de Comando e Controle em João Pessoa, Campina Grande e Patos, 
conformam um projeto de grande magnitude, base de garantia 
do bem-estar crescente não só da população local e de seus agen-
tes de segurança, como também das pessoas que visitam a Para-
íba. Uma resposta acertada e em boa hora, do governo estadual, 
às ameaças de alastramento da instabilidade social. 

Visão Sossego que prolonga a vida
Desde pequeno que escutei dos gran-

des a expressão “perdi o meu sossego” ou 
que alguém “está tirando o meu sossego”. 
Lamentavam como se fosse uma perda an-
gustiante. Isso é Filosofia, da boa, sobretudo 
epicurista, que nos admoesta que a felici-
dade está na ataraxia, no estado de imper-
turbabilidade, o que só se consegue com 
contínua prática de equilíbrio e elevação do 
espírito, desapego ao ouro e à sua ganan-
ciosa acumulação... Difícil, sim muito difícil, 
mas o que é bom sem ser difícil? O fácil é a 
acomodação ao laissez-faire, ao haja o que 
houver, ou à fé irracional ao princípio de que 
“o que tem de acontecer acontece”. Ora, ora, 
é isso óbvio, sobretudo porque só se afirma 
isso, depois que acontece. Assim, atribui-se à 
morte que ela tem o seu dia. E po-
deria ela acontecer fora de um dia? 
A causa mortis não é o dia, o que se 
chama de dia é inevitável, já que ele 
preenche todo o espaço do tempo, 
e fora dele não haveria espaço, nem 
salvação... A compreensão de tudo 
isso nos dá sossego. 

Estou numa idade, com tanta 
experiência de vida, que já sabe os lugares 
que interrompem o sossego. Esses são mui-
tos; por exemplo, num frisson da multidão, 
especialmente se você tem a preocupação de 
não se perder do seu grupo ou é responsável 
por tomar conta de criança que gosta de cor-
rer ou até de se esconder. Enfim, o sossego 
habita mais em casa, embora que, em certas 
casas, perde-se o sossego, então o observado 
que são essas mudanças repentinas de casa, 
mas não para viver na rua, no agitado corre-
corre. Nesse sentido, as ruas das metrópoles 
são insuportáveis, causam medo, inclusive 
sendo fáceis circunstâncias de violência. 
Quem quiser barulho, em todos os sentidos, 
requer ambiência de zoada, como se fosse o 
silêncio, maior causa do sossego, uma nega-
ção da sua existência. Há quem, ao chegar no 
seu apartamento, sinta-se num tremendo 
isolamento, e para se dar existência, liga, em 

desconfortável volume, rádio, tv e liquidifi-
cador, agradando-se com latido do seu pet. 

Mas como refletir ou pensar sem o 
silêncio? Concluo que indivíduos que não 
pensam, nem refletem, objetam o silêncio, 
e consequentemente são incapazes de qual-
quer reflexão, daí, esse barulho, nas redes 
sociais, cheio de fakenews e outras distor-
ções, coisa peculiar no WhatsApp de quem 
já preserva tv e rádio ligados. Nesse aspecto, 
lamentavelmente, verificam-se multidões 
de indivíduos isolados, com suas caras en-
fiadas no celular, desconhecendo pai e mãe, 
mulher e filhos, ou namoradas e namorados. 
O Dia dos Namorados vem aí, quando mui-
tos enamorados amarão, acima de todas as 
coisas, seus celulares... A angústia será se es-

ses monstrengos perderem a sua 
carga. E assim ocorrer, não haverá 
conversa, porque não haverá as-
sunto, assunto, sem nexo, falso, só 
se fosse no celular com bateria. Há 
doentes que carregam, no bolso, 
duas ou três cargas de sobresse-
lentes, menos o que dizer à namo-
rada... A esses, a perda do celular é 

uma perda de sossego.  
A descoberta do condomínio é uma 

forma de voltar à vida interiorana, da pe-
queníssima cidade, onde ainda se pode se 
sentar na calçada, à espera do vento do Ara-
cati, na boquinha da noite; e dos pássaros, 
também ao  amanhecer, como tenho visto, 
no meu jardim, alguns casais de canário da 
terra. Portas abertas, cadeiras na calçada, 
crianças brincando na rua sem a preocupa-
ção dos pais, carros passando em velocida-
de de 10 km por hora;  controle dos foras-
teiros, como em algumas “comunidades” 
cariocas, onde se filtra quem deseja entrar... 
Enfim, essa ambiência propicia bem maior 
sossego, do que o dos parques, nas cidades 
metrópoles; onde cachorros são exclusiva-
mente de estimação e guinés para comba-
terem escorpiões. Onde há sossego, não se 
enxota a natureza.

A força de um presente
As mãos que dedilham as cordas do 

violão revelam simplicidade e escondem 
dores que a doença, paulatinamente, im-
pinge. A voz, em momentos embargada 
pela emoção, soa melodiosamente com a 
mesma beleza de minha infância. A sere-
nidade do rosto, de leves rugas e de gris 
cabelos, esboça sorrisos que escapam 
sorrateiros. Os risos e vozes misturadas 
nas prosas e melodias povoam o ambien-
te de sons difusos de alegrias e sabores.

As mesmas mãos que, numa atitu-
de de sincero afeto, me estende um pre-
sente capaz de, no primeiro dia do novo 
ano, me tocar como alvíssara de força e 
energia para as batalhas e pelejas que se 
anunciam. Um presente 
traduzido em caixas por 
essas mãos confecciona-
das com a sutileza dos 
gestos desenhados em 
letras, pontos e linhas 
trançadas. Em um cartão 
de votos e desejos de fe-
licidade com o contorno 
de desenhos rabiscados 
em ponta de caneta e 
voos de abraços. Em uma 
pequena caixa também 
confeccionada em traços e linhas que 
exalam cheiros e aconchegos de um sabo-
nete, cuja essência se perde em lembran-
ças de ontens.

Para muitos, no estilo fugidio dos 
nossos tempos, esses gestos se revelam 
banais, irrelevantes, dispensáveis por 
produzir raízes e fincar solidez de hábi-
tos e sentimentos. Qual importância tem 
simples caixas confeccionadas com papel 
ofício e películas plásticas coloridas, cos-
turadas com linhas e agulhas e desenha-
da com traços e rabiscos de caneta? 

Qual valor de um cartão de votos de 
felicidades feito da dobradura de uma 
folha de papel ofício e traçados de letras 

e desenhos manuais reveladores do afe-
to, dos cheiros e afagos que somente os 
atos de madrinhas que amam são capa-
zes de traduzir em criações de arte, be-
leza e leveza? 

Ora, banalidades... 
No grande magazine alinhado en-

contra-se uma diversidade de opções 
mais coloridas, mais requintadas. Um 
requinte que esconde na massificação e 
na homogeneização a marca do humano 
traduzido no trabalho e na criatividade. 
O humano que se dilui na exploração, no 
anonimato, no lucro que escraviza e bes-
tializa. Que se perde nas mercadorias que 
ganham vida e autonomia na submissão 

de gentes. 
E minhas caixas de 

presente, frágeis como 
os gestos e sentimentos 
que as produziram, ga-
nham robustez quando 
minh’alma se alegra e 
se fortalece com a pu-
jança das palavras que 
desdenham sua tampa, 
das letras que formam 
palavras que associam 
frases e verdades co-

muns, triviais, mas necessárias a nossa 
humanidade. 

O presente ganhei de minha madri-
nha Benedita.

Um presente que se associa a outros 
que, ao longo de minha vida, de forma 
quase imperceptível, me abastece os 
arquivos de doces lembranças, como o 
aconchego de sua casa em João Pessoa, 
na primeira vez que vi o mar, aos quinze 
anos.

E como retribuir tão expressivo pre-
sente.

Apenas desejando que o sentido que 
ele encerra não se dilua nas banalidades 
de nossos tempos.

 Onde há 
sossego, não 
se enxota a 
natureza   

 Um presente que se 
associa a outros que, ao 
longo de minha vida, de 

forma quase imperceptível, 
me abastece os arquivos de 

doces lembranças.   

Damião Ramos Cavalcanti
damiao.r.c@uol.com.br | Colaborador

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaboradora   
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Investimentos de R$ 100 milhões permitirão, entre outras iniciativas, a criação de delegacia de crimes cibernéticos
Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com

Governo anuncia ações para 
reforçar a Segurança Pública

O presidente Bolsonaro, re-
ferindo-se a “um tal de Quei-
roga, não sei se vocês sabem 
quem é”, declarou a jornalis-
tas que o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, irá emi-
tir parecer para desobrigar o 
uso de máscaras por quem já 
está vacinado. A recomenda-
ção contraria recomendações 
de autoridades de saúde do 
mundo todo.   

Contra o mundo 
Em solenidade ao lado do 
governador João Azevêdo 
(Cidadania), o deputado 
federal Julian Lemos (PSL) 
elogiou o gestor estadual e 
deu indícios de que apoiará 
a sua reeleição: “Temos um 
governador que fala pouco, 
mas age. Quero dizer e re-
afirmar meu compromisso 
com o Governo do Estado. 
Conte comigo governador!”.

A decisão de Rosa Weber frustra as 
pretensões da base aliada do go-
verno, que insistiu na ampliação do 
escopo da investigação da CPI para 
os repasses de recursos federais a 
governadores, de forma a minimi-
zar o desgaste de Bolsonaro. Agora, 
se a decisão for estendida aos ou-
tros governadores, eles só poderão 
ser convidados. E não convocados.

apenas por Convite  

deCisão que barrou a ConvoCação de Wilson lima 
por Cpi abre preCedente para outros governadores  

“Fala pouCo, mas age” 

Entre alguns operadores de direito, a decisão da ministra Rosa Weber (foto), do Supremo Tribunal Federal 
(STF), de conceder habeas corpus ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), para que que ele não 

seja obrigado a depor à CPI da Covid do Senado, já era esperada. Esse entendimento nada tem a ver com 
o argumento da carta do Fórum dos Governadores ao presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), 
para que este tornasse sem efeito os requerimentos aprovados para  convocação de nove governado-
res. O entendimento está relacionado ao que ressaltou a ministra em sua decisão: como Wilson Lima 
é investigado pela Polícia Federal por suposto desvio de recursos da Saúde, ele não estaria obrigado 

a produzir provas contra si. Porém, essa decisão abriu um precedente para os 19 governadores que en-
traram com ação no STF pedindo que a Corte desautorize o colegiado a convocá-los a depor. E o 

argumento desses gestores estaduais deverá ser considerado pela Corte Suprema. Eles citam 
parecer da Consultoria Legislativa do Senado Federal, segundo o qual “não é constitucio-
nalmente admissível que o Poder Legislativo federal exerça o controle externo sobre o Poder 
Executivo estadual, distrital ou municipal. Competente para fazê-lo é, respectivamente, o 
Poder Legislativo estadual, distrital e municipal”. Em outras palavras, a convocação afronta-
ria princípios constitucionais que regulam a Federação brasileira.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“O sonho do governador João Azevêdo é ven-
cer a pandemia, esse é meu verdadeiro sonho 
e meu foco no momento. Volto a dizer: eleições 
de 2022 serão tratadas em 2022”. Do governa-
dor, ao ser provocado por jornalistas, novamen-
te, a tratar do processo eleitoral que se avizinha, 
na solenidade em que anunciou a criação da 
delegacia de crimes cibernéticos.   

governador: “meu sonho  
é venCer a pandemia” 

por CoerênCia 

votará em lula 

Dias atrás, João Azevêdo afirmou à imprensa 
que não apoiará a reeleição de Bolsonaro, 
porque diverge totalmente do modo como 
ele faz política. E disse que quem estiver em 
seu palanque terá de seguir essa orientação. 
Julian Lemos, que apoiou Bolsonaro em 2018, 
há muito está distante do presidente. Portanto, 
alinhou-se àquela condição.   

Não é só Julian Lemos que se afastou do presidente 
que ajudou a eleger. O vice-presidente nacional do 
PSL, deputado Júlio Bozzella, afirmou ao Congresso 
em Foco que, num eventual segundo turno entre Bol-
sonaro e Lula, votará no líder petista. Assim como Ju-
lian, ele está na ‘lista negra’ dos parlamentares que 
Bolsonaro queria ver fora do PSL.  
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Os paraibanos contarão 
com uma delegacia especia-
lizada em crimes cibernéti-
cos e um serviço de resgate 
aeromédico em todas as re-
giões do Estado. As iniciati-
vas fazem parte de um pacote 
de ações e obras anunciadas 
ontem pelo governador João 
Azevêdo para modernizar a 
Segurança Pública no Estado.

O pacote representa in-
vestimentos da ordem de R$ 
100 milhões e foi anunciado 
durante solenidade realizada 
de forma remota pelo canal 
oficial do Governo do Estado 
no YouTube. As ações incluem 
o Complexo Administrativo 
Ambiental, a Delegacia de 
Crimes Cibernéticos, a Região 
Integrada de Segurança Pú-
blica de Guarabira (4ª Reisp), 
a implantação de resgate ae-
romédico e a transformação 
da Companhia Especializada 
em Apoio ao Turista em Ba-
talhão Especializado em Po-
liciamento Turístico, além do 
Ginásio do Centro de Educa-
ção da Polícia Militar, benefi-

ciando policiais em formação, 
alunos e os moradores do 
bairro de Mangabeira e a Re-
forma do Centro Integrado de 
Operações Policiais (Ciop).

Durante a solenidade, 
o governador João Azevêdo 
destacou que as ações repre-
sentam melhorias concretas 
na vida da população parai-

bana. “Este é um governo que 
tem feito um esforço gigantes-
co para fazer com que as coi-
sas aconteçam, mesmo diante 
de um momento de dificulda-
de que nós estamos vivendo, 
que é essa pandemia. Essa 
pandemia, de certa forma, no 
início do ano passado, a sen-
sação que nós tínhamos era 

de que haveria um congela-
mento das ações do Governo, 
mas não poderíamos ficar pa-
ralisados ao longo do tempo. 
Essa foi exatamente a missão 
mais importante, que foi fazer 
com que a gente enfrentasse 
a pandemia, mas o Governo 
continuasse operoso, que pro-
duzisse aquilo tudo que nós 

projetamos lá em 2018”, co-
mentou.

Segundo o secretário 
de Estado da Segurança Pú-
blica e da Defesa Social, Jean 
Nunes, um dos participantes 
da solenidade, os crimes vir-
tuais tiveram uma média de 
aumento de 86% durante a 
pandemia. “Precisávamos fa-

zer frente a essa demanda”, 
destacou.

Com a Delegacia Especia-
lizada de Crimes Cibernéti-
cos, práticas como a pedofilia, 
delitos contra a honra, viola-
ção de dados e os golpes apli-
cados via sites, redes sociais, 
celular e e-mails vão poder 
ser registrados em um local 
específico, que contará com 
uma equipe capacitada para 
atender especificamente essa 
demandas. “Todos os dias 
vemos na imprensa o grande 
número de golpes praticados 
na internet e a Paraíba preci-
sava de uma equipe especiali-
zada para combater esses cri-
mes”, afirmou o governador.

Outra ação importante 
anunciada ontem pelo gover-
nador foi o RG Digital, cujo 
acesso pode ser feito via ce-
lular. O secretário Jean Nunes 
destacou que a Paraíba é o 
primeiro Estado do Nordeste 
e o terceiro do país a ter essa 
versão do documento. “Ape-
nas São Paulo, Santa Catarina 
e, agora, a Paraíba têm o RG 
Digital. Isso é uma clara de-
monstração de visão de futu-
ro”, afirmou o secretário.

Saiba maiS SobrE aS açõES E obraS anunciadaS PElo GovErnador

n complexo administrativo ambiental 
Em João Pessoa, um dos anúncios é a 
criação do Complexo Administrativo Am-
biental, com o Batalhão de Policiamento 
Ambiental e o Batalhão Especializado 
em Policiamento Turístico, este em subs-
tituição à Companhia Especializada em 
Atendimento ao Turista (CEATur).  Com 
investimentos superiores a R$ 2,2 milhões, 
o Complexo Administrativo Ambiental teve 
as obras iniciadas em abril de 2020, ou 
seja, foi planejado e concluído em pouco 
mais de um ano. 

n resgate aeromédico 
Resultado de uma parceria entre a Se-
cretaria de Estado da Segurança Pública 
e Defesa Social, por meio do Corpo de 
Bombeiros, e a Secretaria de Estado da 
Saúde, cria o serviço aeromédico em to-
das as regiões do Estado. Além do serviço 
de UTI aérea para o transporte de pacien-
tes de maneira programada, regulados 

por meio da Secretaria de Saúde, a aero-
nave será utilizada também na captação 
de órgãos e tecidos, transporte inter-hos-
pitalar, repatriação de cidadãos paraiba-
nos e no apoio às operações institucionais 
do Governo, da Secretaria da Segurança 
e do CBMPB. 

ndelegacia de crimes cibernéticos
 A criação da Delegacia de Crimes Ciber-
néticos era uma reivindicação antiga da 
população paraibana. O decreto assinado 
pelo governador João Azevêdo dá à De-
legacia Especializada em Crimes Ciber-
néticos (DECC) abrangência estadual. O 
órgão vai apurar crimes como pedofilia e 
contra a honra, além de uma série de gol-
pes por aplicativos, entre outros. 
 
ndelegacia de ordem Tributária 
 O governador João Azevêdo assinou de-
creto que amplia a sua abrangência para 
todo o Estado, antes restrita à capital. 

  nreforma do ciop
A estrutura do Centro Integrado de Ope-
rações Policiais (Ciop), que funciona na 
Secretaria da Segurança Pública, na Ca-
pital, teve investimentos superiores a R$ 
250 mil. Com a reforma, será possível 
oferecer um melhor atendimento a quem 
aciona os números 190 (Polícia Militar) 
ou 193 (Corpo de Bombeiros), além de 
melhores condições de trabalho aos pro-
fissionais.
 
nrG digital 
A Secretaria de Estado da Segurança Pú-
blica e Defesa Social começou a disponi-
bilizar para todo o Estado o novo modelo 
de identidade totalmente biométrica. 
Quem for tirar o documento pela primeira 
vez vai receber de forma mais prática, rá-
pida e segura. 
 O novo modelo atende ao decreto fe-
deral 9.278/2018. Com os avanços da 
Paraíba na identificação, será possível 

implantar o RG digital, que já pode ser 
baixado para aplicativos Android desde 
segunda-feira (7). Para IOS, a partir do 
dia 22.
 
n4ª reisp 
A criação da Região Integrada de Segu-
rança Pública de Guarabira (4ª Reisp) pro-
porciona condições de se alcançar ainda 
mais uma gestão por resultados. Assim, 
a criação dessa Reisp melhora a distribui-
ção de recursos humanos e de materiais, 
atendendo melhor as necessidades locais. 
Sua criação vai desafogar a Regional de 
Campina Grande, com melhorias signifi-
cativas na eficiência da gestão.

ncriação de aisp 
Outra grande medida anunciada por João 
Azevêdo foi a criação de mais duas Áreas 
Integradas de Segurança Pública (Aisp), a 
23ª e a 24ª, com sede em Juazeirinho e 
em Sapé, respectivamente.  

João Azevêdo falou sobre o esforço do governo no sentido de melhorar a vida da população, mesmo com as dificuldades financeiras impostas pela pandemia

Foto: Secom/PB
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Estado consolida equilíbrio financeiro e capacidade de atração de investimentos nas esferas de governo e de mercado

Laura Luna 
Especial para A União

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

Governo da Paraíba conquista 
“rating A” do Tesouro Nacional 

O Governo da Paraíba 
conquistou a nota máxima na 
avaliação da sua capacidade de 
pagamento junto à Secretaria do 
Tesouro Nacional (STN) e passa 
a ter rating A, consolidando a 
eficiência de suas gestões fiscal 
e financeira diante das análises 
de governo e de mercado.  

Único Estado do Nordeste 
com a nota A, obtida por apenas 
quatro estados do país, a cer-
tificação permite ao governo a 
contratação de financiamentos 
no limite máximo autorizado 
pela STN e também habilita a 
realização de operações de cré-
dito com o aval da União.

Além de pontuar com a 
maior nota no rating de governo, 
a Paraíba também se destaca na 
avaliação de mercado ao obter 
o rating AA+ na análise da Stan-
dard & Poor’s Financial Services 
(S&P Global Ratings), umas das 
maiores agências de classificação 
de risco do mundo, que atestou a 
eficiência do Estado no enfrenta-
mento das pressões dos gastos 
impostos pela pandemia da co-
vid-19, bem como a capacidade 
de endividamento e o superávit 
operacional.  

O governador João Azevêdo 
ressaltou o potencial do estado e 
o esforço da gestão para elevar 
os níveis sociais e econômicos 
com o objetivo de assegurar a 
melhoria da qualidade de vida 
da população. “Apesar de todas 
as dificuldades impostas pela 
pandemia, a Paraíba tem suas 
contas equilibradas, mantendo 
os investimentos públicos, com 
a execução de obras que geram 
emprego e renda, assistindo às 
famílias em situação de vulne-

rabilidade social, ajudando os 
pequenos e microempreendedo-
res, pagando em dia os funcioná-
rios e os fornecedores e atraindo 
grandes empresas, centros de 
distribuição e novas oportunida-
des de negócio, o que tem conso-
lidado o nosso estado na rota do 
desenvolvimento”, frisou.

De acordo com o secretário 
de Estado de Planejamento, Or-
çamento e Gestão, Gilmar Mar-
tins, a implantação do governo 
digital foi fundamental para a 
conquista do rating A junto à 
STN. “O Governo do Estado, sob 
o comando do nosso governador 
João Azevêdo, conseguiu moder-
nizar a gestão, reduzindo o cus-
teio da máquina pública e acele-
rando a prestação de serviços, 
permitindo, com isso, agilidade 
no atendimento das demandas 
da população. Nos rankings ante-
riores, nós tínhamos a nota A nos 
indicadores de endividamento e 
liquidez e a nota B na poupança 
corrente, e graças a todo esse es-
forço de equipe, hoje nós somos 
A em todos os quesitos, resultado 
de um trabalho sério e compro-
metido com a Paraíba”, destacou. 

A portaria nº 306 da STN do 
Ministério da Fazenda apresenta 
uma forma de verificar a capaci-
dade de pagamento de um estado, 
aferindo a possibilidade de estes 
captarem operação externa de 
crédito, associando ao respectivo 
ente federativo uma classificação 
de sua situação fiscal, ou seja, 
associando um rating ao gover-
no estadual em análise. A partir 
dessa portaria, pode-se aferir 
oficialmente – do ponto de vista 
do Governo Federal – a situação 
fiscal de um determinado estado.

Foto: Roberto Guedes

Na nova unidade inaugurada ontem vão funcionar o Batalhão Ambiental da Polícia Militar e o Batalhão Especializado em Policiamento Turístico

Copa América

Maioria do STF nega 
pedidos de suspensão

A maioria dos minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) votou ontem 
para manter a realização 
da Copa América no Brasil. 
Até o fechamento desta ma-
téria, seis dos 11 ministros 
votaram por não barrar o 
torneio. A primeira parti-
da, entre Brasil x Venezuela, 
está marcada para as 18h 
do próximo domingo (13), 
no Estádio Mané Garrincha, 
em Brasília.

Os demais ministros 
deveriam votar até as 23h59 
de ontem. Eram julgados em 
conjunto três processos, to-
dos pautados numa sessão 
de 24h do plenário virtual 
do Supremo, ambiente di-
gital em que os ministros 
publicam seus votos por es-
crito, sem debate oral. Nas 
três ações, eram alegados 
motivos sanitários para a 
não realização da Copa 
América.

Um dos pedidos de 
suspensão foi feito pelo PT, 
em uma ação de descum-
primento de preceito funda-
mental (ADPF) que trata de 
questões sobre a pandemia 
e é relatada pelo ministro 
Ricardo Lewandowski. Ou-
tros dois foram feitos em 
processos relatados pela 
ministra Cármen Lúcia, um 

aberto pelo PSB e outro pela 
Confederação Nacional dos 
Trabalhadores Metalúrgicos 
(CNTM).

O consenso teria sido o 
de que o Supremo não tem 
competência para impedir 
a competição. Na visão da 
maioria, o poder de autori-
zar ou não a realização do 
evento cabe somente ao Exe-
cutivo, seja local ou nacional. 
O que cabe ao Supremo é 
exigir que o Poder Público 
planeje e cumpra medidas 
sanitárias para mitigar o 
risco de disseminação da 
covid-19, compreendeu a 
maior parte dos ministros.

Votos
Ao não se opor à reali-

zação da Copa América, Le-
wandowski lembrou que há 
outras competições de fute-
bol em curso no país, como 
o Brasileirão 2021 e a Copa 
Libertadores da América. 
No plano internacional, ele 
citou os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, que estão marcados 
para começar em julho.

Embora tenha negado a 
suspensão, o ministro defe-
riu em parte o pedido do PT 
e ordenou que os governos 
- federal e estaduais - apre-
sentem, até 24 horas antes 
do início da Copa América, 
um plano “compreensivo e 
circunstanciado” para im-
pedir o avanço da covid-19 
durante o torneio.

Felipe Pontes
André Richter
Agência Brasil

Gustavo Côrtes
Pedro Caramuru
Agência Estado

Bolsonaro diz que Saúde prepara parecer 
que desobriga uso de máscara por vacinado

Juca Kfouri diz que Copa América é tentativa 
de normalizar e reduzir a pandemia no país

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou ontem, ter conver-
sado com o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, para que seja 
preparado um parecer desobri-
gando pessoas vacinadas ou que 
já tenham sido contaminadas a 
usarem máscaras. A proteção 
evita a propagação do novo co-
ronavírus, que é transmitido 
pelo ar.

“Acabei de conversar com 
um tal de Queiroga. Não sei se 
vocês sabem quem é”, disse Bol-
sonaro. “Ele vai ultimar um pa-
recer visando a desobrigar o uso 
de máscaras por parte daqueles 
que estejam vacinados ou que já 
foram contaminados. Para tirar 
este símbolo segurando uma 
máscara descartável na mão 
que tem a sua utilidade para 
quem está infectado”, comple-
tou durante evento realizado 
pelo Ministério do Turismo, em 
Brasília.

Antes de falar, no entanto, 
o presidente usava o acessório 
ao lado de ministros. Bolsonaro, 
na sequência, repetiu as críticas 
ao protocolo do Ministério da 
Saúde que orienta pessoas con-
taminadas a ficarem em casa. 
“Não aquele ‘fica em casa todo 
mundo’. A quarentena é para 
quem está infectado. Não é para 
todo mundo, porque isso destrói 
empregos”, afirmou.

Segundo o presidente, ape-
sar da pandemia, o país “teima 
em dar certo”. “O Brasil não é 

mais o país do futuro. É o país do 
presente. Durante a pandemia, 
o turismo foi para a lona. Vimos 
voos internacionais cancelados, 
fronteiras fechadas, a circulação 
interna bastante afetada por 
decisões de governadores e o 
turismo foi para a UTI sim, mas 
saiu de lá”, completou, elogiando 
o trabalho do ex-ministro do 
Turismo na sua gestão Marcelo 
Álvaro Antônio, indiciado por 
suspeita de envolvimento em 
esquema de candidaturas la-
ranjas.

Pátria de chuteiras, como 
batizou Nelson Rodrigues, o Bra-
sil é mundialmente conhecido 
como o país do futebol. Seria 
aqui onde o esporte encontrou 
um maior público apaixonado e 
maiores potenciais craques. Em 
2021, no entanto, o país se divide 
entre aceitar ou não a realização 
da Copa América, competição 
aceita pelo presidente Jair Bol-
sonaro para acontecer em um 
momento de crescimento de 
casos e óbitos de covid-19.

Entrevistado do Giro Nor-
deste ontem, o jornalista Juca 
Kfouri afirmou que a realização 
do torneio é uma forma de nor-
malizar e reduzir a pandemia.

“Faz parte de um esforço, 
que não é de hoje porque vem 
desde o começo da pandemia, 
de tentar dar um ar de norma-
lidade a uma situação anormal. 
Nós não podemos esquecer de 
que temos um genocida no Pa-
lácio do Planalto que desde o 
início tratou a pandemia como 
uma gripezinha, desfez de vaci-
nas. Veja que ele não demorou 
a responder o e-mail da “Cova” 
América e ignorou tantos para a 
compra de vacinas. Isso faz parte 
da necropolítica, um governo 
que saúda a morte e dá pouca 
importância à vida. Como ele 
sabiamente disse, um dia todos 
vamos morrer. Ele trouxe ao 
Brasil mais um problema que 
não nos dizia respeito depois 
que Colômbia e Argentina ab-

dicaram de realizar o evento. É 
apenas mais um absurdo deste 
governo”, declarou o jornalista.

Marcada para 2020, a com-
petição foi transferida para o 
Brasil após a recusa de realiza-
ção por seus países sede: Ar-
gentina e Colômbia, que vivem, 
respectivamente, crescente de 
casos da doença e uma intensa 
crise política marcada por ma-
nifestações. 

A decisão, no entanto, não 
foi bem recebida por uma par-
cela da população brasileira 
e classe política opositora do 
presidente. O argumento é que 
a realização do evento vai pro-
piciar uma circulação maior do 
que a esperada, de apenas as 
delegações das dez seleções par-
ticipantes, mas gerar aglomera-

ções de torcedores também. 
“Tenho a sensação de que 

o genocida quer comemorar os 
500 mil mortos durante a reali-
zação da Copa América no Brasil. 
O Sr. Alejandro Domínguez (pre-
sidente da Conmebol) ligou para 
Rogério Caboclo (presidente da 
CBF) informando que ele reali-
zaria a competição no Paraguai, 
país dele e sede da Conmebol. 
Quando ouviu de Rogério Cabo-
clo, em meio às denúncias que o 
cercam, que “não, espera aí, eu 
ligo para o presidente e resolve-
mos”. Em cinco minutos, como 
consta, o genocida concordou. 
Não passava pela cabeça de nin-
guém, mas o Brasil chamou para 
si porque ele achava que com isso 
ele poderia desviar o foco das 
denúncias contra ele”, declarou.

Ação na área da Segurança

João Azevêdo inaugura, na capital, o 
Complexo Administrativo Ambiental

O governador do Estado, 
João Azevêdo (Cidadania), rea-
lizou ontem, a entrega oficial 
do Complexo Administrativo 
Ambiental onde funcionarão o 
Batalhão Ambiental da Polícia 
Militar e o Batalhão Especiali-
zado em Policiamento Turísti-
co. A solenidade de entrega do 
equipamento, que recebeu um 
investimento de cerca de R$ 2,2 
milhões, faz parte de uma série 
de ações na área da Segurança 
Pública que visam mais moder-
nização do setor, objetivando 
otimizar os serviços prestados 
à população. 

“Oferecer um espaço ade-
quado, que traz dignidade para 
toda a equipe que tem uma 
missão extraordinária, porque 

aqui nós estaremos abrigan-
do não só quem vai cuidar do 
policiamento ambiental, mas 
também do policiamento com 
relação ao apoio ao turista”, 
pontuou o governador, que fa-
lou também sobre a localização 
do equipamento, construído na 
PB-008, Costa do Sol. “Nós esta-
mos dentro do distrito turístico 
que é o Pólo Cabo Branco e nós 
sabemos que os hotéis, resorts 
e o parque que será construído 
aqui trará um número muito 
grande de pessoas para essa 
área e a segurança é fundamen-
tal. Além disso, nós estamos 
situados em uma área, que é o 
Parque das Trilhas, com mais 
de 570 hectares e que precisa 
de um monitoramento cons-
tante, por isso o Batalhão Am-
biental veio para cá”. 

Presente no evento, o 

comandante geral da Polícia 
Militar da Paraíba, coronel 
Euller Chaves, destacou  a im-
portância do complexo para 
as forças policiais do estado. “O 
governador João Azevêdo tem 
nos proporcionado, através da 
sua palavra e do seu compro-
misso, dar mais dignidade aos 
policiais militares, homens e 
mulheres, que cumprem mis-
sões tão especiais para todos 
nós cidadãos. E aqui temos um 
ambiente extremamente dig-
no, um complexo especializado 
que envolve duas atividades 
essencialíssimas- turismo e 
meio ambiente- então estamos 
muito felizes”.

Major Bruno Rodrigues, 
comandante da Companhia 
Especializada em Apoio ao Tu-
rista (CEATur), falou sobre a 
satisfação de estar recebendo o 

equipamento e destacou outro 
grande feito para a companhia, 
que passa a atender um núme-
ro maior de bairros. 

Segundo o major, como 
batalhão, o policiamento es-
pecializado em atendimento 
ao turista deixa de atender a 
quatro bairros para atender 
12, além do Litoral Sul e Nor-
te e outros locais de interesse 
turístico. 

O comandante do Ba-
talhão de Polícia Ambiental, 
tenente-coronel Melquisedec 
Lima, falou sobre a relevân-
cia do novo espaço. “Estamos 
aqui para atender todos aque-
les envolvimentos contra o 
meio ambiente, mas também 
não deixamos de fazer o poli-
ciamento ordinário, policia-
mento ostensivo em apoio às 
unidades”.



Paraíba
Solidariedade
Moradores do bairro do Bessa, na capital, criaram 
a Geladeira Solidária no Parque Parahyba para 
ajudar pessoas em vunerabilidade social. Página 6 Fo
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Foram mais 3.911 pessoas infectadas e 46 mortes confirmadas no boletim divulgado ontem pela SES

A Paraíba registrou 
ontem o recorde de con-
firmação de casos diários 
com 3.911 novos registros 
de contaminação pelo co-
ronavírus, contabilizando 
352.264 confirmações da 
doença. O número é 47% 
maior do que o último re-
corde registrado, no dia 
3 de junho, com 2.660 ca-
sos. Segundo a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES), 
o elevado número de no-
tificações ocorreu devido 
a instabilidade no sistema 
e-SUS Notifica nos últimos 
dias, por isso, houve um 
acúmulo no registro de ca-
sos. Do número total, ape-
nas 91 foram 
hospitaliza-
dos em uni-
dades de re-
ferência para 
o tratamento 
da covid-19.

Também 
nesta quinta-
feira, o Esta-
do ultrapas-
sou a marca 
de 8 mil óbitos ocasiona-
dos em decorrência do 
agravamento da covid-19. 
A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) confirmou 46 
novas vítimas da doença 
no Estado, chegando ao 
número total de 8.003 fale-
cimentos. A marca é alcan-
çada após 436 dias desde 
a primeira confirmação de 
morte, no dia 31 de março 
de 2020, representando 
uma média de 18,3 óbitos 
diários desde então.

Segundo o boletim diá-
rio, 14 das 46 ocorrências 
registradas aconteceram 
entre a quarta-feira e on-
tem. Outros 98 óbitos estão 
em investigação.

Até o momento, 219 de 
223 cidades confirmaram 
óbitos entre seus residen-
tes. Apenas Riachão do Ba-
camarte, Bernardino Batis-
ta, Cajazeirinhas e Algodão 
de Jandaíra continuam sem 
mortes registradas. 

Concentram o maior 

número de casos acumula-
dos: João Pessoa (2.650), 
Campina Grande (936), San-
ta Rita (305), Bayeux (228), 
Patos (209), Cabedelo (184), 
Cajazeiras (133), Guarabira 
(125) e Sousa (120).

Perfil dos mortos
Foram acometidos 29 

homens e 17 mulheres, 
com faixa etária de 24 a 97 
anos, datadas desde 16 de 
março. Destes, 14 não pos-
suíam comorbidades, os 
demais apresentaram car-
diopatia como fator de ris-
co mais frequente. As ocor-
rências foram registradas 
em hospitais privados (2), 
residência (1) e hospitais 
públicos (43). 

As vítimas residiam 
em: João Pes-

soa e Cam-
pina Grande 
(8); Patos 
(4); Boquei-
rão, Guarabi-
ra e Esperan-
ça (2); Arara, 
Areia, Areial, 
Barra de San-
ta Rosa, Bar-
ra de Santa-

na, Belém, Catolé do Rocha, 
Desterro, Frei Martinho, 
Lagoa Seca, Lucena, Mãe 
d’Água, Maturéia, Queima-
das, Santa Inês, Santa Rita, 
São João do Rio do Peixe, 
São José de Caiana, Sapé e 
Triunfo (1 caso cada).

O Estado possui ain-
da 235.329 pacientes con-
siderados recuperados. 
Aproximadamente 108 mil 
pessoas são consideradas 
casos em aberto, referente 
aos casos sem finalização 
no sistema de notificação 
ou em recuperação. Os 
dados apontam ainda que 
aproximadamente quatro 
pessoas são hospitaliza-
das em unidades públicas 
de saúde por hora, com 91 
internações entre as publi-
cações dos boletins diários 
de quarta-feira e quinta-
feira. De acordo com o Cen-
tro Estadual de Regulação 
Hospitalar, 977 pacientes 
estão internados nas uni-
dades de referência.

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

PB bate recorde de novos casos 
e atinge 8 mil mortos por covid
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Gestantes 
e puérperas 
são incluídas

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) inclui gestantes e 
puérperas acima de 18 anos e 
sem comorbidade nos grupos de 
vacinação contra covid-19. A de-
cisão foi deliberada e pactuada 
na reunião da Comissão Inter-
gestores Bipartite (CIB) ontem.

De acordo com o secretá-
rio de Saúde da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, esta vacinação será 
condicionada à prescrição médi-
ca após avaliação individualizada 
de risco/benefício, com vacinas 
que não contenham vetor viral, 
ou seja, Sinovac/Butantan ou Pfi-
zer/Wyeth. As doses para esse 
público serão disponibilizadas 
dentro do grupo de população 
geral por faixa etária.

“É importante a antecipa-
ção da vacinação dessas gestan-
tes e puérperas sem comorbida-
de, no sentido de que o cenário 
atual de mortalidade materna 
é preocupante. Agora, os mu-
nicípios devem separar suas 
remessas das vacinas da Pfizer 
e CoronaVac para as gestantes 
também”, pontua.

A Paraíba tem registrado 
38 óbitos maternos em 2021. 
Destes, 22 foram por covid-19. 
Além da vacina neste momento 
de pandemia, a realização do 
pré-natal é fundamental em ter-
mos de prevenção, permitindo 
um desenvolvimento saudável 
do bebê e reduzindo os riscos 
da gestante.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 76%, enquanto 
nas enfermarias a ocupação 
é de 77%. A Região Metropo-
litana de João Pessoa regis-
trou 73% em UTI e 65% em 
enfermaria. Campina Grande 
tem  78% em UTI e 89% em 
enfermaria. Já no Sertão os 
números de ocupação são de 
93% na UTI e 94% em enfer-
marias.

A SES também registra 
a realização de  965.517 
testes para o diagnóstico 
da covid-19, confirmando 
casos em todos os 223 mu-
nicípios paraibanos. Em 56 
deles, os casos acumulados 
ultrapassam a marca de mil 
casos, entre eles, as maio-
res concentrações de casos 

confirmados acumulados 
são: João Pessoa (90.818), 
Campina Grande (31.725), 
Patos (11.884),  Guarabira 
(8.405), Cabedelo (8.331), 
Cajazeiras (8.238), Santa 
Rita (8.112), Sousa (6.631), 
Bayeux (6.631) e São Bento 
(5.291).

A  S E S  d i s t r i b u i u 
1.849.448 doses de imu-
nizantes contra a covid-19 
para todas as 223 cidades 
paraibanas. Do número to-
tal, 1.403.353 doses foram 
aplicadas. Segundo aponta 
o Sistema de Informação do 
Plano Nacional de Imuniza-
ção, do Ministério da Saúde, 
943.932 pessoas foram vaci-
nadas com a primeira dose 
dos imunizantes e 459.421 
com a segunda dose, encer-
rando o esquema vacinal.

76% dos leitos ocupados

4
É o total de cidades da 
Paraíba que ainda não 

tiveram mortes pela covid-19.

PMJP reforça que é preciso agendar
A Prefeitura de João Pessoa reforça 

que tanto para a primeira quanto para a 
segunda dose das vacinas contra a covid-19 
é necessário fazer o agendamento pelo 
aplicativo ‘Vacina João Pessoa’ ou pelo 
site https://vacina.joaopessoa.pb.gov.br/. 
O uso do aplicativo evita filas e garante a 
aplicação no dia marcado.

 O usuário deve baixar o aplicativo na 
play store para celulares com sistema Android 
e fazer o cadastro informando seus dados 
pessoais. Em seguida será solicitada a infor-
mação sobre possíveis comorbidades e sobre 
a inclusão do cadastrado em algum grupo de 
risco. O aplicativo também está disponível no 
sistema IOS para usuários de iPhone.

 As pessoas devem ter muita atenção 
na hora de preencher a ficha de cadastro 
para informar corretamente os dados 
pessoais (RG, CPF, data de nascimento e 
endereço, etc) e suas comorbidades, pois 

a comprovação dessas informações será 
necessária na hora da vacinação.

 Após o cadastramento, o usuário 
deve acompanhar nos canais oficiais da 
Prefeitura de João Pessoa, seja no site 
(www.joaopessoa.pb.gov.br) ou nas redes 
sociais, no Instagram (@prefjoaopessoa), 
no Facebook (@prefeituradejoaopessoa) 
e no Twitter (@prefjoaopessoa), o dia em 
que estará disponível a vacina para sua 
faixa etária ou grupo prioritário e fazer o 
agendamento.

A Prefeitura lembra que o agenda-
mento, feito exclusivamente no site e no 
aplicativo, é aberto sempre às 19h no dia 
anterior e permanece aberto até o estoque 
previsto para o dia acabar. O usuário deve 
ficar atento na hora de informar os dados 
necessários para o agendamento, pois se 
informar algo errado não terá acesso ao 
aplicativo.

PrinciPaiS dúvidaS 
n Se não encontrar local 
no meu bairro?
Basta clicar em ‘todos’ no 
aplicativo e você vai visuali-
zar os locais disponíveis na 
cidade e escolher o mais 
perto de sua casa.
 
n Se não consigo acessar 
o site nem o aplicativo?
Pode ser devido à alta de-
manda de acesso. A dica é 
seguir tentando.
 
n Estou cadastrado, mas 
quando informo o meu 
cPF para agendar apa-
rece a notificação de cPF 
inválido. O que faço?
Confira se o número está 
digitado corretamente. 
Caso o problema persista, 
procure a USF ou um posto 
de vacinação para comuni-
car o ocorrido.
 
n Estou no grupo priori-
tário, mas quando vou 
agendar vai direto para 
os locais de vacinação e 
não aparece o grupo em 
que estou inserido?
O sistema automatizado 
identifica se você faz parte 
de um grupo e já lhe oferta 
as vagas disponíveis.
 
n Tomei a 1ª dose, mas 
o meu cartão não apa-
rece para agendar a 2ª?
Caso você tenha a primeira 
dose no cartão e não con-
siga agendar, você poderá 
ir a um local de vacinação 
para que seja atualizado 
seu cadastro (nesses casos, 
os dados estão com algum 
erro, já que no momento 
do cadastro era no papel).

Secretaria de Estado da Saúde já distribuiu 1.403.353 de doses contra a covid-19 entre os 223 municípios paraibanos
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Projeto no Parque Parahyba é uma forma de amenizar o 
sofrimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social

Geladeira 
Solidária ajuda
quem tem fome 

José Alves 
zavieira2@gmail.com

“Doe se puder, leve se 
precisar”. Este é o lema do 
projeto Geladeira Solidá-
ria, que foi instalada há 17 
dias no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa, mais pre-
cisamente no Parque Pa-
rahyba. A iniciativa dos 
moradores do bairro, vem 
mudando a vida de mora-
dores de rua, catadores de 
materiais recicláveis, além 
de uma gama de pessoas 
em vulnerabilidade so-
cial, que estão sofrendo 
na pandemia provocada 
pelo novo coronavírus. 
No mesmo local, o Comitê 
Gestor do Parque Parahyba 
já havia instalado há três 
anos, a “Geladeiroteca”, 
que também é abastecida 
regularmente com livros 
e funciona como uma bi-
blioteca aberta ao público.

Segundo o coordena-
dor do projeto Geladeira 
Solidária e integrante do 
Comitê do Parque Pa-
rahyba, Dema Macedo, “os 
alimentos doados são exa-
tamente para pessoas que 
não têm o que comer no 
dia a dia, e o pior é que a 
pandemia vem provocando 
o aumento da insegurança 
alimentar, com o pobre fi-
cando cada vez mais pobre, 
e rico cada vez mais rico”.

A ideia da Geladeira 
Solidária, que contou com 
a participação da profes-
sora Juliana Sá, também 
tem o objetivo de proteger 
quem doa e quem precisa, 
evitando assim o contato 

social durante a pande-
mia. Dema Macedo avisou 
que quem precisar pegar 
alimento na Geladeira So-
lidária tem que ter consci-
ência para pegar apenas o 
necessário, a fim de deixar 
para o próximo.

Conscientização
Todos os dias, desde 

que a geladeira foi insta-
lada no Parque Parahyba, 
ela vem sendo abastecida 
com alimentos não perecí-
veis e desabastecida dia-
riamente. As pessoas que 

passam pelo local e ainda 
não conhecem o projeto, 
ficam surpresas e extrema-
mente agradecidas pelos 
alimentos. “Os moradores 
que utilizam o parque para 
a prática de esportes, sem-
pre orientam as pessoas 
necessitadas para que elas 
peguem apenas o necessá-
rio, e pensem sempre no 
próximo, inclusive coloca-
mos uma placa na geladei-
ra nesse sentido”, afirmou.

Ele disse que a si-
tuação da fome está se 
agravando a cada dia. E 
contou que recentemente 
uma moradora de rua pe-

gou na Geladeira Solidária 
uma lata de sardinha e um 
pacote de fubá, e foi comer 
os alimentos lá mesmo no 
parque. Mas logo em se-
guida, ela voltou e pergun-
tou se podia trocar o fubá 
por um leite, porque não 
tinha onde fazer o cuscuz. 
Imediatamente a troca foi 
feita para que ela pudesse 
comer a sardinha e tomar 
leite. “É muita gente pas-
sando necessidade e os 
números aumentaram na 
pandemia”, observou ele, 
enfatizando que a Geladei-
ra Solidária veio para dar 
dignidade a quem passa 
fome.

Geladeiroteca
Dema Macedo, disse 

que antes da Geladeira So-
lidária, já existia no Parque 
Parahyba, a 'Geladeiroteca, 
que é abastecida regular-
mente com livros.Da mes-
ma forma que a Geladeira 
Solidária, a Geladeiroteca 
também funciona, só que 
com livros. 

A geladeira com livros 
está disponível para quem 
quer fazer doações e para 
quem quer se deliciar com 
uma boa leitura com livros 
paradidáticos. As duas ge-
ladeiras, segundo Dema 
foram implantadas com o 
único objetivo, ajudar aos 
mais necessitados. “Qual-
quer cidadão paraibano 
pode contribuir com os 
dois projetos. A Geladeira 
Solidária, por exemplo, já 
beneficiou cerca de 30 fa-
mílias em apenas 16 dias 
de instalação”, concluiu. 

PB é o 3o estado do NE em espécies de libélulas

Pesquisa da UFPB

Os pesquisadores Ri-
cardo Koroiva e Alessan-
dre Colavite, da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), estiveram à fren-
te de um mapeamento que 
identificou a existência de 
49 espécies e 29 gêneros 
de libélulas na Paraíba. 
O estado passou, assim, 
a ocupar o terceiro lugar 
do Nordeste em número 
de espécies, atrás do Cea-
rá (73) e da Bahia (54), 
em um ranking nacional 
liderado pelo Amazonas 
(335). 

O resultado do es-
tudo sobre a ocorrência 
desses insetos aquáticos 
pertencentes à ordem 
Odonata foi publicado, 
na última semana, no 
periódico Biota Neotro-

pica, por meio do artigo 
“Checklist and contri-
bution to the knowled-

ge of the odonatofauna 
of Paraíba state, Brazil” 
(Checklist e contribuição 

para o conhecimento 
da odonatofauna do 
Estado da Paraíba, 

Brasil). 
O mapeamen-

to, de autoria 
dos dois pes-

quisadores 
do Depar-

tamen-
to de 

Sistemática e Ecologia da 
UFPB, foi realizado em 
parceria com a pesqui-
sadora Fabiane Batista, 
do Instituto Nacional do 

Semiárido (Insa), em 
Campina Grande, e 

com o estudioso 
Diogo Vilela. 

As coletas foram reali-
zadas entre 2020 e 2021, 
em oito cidades da Paraíba 
– Araruna, Boa Vista, Ca-
baceiras, Campina Grande, 
Lucena, Santa Rita, Taci-
ma e Caiçara. De acordo 
com o professor Ricardo 
Koroiva, do Departamento 
de Sistemática e Ecologia 
da UFPB, o levantamento 
das 49 espécies, número 
que representa aproxi-
madamente 6% das espé-
cies do inseto conhecidas 
no Brasil, reflete apenas 
a ocorrência em parte do 
estado, o que deve resultar 
em um mapeamento su-

bestimado. 
“O estudo foi 

realizado principal-
mente na região li-
torânea do estado e 
novas coletas no in-
terior têm demons-
trado que há muito 
mais espécies a se-

rem adicionadas nesta lis-
ta, que reflete muito mais a 
falta de coletas na região do 
que a real diversidade de 

espécies”, explicou Ricardo 
Koroiva. 

Além da lista de espé-
cies presentes no estado, 
são apresentados no estu-
do detalhes morfológicos 
de duas delas, o que auxi-
lia na identificação destas 
espécies. Ainda segundo 
o autor, a pesquisa sobre 
a ocorrência de libélulas 
no Nordeste do Brasil vem 
crescendo nos últimos 10 
anos, contribuindo para 
se ampliar o conhecimen-
to sobre a diversidade de 
espécies de libélulas não 
somente nesta região, mas 
em toda a área neotropical. 

Ricardo Koroiva tam-
bém fez parte de um grupo 
de pesquisadores que pu-
blicou, em outubro do ano 
passado, outro estudo pio-
neiro, que consistiu na cria-
ção de uma biblioteca com 
sequenciamento de DNA de 
108 anuros da região cen-
tral da América do Sul. O 
artigo com o resultado da 
pesquisa foi publicado na 
revista científica PeerJ. 

49
É o total de espécies de 
libélulas catalogadas na 
Paraíba; elas se dividem 

em 29 gêneros.

Macho de Progomphus dorsopallidus Byers, 1934, 
uma das espécies coletadas no município de Cabaceiras

Moradores orientam 
as pessoas que vão 

consumir os produtos a 
só pegarem o necessário 

para deixar para os 
outros.

Geladeira Solidária é abastecida por moradores que deixam alimentos para serem consumidos por pessoas carentes

Foto: Evandro Pereira

Foto: Divulgação
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A mais nova está grávida e a outra é mãe de um menino de oito anos, fruto dos abusos do próprio pai

Um homem de 59 anos 
foi preso na cidade de Cui-
té, Curimataú do estado, 
acusado de abusar sexual-
mente das duas filhas. Uma 
delas está grávida e a outra 
é mãe de um menino de 
oito anos, fruto dos abusos 
do próprio pai. A prisão foi 
efetuada, em cumprimen-
to a mandado judicial, por 
policiais civis da Delegacia 
de Polícia de Cuité, sob o co-
mando do delegado Iasley 
Almeida. 

A mais velha tem 25 
anos e a outra, que está grá-
vida, tem 22 anos e capacida-
de de resistência suprimida 
por conta de problemas de 
ordem psicológica. O homem 
não negou que mantinha re-
lações sexuais com as víti-
mas, no entanto, garantiu que 
os atos eram “permitidos”.

Segundo o delegado, as 
investigações foram inicia-
das após denúncias da práti-
ca de abuso sexual por parte 
do homem contra suas filhas. 
ele contou que uma das ir-
mãs, hoje com 25 anos, já 
vinha sendo estuprada pelo 
próprio pai há vários anos, 
mas por medo e dependên-
cia financeira, por morarem 
em um longínquo assenta-
mento rural de Cuité, nunca 
denunciaram os abusos. 

Iasley acrescentou que 
por conta dessas relações se-
xuais forçadas ela acabou en-
gravidando e deu a luz a um 
menino que, está com oito 
anos de idade e é portador 
de necessidades especiais. 

ela ao perceber que sua 
irmã mais nova também es-
tava sendo violentada pelo 
próprio pai, ao aparecer grá-
vida, resolveu denunciar “os 
fatos criminosos” à polícia. 

“Com base nas denún-
cias foi instaurado inquérito 
policial e ouvidas várias tes-
temunhas e as vítimas dos 
crimes em continuidade de-
litiva, inclusive descobriu-se 
que o acusado estava fazen-
do ameaças e anunciando 
represálias caso as vítimas 
não desistisse da acusação”, 
enfatizou Iasley Almeida.

Estupro em série
Na cidade de Mataraca, 

litoral Norte do estado, a 
Polícia Civil prendeu um  ho-
mem de 24 anos, suspeito de 
ser um estuprador em série 
que vinha agindo na região. 

Segundo o delegado Syl-
vio Rabelo, seccional de Ma-
manguape, na Delegacia de 
Mataraca tramitavam dois 
inquéritos policiais em des-
favor do suspeito pelas práti-
cas de estupro, o que chamou 
atenção para a necessidade 
da citada medida cautelar 
restritiva de liberdade.

“Diante da ocorrência do 
segundo estupro na cidade 
de Mataraca em abril deste 
ano, foi possível observar o 
mesmo “modus operandi” do 
autor do fato e identificá-lo 
através de auto de reconhe-
cimento formalizado pela 
segunda vítima”, informou o 
delegado.

O acusado foi preso em 
casa na cidade de Mataraca, 
após  expedição do mandado 
de prisão preventiva. Ele está 
na Central de Polícia de João 
Pessoa, ficando à disposição 
da  Justiça.

“Outras vítimas poderão 
comparecer na Delegacia de 
Mataraca para denunciar ou-
tros crimes cometidos pelo 
conduzido, caso o reconhe-
çam”, concluiu Sylvio Rabelo.

Homem é preso e confessa 
ter estuprado as duas filhas

Ação contra o tráfico

Polícia flagra jovem vendendo drogas 
de alto poder alucinógeno na capital

O intenso trabalho de 
combate ao tráfico de dro-
gas na Região Metropoli-
tana obteve mais um êxito 
com a apreensão de cocaí-
na, crack, extasy, maconha, 
balanças de precisão, emba-
lagens para fracionamento 
das drogas e dinheiro. Todo 
material estava numa casa 
onde funcionava ponto de 
comercialização de drogas 

de alta poder alucinógeno.
Na casa, localizada no 

bairro do Valentina Figuei-
redo, foi preso um jovem de 
23 anos que segundo o de-
legado Bruno Germano, era 
responsável pela guarda e 
venda das drogas. “Vamos 
continuar realizando diligên-
cias para identificar outros 
envolvidos com o tráfico na-
quela região”, enfatizou.

O delegado disse que 
o alvo estava sendo inves-
tigado há alguns dias com 
relação a comercialização 
ilegal de drogas. A prisão do 
jovem aconteceu na noite de 
quarta-feira (9) ao ser sur-
preendido por agentes da 
Delegacia de Repressão ao 
entorpecente, quando saía 
de sua residência.

Na delegacia, que funcio-

na na Central de Polícia o jo-
vem foi autuado em flagrante 
delito incurso nas penas do 
crime de tráfico de drogas.

Bruno Germano disse 
ser importante a participa-
ção da população que pode 
denunciar a existência de 
pontos de venda de drogas 
através do Disque Denún-
cia (197), que a identidade 
será preservada.

Foto: Ascom / PCPB

Na residência do jovem, 
os policiais da DRE 
apreenderam drogas potentes, 
dinheiro e três balanças

PRF realiza fiscalizações e 
apreende veículos roubados

Quatro veículos com 
registros de roubos foram 
recuperados pela Polícia 
Rodoviária Federal em fis-
calizações na Região Metro-
politana de João Pessoa e no 
Agreste do estado. 

Na BR-230, município 
de Cabedelo, os policiais ro-
doviários federais aborda-
ram uma motocicleta Honda 
CG 125 constatando que o 
veículo estava adulterado e 
que fora roubada em feverei-

ro deste ano em São Paulo. 
Ainda na BR-230, região 

de João Pessoa, foi apreen-
dida outra motocicleta Ya-
maha YBR 125k que estava 
com a numeração do motor 
raspada, caracterizando a 
adulteração do veículo. 

Na BR 104, em São Se-
bastião de lagoa de Roça, os 
policiais abordaram Toyota 
Corolla, após perseguição, 
pois o condutor não teria 
obedecido a ordem de pa-

rada. Na fiscalização foi 
constatada a ocorrência de 
furto em maio deste ano, 
em João Pessoa. 

em Campina Grande, os 
policiais apreenderam um 
Hyundai HB20 com a placa 
adulterada, sendo constata-
do que o automóvel rouba-
do em Recife, em agosto do 
ano passado. O condutor de 
56 anos informou que com-
prou o automóvel há seis 
meses por R$ 36 mil.

Pai e filho são assassinados 
a tiros por desconhecidos

Um duplo homicídio foi 
registrado na manhã des-
sa quinta-feira (10) na zona 
rural de Puxinanã, Região 
Metropolitana de Campina 
Grande. As vítimas, Antônio 
Mota de Araújo, 58 anos, e 
Renan Rafael Mota de Araújo, 
19 anos, respectivamente pai 
e filho foram assassinados a 
tiros a cerca de 200 metros 
da casa onde moravam. 

A delegada Socorro Sil-
va, do Núcleo de Homicídios 

de esperança esteve no lo-
cal e soube apenas que os 
autores do duplo assassina-
dos foram ocupantes de um 
veículo vermelho, de marca 
e placas não identificadas.

Familiares das vítimas 
disseram que eles foram 
surpreendidos quando es-
tavam numa carroça e se di-
rigiam para a roça trabalhar. 
Os dois sofreram disparos 
nas cabeças e nas costas. 
Renan morreu na hora e o 

pai ainda chegou a ser aten-
dido pelo Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu), mas não resistiu e 
também morreu no local. 

Os familiares afirma-
ram não terem conhecimen-
to de que o Antônio e Renan 
não tinham inimizades. A 
delegada não descarta ne-
nhuma hipótese, no entan-
to, não acredita em latrocí-
nio, pois os criminosos nada 
levaram das vítimas.

Caso Expedito

Familiares e amigos pedem 
justiça pela morte de médico

Familiares e amigos 
do médico expedito Pe-
reira protestaram nessa 
quinta-feira (10), em fren-
te ao Fórum Criminal de 
João Pessoa durante a au-
diência de instrução onde 
foram ouvidos os acusados 
e testemunhas de defesa e 
acusação. Com faixas e car-
tazes eles exigiam justiça. 
Anteontem, o grupo tam-
bém protestou em frente 
ao prédio onde funciona-
va a clínica do ex-prefeito 
de Bayeux.

Na audiência, pre-
sidida pela juíza Andréa 
Carla Mendes Nunes Gal-
dino, do Primeiro Tri-
bunal do Júri da Capital, 
compareceram os acusa-
dos leon Nascimento dos 
Santos apontado como 
executor do crime e José 
Ricardo Alves Pereira, so-
brinho de Expedito. Um 
dos acusados, Gean Carlos 
da Silva Nascimento conti-
nua foragido.

A audiência de instru-
ção ocorreu na modalidade 

semipresencial, para evitar 
aglomeração em face da 
pandemia da covid-19. 

leon, apontado como 
o executor do assassinato 
negociou com o Ministé-
rio Público um acordo de 
delação premiada, quando 
confirmou que matou “Dr. 
expedito” a mando de Ri-
cardo Pereira. 

No dia 19 de fevereiro 

leon prestou depoimento 
quando narrou detalhes 
do crime, revelando que 
Ricardo era o administra-
dor das finanças de Expe-
dito e “estaria fazendo mal 
uso do dinheiro, inclusive 
com prática de agiotagem”, 
disse. Acrescentou que Ri-
cardo temia que o tio des-
cobrisse o que ele vinha 
praticando.

Aos poucos as pessoas chegaram para participar do protesto

Foto: Roberto Guedes
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Usuários precisam agendar os serviços através do site do órgão, que definirá horário, data e local do atendimento 
Os usuários do Departa-

mento Estadual de Trânsito 
(Detran-PB) passaram a con-
tar com mais quatro opções 
de agendamentos para ser-
viços oferecidos por meio do 
atendimento presencial. São 
eles: Cancelamento da ATPV 
(Autorização para Transfe-
rência de Propriedade do 
Veículo), Cancelamento de 
Comunicação de Venda/
Desistência de Venda, Can-
celamento de Bloqueio Ad-
ministrativo (desbloqueio) e 
Autorização do CSV (Certifi-
cado de Segurança Veicular). 
Essa liberação vai facilitar e 
agilizar o andamento desses 
processos.

O agendamento é fei-
to por meio do site detran.
pb.gov.br, na aba correspon-
dente ao serviço. É necessá-
rio entrar em Agendamen-
to de Serviços, depois em 
Agendar Serviço, Tipo de 
Serviço e escolher a opção 
desejada, seja para veículos, 
habilitação ou outros. Feito 
isso, os próximos passos são 
autoexplicativos, indicando 
os documentos necessários 
para cada um deles e solici-
tando os dados pessoais do 
usuário.

Em seguida, o sistema 
destaca local, data e horá-
rio do atendimento. Após o 
usuário conferir os dados 
expostos na tela, deve clicar 
em “Confirmar”, para efetivar 

o agendamento. Nesse passo, 
o sistema mostra uma tela 
de confirmação e gera um 
protocolo; o usuário clica em 
“Imprimir”. Esse documento, 
impresso ou no formato digi-
tal, deve ser levado ao Detran. 
Sem esse protocolo o atendi-
mento não será possível.

Para cancelamento da 
ATPV, o titular do veículo 
deve apresentar o documen-
to original a ser cancelado, 
cópias dos documentos pes-
soais das duas partes envol-
vidas (RG e CPF), declaração 
de cancelamento devida-
mente assinada pelas duas 
partes, com firmas reconhe-
cidas por autenticidade.

Para cancelamento de 
Comunicação de Venda, o 
titular do veículo deve apre-
sentar cópias do Certifica-
do de Registro de Veículo 
(CRV)/ATPV, cópias dos do-
cumentos pessoais do ven-
dedor e comprador, declara-
ção de ciência do comprador 
assinada e reconhecida firma 
por autenticidade (detalhan-
do os dados do veículo).

 Para cancelamento do 
Bloqueio Administrativo, o 
titular do veículo deve apre-
sentar o Certificado de Re-
gistro de Licenciamento do 
Veículo (CRLV) e os docu-
mentos pessoais do titular 
(RG e CPF). E, finalmente, 
para a Autorização do CSV, 
o titular deve apresentar o 

CRV do veículo, seus docu-
mentos pessoais (RG e CPF) 
e a pré-vistoria (exceto nos 
casos de sinistro).

 
Pré-atendimento
Em praticamente to-

dos os quatro casos, no dia 
agendado o titular do veículo 
procura o pré-atendimento 
(gera a senha), para ser dire-
cionado aos guichês, a fim de 
emitir o boleto de pagamento 
do serviço. Após essa fase, ele 
abre o processo no Setor de 
Protocolo e o cancelamento é 
efetivado em até 72 horas. 

A única exceção é no 
caso do serviço de Autoriza-
ção do CSV, quando o titular 
do veículo precisa realizar a 
pré-vistoria (exceto nos ca-
sos de sinistro). Depois abre 
o processo no Protocolo e 
segue para o Renavam, a fim 
de agendar o retorno para 
72 horas após a abertura do 
processo.

Detran-PB abre mais 4 opções 
para atendimento presencial

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Destino Paraíba

Areia 

Campina Grande

ArArunA

No dia 10 de julho 
próximo será lançado, no 
município de Araruna, a 
primeira trilha de longo 
percurso da Paraíba, que 
terá cadastro reconhecido 
nacionalmente. O obje-
tivo é que chegue a 100 
quilômetros de extensão. 
A trilha nasce no municí-
pio de Cuité e termina em 
Araruna, passando por 
unidades de conservação 
ambiental. O desenvol-
vimento do turismo na 
região foca em pilares 
como conservação e sustentabilidade, que permitem que os moradores das comunidades no 
entorno das atrações turísticas possam atuar na cadeia produtiva do turismo com a venda 
de refeições e produtos da agricultura familiar, por exemplo. Além de contar com trilhas 
de cunho mais ecológico e contemplativo, que podem ser feitas por famílias com crianças, 
existem as trilhas para pessoas que gostam de aventuras e esportes radicais. Outro diferen-
cial da região está na opção de trilha para pessoas com deficiência, com a disponibilização de 
cadeira adaptada que permite a inclusão deste público.

Fagundes 

Amanhã, 12 de junho é o Dia dos Namorados. O município de Fagundes, 
distante 120 km de João Pessoa, realiza todos os anos a tradicional “Festa de 
Santo Antônio” reunindo dezenas de fiéis na Pedra de Santo Antônio. Neste ano, 
as festividades, por conta da pandemia, estão suspensas. A pedra tornou-se o 
principal ponto turístico da cidade, após história de que dois escravos acharam 
em um matacão granítico, nas proximidades do município, uma estátua de São 
Antônio, que foi levada para a igreja. Todos os anos o evento atrai milhares de 
turistas de diversos locais do país para conhecer a pedra do “Santo Casamenteiro”, 
que ganhou essa fama após ser canonizado porque em suas pregações religio-
sas, o frei Fernando de Bulhões, sempre destacava a importância do amor e do 
casamento. Reza a lenda que quem conseguir passar por baixo da pedra, através 
de uma estreita fenda que leva o visitante até o outro lado, basta ter muita fé e 
pedir ao “Santo Casamenteiro” que o seu pedido para o casamento será atendido. 

Fotos: Teresa Duarte

A Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e a operadora de turismo Azul Viagens inicia-
ram na última quarta-feira (9), a primeira fase de uma parceria para a divulgação do Destino 
Paraíba em 2021. Um grupo de 70 vendedores da operadora, sediada em São Paulo, capital, 
vai participar de uma capacitação presencial com um representante da PBTur sobre os prin-
cipais roteiros turísticos da Paraíba, além de receberem informações sobre a infraestrutura 
hoteleira e de serviços das cidades turísticas do estado.

O município de Areia, região do Brejo, conta agora 
com o Roteiro Cultural da Cidade de Areia. Produto fruto 
do projeto de extensão Andanças Culturais, desenvolvi-
do pela Biblioteca Setorial Francisco Tancredo Torres 
(CCA/UFPB). O roteiro revela as experiências senso-
riais da equipe do projeto que, em meio à pandemia da 
SarsCovid-19, pôde percorrer os lugares, conhecer os 
espaços e as pessoas, mergulhar na história e memória 
- tudo isso de maneira virtual e respeitando as determi-
nações dos órgãos de saúde. Foram percorridos cinco 
principais eventos que tradicionalmente acontecem 
na cidade. http://www.cca.ufpb.br/bscca/contents/
menu/a-biblioteca/nosso-projeto-de-extensao/andan-
cas-culturais-experiencias-na-cidade-de-areia-pb

O lançamento do Maior São João do Mundo 2021, em Campina Grande, será 
realizado hoje, com o acendimento virtual da fogueira cenográfica e início da contagem 
regressiva para o Maior São João do Mundo 2021. Na oportunidade, será divulgada a 
programação do evento virtual, que começa amanhã. O lançamento da programação 
acontece a partir das 20h30, por meio de uma live, direto do ‘Istúdio Munganga’, no 
Museu dos Três Pandeiros

Através do QR Code acesse 
o site do Detran/PB para fazer 

o agendamento do atendimento.

No período junino

rodoviária prevê fluxo de 
passageiros 50% menor

Sem festas juninas e 
com medidas mais restriti-
vas de combate a covid-19, a 
administração do Terminal 
Rodoviário Severino Came-
lo, em João Pessoa, estima 
que o fluxo de passageiros 
será 50% menor se compa-
rado com o mesmo período 
do ano de 2019, quando não 
existia pandemia. 

Segundo o represen-
tante da empresa que admi-
nistra o terminal, Reinaldo 

Brasil, a estimativa é que du-
rante todo este mês ocorram 
apenas cerca de 100 mil em-
barques e desembarques.

“Por ainda estarmos 
vivenciando a pandemia, 
no momento do embarque, 
todos os passageiros devem 
ter suas temperaturas veri-
ficadas. Também será dis-
ponibilizado álcool em gel 
para todos. O uso de más-
caras dentro do Terminal é 
obrigatório e o passageiro 
deve permanecer com ela 
durante todo o percurso da 
viagem”, alertou.

Mesmo com as redu-
ções no número de embar-
ques e desembarques, as 
orientações gerais são para 
que os passageiros adqui-
ram com antecedência as 
passagens de ida e volta e 
que todos verifiquem toda 
a documentação necessária 
para seguir viagem. 

Na Paraíba, geralmente 
os destinos mais procurados 
são Campina Grande, Patos, 
Sousa, Cajazeiras e Guarabi-
ra. Já para outros estados a 
procura maior é por Recife 
e Natal.

José Alves 
zavieira2@gmail.com 

Foto: Marcus Antonius

Várias medidas 
de prevenção à 
proliferação da 
covid-19, como o 
uso obrigatório de 
máscaras, estão 
sendo exigidas
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Da poesia à prosa
Um dos convidados de hoje do ‘Entrevista Funesc’, o poeta 
Antônio Mariano vai falar sobre ‘Entrevamento’, obra que 
marca a sua estreia no gênero romance. Página 11
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Catálogo é resultado de uma 
extensa pesquisa feita pela 
Cia. Boca de Cena, com o 
apoio da Editora A União

Em Pernambuco e na maioria 
do país, mamulengo. No Rio Grande 
do Norte, joão redondo. No Ceará, 
cassimiro coco. Mas na Paraíba a 
gente gosta de chamar mesmo é de 
babau. É dessa forma que ele en-
contra seu significado no imaginá-
rio popular de forma lúdica, artísti-
ca e inventiva. O teatro de bonecos 
popular do Nordeste é reconhecido 
como patrimônio imaterial do Bra-
sil desde 2015 e agora ganha um 
catálogo que atualiza a bibliografia 
sobre essa arte, com objetivo cen-
tral de documentar os trabalhos 
dos brincantes, divulgando um pou-
co da história da brincadeira popu-
lar, seus fazedores e sua localização 
no mapa da Paraíba. 

Com apoio cultural da Em-
presa Paraibana de Comunicação 
(EPC), através da Editora A União, 
o material do Catálogo de Babau 
da Paraíba é resultado de uma 
extensa pesquisa da Cia. Boca de 
Cena, que há mais de duas déca-
das desenvolve no Estado um tra-
balho de produção, manutenção 
e fomento da arte bonequeira pa-
raibana. O encarte traz ainda uma 
breve biografia de 31 brincantes 
de babau em 15 cidades. 

“A gente precisava de alguma 
coisa que ficasse para os bonequei-
ros e também servisse de pesquisa 
para os professores. Esse catálogo 
é um marco no teatro de bonecos 
da Paraíba”, destaca Amanda Viana, 
que coordenou o projeto de pes-
quisa para que a brincadeira fosse, 
depois de 11 anos de estudo, ofi-
cialmente reconhecida como Bem 
Cultural que expressa o patrimônio 
cultural brasileiro. Ela também tra-

balha com teatro de animação, que 
é o teatro de bonecos em todas as 
suas vertentes, como a contação 
de histórias, teatro de luvas, de ma-
nipulação direta e o babau, dando 
vida às personagens Anita e Rosi-
nha, na Cia. Boca de Cena. O grupo é 
uma ONG especializada na pesqui-
sa e na divulgação do teatro de bo-
necos na Paraíba, e já desenvolveu 
projetos premiados nacionalmente 
nos quais davam visibilidade aos 
bonequeiros em sua própria comu-
nidade e fazia com que eles fizes-
sem apresentações itinerantes em 
diversos municípios.

O catálogo registra ainda a 
produção dos artistas brincantes 
nos dias atuais, já que, segundo 
Amanda, a única obra que trazia um 
inventário similar datava de 1972, 
de Altimar Pimentel. O projeto tam-
bém lista algumas ações de salva-
guarda que já foram desenvolvidas 
e que podem servir de exemplo 
para futuras ações. 

É difícil apontar com preci-
são como o babau surgiu. Segundo 
pesquisas, essa brincadeira era de 
origem europeia e chega ao país 
através dos colonizadores. Foi uti-
lizada como estratégia de catequi-
zação dos indígenas e campone-
ses por parte dos padres jesuítas, 
sendo muito bem absorvida pela 
população quando chega ao nor-
deste. “Essa característica se deve 
à relação existente entre esse tipo 
de arte com as cidades produtoras 
de cana-de-açúcar ou portuárias”, 
pontua Amanda. É exatamente por 
essa característica que o catálogo 
demonstra uma predominância dos 
mestres bonequeiros no Litoral e 
Brejo paraibano. 

A própria dramaturgia do 
babau revela esse aspecto de sua 

história intrínseca com os trabalha-
dores de engenho e os estivadores, 
refletindo a sociedade canavieira. 
“Tudo se passa na fazenda do Capi-
tão João Redondo. Ele é um fazen-
deiro riquíssimo, muito poderoso, 
preconceituoso e dono de todo o lu-
gar. E existe o romance de Benedito, 
que é um vaqueiro negro e trabalha-
dor nessa fazenda, que se apaixona 
pela Rosinha, filha do Capitão João 
Redondo”, conta Amanda Viana, 
revelando todo o aspecto rural que 
permeia o anedotário das histórias 
do babau e também presentes na 
literatura do escritor Ariano Suas-
suna (1927-2014). “É uma brin-
cadeira muito feita de improviso 
também. Tem uma narrativa, mas a 
partir dela vão sendo criadas outras 
situações”, acrescenta.

Essa característica inicial de 
ser uma arte produzida eminente-
mente por homens continua sendo 
a realidade entre as pessoas que 
trabalham com o babau. “Na Paraí-
ba, o número de mulheres é quase 
nenhum no teatro de bonecos po-
pular. São raridades para a gente 
encontrar”, ressente-se a artista.

O babau sempre se notabilizou 
por ser uma arte crítica, política, cô-
mica e até grotesca, sem seu apelo 
pedagógico ou infantil que hoje em 
dia se tenta moldar. E no passado, 
eles podiam ser ainda mais ofensi-
vos. “Nas zonas rurais, as brincadei-
ras eram apresentadas para toda a 
população da fazenda. Mas como 
não era uma brincadeira infantil, 
ela começava cedo com a presença 
da família, mas com o passar da noi-
te só ficavam os homens. A partir 
daí, a brincadeira era sempre rega-
da a muita cachaça e muitas piadas 
de duplo sentido”, narra Viana, que 
lembra ainda que as apresentações 

eram realizadas entre os intervalos 
da banda de forró.

Todas essas particularidades 
do babau criaram uma série de difi-
culdades que colocam essa arte em 
desacordo com os usos e costumes 
atuais. É que a tradição do babau 
não cabe dentro da realidade atual 
sem que haja um entendimento da 
conjuntura na qual ela foi criada 
e se revelem as circunstâncias de 
seus discursos por vezes discrimi-
natórios e práticas violentas. “O 
babau não é uma brincadeira peda-
gógica, mas ele pode ser, sim, levado 
para as escolas, desde que haja uma 
contextualização em relação ao que 
vai ser apresentado”, indica a artis-
ta. “Muitas vezes existe um choque 
cultural. Os bonequeiros, em sua 
maioria, são pessoas que não têm 
letramento, nem falam gramati-
calmente correto, como a escola 
trabalha”, pontua Amanda Viana, 
orientando que é preciso levar o 
entendimento que aquilo se trata 
de uma tradição cultural que advém 
de uma oralidade muito específica. 
Nesse sentido, o catálogo contribui 
sendo um suporte didático para os 
professores explicarem essas con-
junturas para os alunos.   

A participação da artista, en-
quanto mulher na brincadeira do 
babau, é diferente e altera os pa-
drões estabelecidos pela tradição 
cultural. Como regra geral, quem 
manipula as personagens femininas 
dando voz a elas são os homens. 
Além de quebrar essa prática, Via-
na também não reproduz os este-
reótipos de gênero reservados aos 
papéis das mulheres na encenação. 
“Sei que sou a filha do Capitão João 
Redondo, mas eu tenho desejos e te-
nho direitos. No caso da minha Rosi-
nha, ela quer se impor. Inclusive, ela 
diz que é uma boneca empoderada”. 
Como uma das poucas representan-
tes femininas, Amanda hoje repassa 
seus conhecimentos e técnicas para 
uma bonequeira iniciante na arte, 
Thaíse Santos, de 31 anos.

O que mantém a brincadeira 
popular firme e atuante é o fascí-
nio que ela causa por onde passa 
entre pessoas de todas as idades. 
Fascínio este que os bonequeiros 
escondidos por trás dos panos de 
chita se alimentam, mas não enxer-
gam. “A gente sente quando se tem 
um espaço construído de troca e 
interatividade. Isso é muito forte”, 
resume Amanda Viana.

Publicação mapeia 
brincantes de 
babau 
na PB
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oLevantamento estava desatualizado desde os anos 1970; 
novo ‘Catálogo de Babau da Paraíba’ traz biografia de 

31 brincantes de babau em 15 municípios do Estado

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Distribuição será feita gratuitamente nas bibliotecas públicas
Está prevista para assim que 

as medidas de restrição e isola-
mento forem vencidas, a reali-
zação do lançamento oficial do 
Catálogo de Babau da Paraíba. 
O resultado desse trabalho será 
distribuído de forma gratuita nas 
bibliotecas públicas do Estado, 
bem como em instituições de 
ensino, fundações culturais e 
entidades representativas liga-
das à cultura.

Para Amanda Viana, o pro-
jeto que coordenou já nasce 
inacabado, uma vez que essa 
arte é contínua e permanece 
atuante através de seus artistas 
e do interesse do público mesmo 
em tempos de pandemia.

A Cia. Boca de Cena vive 
apenas de teatro. “Esse foi 
um momento de reflexão e 
de trabalhar internamente na 
própria companhia”. Amanda 
vai estrear em conjunto com 
Artur Leonardo o espetáculo 
Dona Mariô, além de estarem 
desenvolvendo um projeto de 
pesquisa chamado ‘Boneco no 
vídeo’. “Nós montamos aqui, 
dentro da nossa própria casa, 
um estúdio improvisado e adap-
tamos alguns dos espetáculos 
para a linguagem audiovisual. 
A gente começou a trabalhar 
internamente buscando recons-
truir e repensar, dentro da pró-
pria companhia, possibilidades 

de permanecer atuantes sem 
sair de casa”, descreve.

Como uma estudiosa da 
arte do babau, Amanda Viana 
também tem produzido oficinas 
on-line explicando e contando a 
histórias dos personagens desta 
arte popular. “É um workshop 
falando sobre a história do ba-
bau, o que é, como ele acontece 
e está disponível no canal do 
YouTube da companhia (/Cia-
BocadeCenaTeatrodeBonecos)”, 
explica ela. “Tem muita coisa 
boa, mas não tem divulgação 
para que as pessoas tenham 
acesso a isso”, lamenta. 

Além de ser uma atividade 
que possui em sua raiz o teatro 

popular que junta pessoas em 
locais públicos que tornaram-se 
proibitivos em tempos de isola-
mento social, a própria simpli-
cidade dos mestres brincantes 
dificulta que o mundo virtual 
torne uma possibilidade palpável 
para dar seguimento aos seus 
trabalhos. A companhia tem 
procurado também facilitar a 
inclusão digital desses artistas. 
“Mas a pandemia tem propiciado 
momentos construtivos, mas são 
caminhos que são mais longos”, 
afirma Amanda Viana.
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Amanda Viana promove oficinas 
de babau através do canal da 

companhia no YouTube
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Não tem graça

Barros
nelsonrbarros@gmail.com

Nelson

“Tenho uma mulher de 30 / Boa da cabeça aos pés / 
Mas o negócio é o seguinte / Troco por uma de 20 e outra 
de 10...” Essa pérola politicamente incorreta, chama-se ‘Sa-
fra de 83’. É a letra de uma música que fez muito sucesso 
nos carnavais dos anos 1980. Menor de 18 anos podia en-
trar nos bailes dos clubes, se estivesse acompanhado dos 
pais. Não gostava, mas ia. Acabava sendo bom tomar uns 
consentidos goles de “cuba libre” e assistir aquele espetá-
culo, prestador de atenção de vidas que sempre fui. Sen-
sualidade, alegria verdadeira e falsa, tapas e beijos. Na hora 
que tocava essa música, me chamava atenção que pudesse 
ser engraçado, inclusive para as mulheres que, pelo jeito, 
não prestavam atenção naquelas palavras. A letra continua 
com o cantor dizendo que “vai pintar e bordar com a de 
20 e que a de 10 vai ter que esperar. A de 20 também será 
trocada por duas mais jovens, quando chegar aos 30”.

Essa é uma característica curiosa da nossa cultura. 
Brincar com o que não tem graça.

Numa só música, depreciação, objetificação da mu-
lher, pedofilia. Uma mulher aos 30 anos era carta/corpo 
fora do baralho.

A piada, quase um “bem imaterial da cultura brasilei-
ra” tem sempre duas pontas. Começa com uma historinha 
onde, no final engraçado, estarão sendo ridicularizados um 
gay, ou um negro, ou uma mulher, que nem precisa ser loi-
ra, um gordo, um português ou um japonês. A verdade é 
que a lista é infinita, qualquer pessoa pode ser vítima de 
um gracejo, a partir de alguma característica social, física, 
racial etc. Mas existem algumas que são infinitamente mais 
vulneráveis, por causa de relações de dominação históri-
cas, onde alguns grupos se consideram superiores.

Piadas preconceituosas eram, e ainda são, muitas 
vezes contadas diante daqueles que estão sendo desres-
peitados. Mas, se houver um ar qualquer de desagrado 
por parte da vítima, a reação é certeira: – é um recalcado. 
Não achou graça porque não tem humor ou tem senti-
mento de inferioridade. 

Ó, filósofo olaviano, tens idéia de como uma socieda-
de pode produzir isso? 

Ninguém nasce com sentimento de inferioridade. 
Isso é resultado de um processo de destruição constante 
da autoestima alheia.

Já disse uma vez: brincadeira só tem graça quando 
todo mundo se diverte. É simples, não?

Esses dias um médico, digital influencer brasileiro, 
virou notícia, depois de postar um vídeo onde age de 
maneira desrespeitosa com uma vendedora de papiros, 
numa “brincadeira” de desagradável cunho sexual. E ain-
da num país muçulmano, o Egito, onde esse tema é tra-
tado com bastante rigidez, coisa da qual o engraçadinho 
deveria, no mínimo, ter conhecimento.

Um amigo russo, que conheci aqui, me falou que esta-
va adorando a cidade e as pessoas, muito dispostas para o 
riso, mas que já estava ficando cansado. Por causa do seu 
nome, “Slava”, já não dava mais para rir quando alguém 
tirava onda: – Você “se lava”?

Slava me ensinou, inclusive, que no seu país, também 
existe o habito de se contar historinhas que terminam de 
modo engraçado. É a prima da piada, e atende pelo mes-
mo nome: anedota (anekdot).

Tenho muitos outros exemplos, situações pareci-
das e você certamente também tem. A gente ainda está 
aprendendo. Aprendendo que a dor do outro não é en-
graçada; que as mulheres dão show, inclusive de bola, 
em qualquer idade; que índio não é fantasia; que vidas 
negras importam; que ser gay não é opção e que todo 
mundo, todo mundo, merece respeito. 

A gente ainda está aprendendo. Aí vem o represen-
tante maior da nação e zomba de tudo e de todos. Inclu-
sive da morte. O influenciador digital faz a gente passar 
vergonha, num ato de total deselegância, enfeiando nossa 
imagem. E, claro, encontrando apoio nas redes, onde se 
pode perder o amigo, mas não a piada.

Vejam bem, sou completamente contra o tal do “lin-
chamento social” tão comum e tão nocivo das redes. O 
cara fez a besteira, sofreu as penalidades que, suposta-
mente foram devidas e, coisa que duvido muito, talvez te-
nha aprendido. Mas a gente precisa continuar passando a 
lição. Não existe graça nenhuma em constranger o outro 
numa piada. E, das coisas que tenho aprendido, é que qua-
se toda ela é de mau gosto. Piada é bullying. Quase sempre 
provoca desconforto, sobretudo naqueles que são alvo 
mais vulnerável. É algo hostil, violento.

Vou ser franco, fui, eu mesmo, um bom contador de 
piadas. Hoje sinto vergonha de muitas risadas que já pro-
voquei à custa da depreciação alheia. E estou aprendendo. 

Se a gente não voltar a prestar atenção na lição do 
“faz bem ser do bem”, logo, logo estaremos de volta aos sa-
lões de baile, cantando e dançando com os braços levanta-
dos, coisas como: Será que o Zezé é bicha, nêga do cabelo 
duro? Amélia que era mulher de verdade! Enquanto isso a 
menina de 10 anos olha apavorada para o futuro.

Trilha Sonora
‘Triste, Louca ou Má’ - canção de Francisco, el Hombre; 
‘A Carne’ - Seu Jorge/Ulisses Capelleti - com Elza Soares;
‘Paula e Bebeto’ - Milton Nascimento;
‘Mesmo Que Seja Eu’ - Roberto e Erasmo - com Marina 

Lima;
‘Proibido o Carnaval’ - Caetano e Daniela Mercury.

Colunista colaborador

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboradorArtigo

Os poemas de Elvio Vargas
Os poemas de Elvio Vargas parecem 

recém-saídos do sono e do sonho; pare-
cem esfregar os olhos, abri-los e bocejar, 
para, só então, serem tomados do susto 
de nascer e de adquirirem a condição de 
poemas. Mesmo assim, ainda conservam 
o cordão umbilical parcialmente atado ao 
mundo informe que lhes deu origem. São, 
em suma, jorros de um sonho onde con-
vivem harmoniosamente o caos e a cos-
mogonia, ambos faces de uma só moeda, 
quem sabe da moedinha perdida de que 
tanto fala Mario Quintana, para quem “O 
poema é um objeto súbito”. 

Pois bem, os poemas desse Água dos 
Sonhos são objetos súbitos, objetos do sur-
to, do susto, do transe de um poeta que põe 
a respirar na superfície poemas que ainda 
liberam resquícios da placenta e que dei-
xam escorrer o líquido da bolsa rompida 
para batizar seres e coisas com o sortilégio 
da linguagem.

Os poemas de Água dos Sonhos nascem 
de um só fôlego, pois possuem o medo de su-
cumbir antes de apreender a eternidade do 
frêmito de vida da condição humana: 

Vem de muito longe
as vidas que vivem em mim
na cumplicidade e no pacto
sou nuvem, migalhas de sonho
e pensamento
o sono das águas
neste rio invisível do vento
Às vezes e não escassas
trago o ritmo
intuição e encantamento
Sou um estrangeiro
mascate da luz boreal
É tarde demais
me construíram assim
com este estranho tecido
de sangue, linguagem e paixão 
carregado de sóis amedrontados
e luas transitivas. 

Não por acaso, as metáforas genitivas 
inflacionam os poemas desse livro. E se elas 
surgem da necessidade urgente de aproxi-
mar o irreconciliável, já sabem de antemão 
da dificuldade em celebrar as “núpcias dos 
contrários”. Mesmo assim, tentam; e ten-
tam porque é próprio do homem sonhar o 
impossível. Daí a avalanche – na poesia de 
Elvio – de termos que empulham a carte-
siana e redutora compreensão do mundo 
dos empedernidos cultores do ponderá-
vel: “sóis amedrontados”, “imensas luas/ 
duas renas ofegantes”, “asas de jacarandá”, 
“escamas de cedro”, “cais do olhar”, “pólen 
das lembranças”, “mascate da luz boreal”, 
“cardumes de rios”, “cristais de insônia”, 
enfim, termos e mais termos que, para os 
desprovidos de sensibilidade poética, pa-
recem misturar alhos com bugalhos. Vou 
mais além: os paralelos insólitos da poesia 
de Elvio Vargas assentam-se na necessida-
de humanística de aproximar os contrários 
para eliminar as diferenças.

Elvio Vargas, assim como Quintana e 
Sérgio Faraco, é natural de Alegrete. Alegre-
te, ma non troppo, uma vez que a sua poesia 
parece surda aos fonemas da alegria que 
emanam do nome Alegrete. E isso por uma 
razão muito simples: o seu lirismo evoca “o 
lirismo dos bêbados / o lirismo difícil e pun-
gente dos bêbados / o lirismo dos clowns de 
Shakespeare”. Vale dizer: lembra o seu lado 
“gauche”, tão bem expresso no recurso esti-
lístico utilizado nesse fragmento do poema 
Os Vagões de Schindler: 

 Trilhos, dormentes, rebites
nada mais me socorria 

Meu destino estava selado 
era ferro contra ferro
fornalha acesa 
no calor dos medos 
Trem ____________.

Preciso dizer que a palavra Trem é o 
próprio Trem diante do traço que, iconogra-
ficamente, desperta no leitor a ideia de um 
solitário trilho sobre o qual, de modo inevi-
tável, locomotiva, vagões e eu lírico irão des-
carrilhar?  Assim como esse Trem, o eu lírico 
da maioria dos poemas de Elvio Vargas não 
“anda nos trilhos”, descarrilha. É um eu líri-
co desaclimatado, estrangeiro, “gauche”.

Enfim, sobre Elvio Vargas eu diria o 
mesmo o que já disse a propósito de Mario 
Quintana: “(...) é um fronteiriço não por ser 
natural de Alegrete, mas por extrapolar os 
estreitos limites da geografia para conceber 
um mundo de magias e de sortilégios”.

nnnnnnnnnn

Registro
Em boa hora o editor Oreny Júnior 

lança a segunda edição ampliada e revista 
de Por uma Vanguarda Nordestina (Gajeiro 
Curió/Selo Cultural, Natal, Rio Grande do 
Norte, 2021), do potiguar Anchieta Fernan-
des. No livro, o autor passa em revista o poe-
ma-processo (Dailor Varela, Moacyr Cirne, 
Falves Silva e outros), o quadrinho antiesté-
tico (iniciado por Deodato Borges, de Campi-
na Grande), a arte-correio (iniciativa, aqui no 
Nordeste, de Paulo Bruscky, Daniel Santiago 
e Unhandeijara Lisboa, entre outros), além 
do tropicalismo, que arregimentou, na Pa-
raíba, Marcus Vinícius, Raul Córdula, Carlos 
Aranha e Jomard Muniz de Brito).

Livro que registra e documenta, Por 
uma Vanguarda Nordestina é uma fonte 
obrigatória de todos quantos desejem saber 
a respeito dos movimentos de vanguarda 
que eclodiram nessa região do País.

 Os paralelos insólitos da poesia de 
Elvio Vargas assentam-se na necessidade 
humanística de aproximar os contrários 

para eliminar as diferenças 

Fundação 
Ernani SatyroFunes Cultural

O sagrado e a tragédia:
cultura, religiosidade e história

Prof. Delzymar Dias

As diversas manifestações religiosas 
e a própria ideia do sagrado estão vincu-
ladas a uma estrutura histórica de for-
mação da nossa sociedade. Para além do 
tradicionalismo dogmático daquilo que a 
oficialidade das religiões nos propõe, as 
crenças que nascem nas pequenas loca-
lidades estão ligadas, em grande parte, 
a superação de problemas e fenômenos 
locais ou as questões de saúde e doença 
que atormentam as pessoas.

Assim, surgem crenças, ritos, con-
ceitos e histórias que se consolidam, a 
margem do dogma, juntando elementos 
informais e populares que potencializam 
a fé das pessoas. Muitas vezes, essas his-
tórias possuem um tema ou um persona-
gem que transita entre essas narrativas, 
com mudanças pontuais ou significativa-
sem relação ao local e ao contexto histó-
rico dos relatos.

Quem mora na cidade de Patos, 
Sertão da Paraíba, certamente conhece 
a história da Cruz da Menina. Uma tragé-
dia provocada por um crime bárbaro é o 
ponto central da história que deu origem 
ao Parque Religioso. Em outubro de 
1923 foram encontrados os restos mor-
tais de uma criança chamada Francisca, 
assassinada dias antes em um caso que 
marcou a história do município. No local, 
uma cruz era colocada para lembrar o 
fato, despertando nas pessoas que ali 
passavam um sentimento de fé e oração. 
O agricultor José Justino do Nascimento, 
motivado por uma grande seca que asso-
lava a região, resolve fazer uma promes-
sa de construir uma capela em home-
nagem a menina, caso fosse encontrado 
água na região, fato que ocorreu poucos 
dias depois, fazendo com que o mesmo 
cumprisse a promessa e construísse a 
capela no ano de 1929. Milhares de pes-
soas vindas de todos os cantos do Brasil 
visitam o local todos os anos, sendo 
transformado em Parque Religioso em 
outubro de 1993, com uma grande estru-
tura para receber os romeiros. 

Em Pombal, também no Sertão da 
Paraíba, outra história trágica deu origem 
a uma Cruz da Menina. Durante a seca de 
1877, uma das maiores já registradas na 
região, um crime bárbaro gerou reper-
cussão em todo o estado. Uma criança de 
nome Maria é assassinada e partes do seu 
corpo são usadas como alimento por Do-
nária dos Anjos, uma mulher de 18 anos 
que alegou ter atraído e matado a menina 
para saciar a sua fome, em momento de 
grande aflição. Esse episódio trágico foi 
citado por grandes nomes da literatura, 
como o escritor José Américo de Almeida 
e os poetas Nicandro da Costa e Bernardo 
Nogueira. O contexto histórico do assassi-
nato da menina é a fome provocada pela 
seca. A partir disso, surge o fenômeno 
religioso em torno da sua morte. No local 
onde a menina morreu, foi colocado uma 
cruz de madeira, onde populares começa-
ram a se reunir para fazer pedidos e ora-
ções. Quando as chuvas chegaram em um 
momento de grande aflição, as pessoas 
atribuíram a criança, vítima daquele cri-
me cruel, a intercessão para aquela graça. 
O local até hoje é visitado por romeiros e 
pessoas de fé. A antiga cadeia onde Doná-

ria dos Anjos ficou presa vários anos, hoje 
abriga a Casa da Cultura.  

Cruz da Menina também é o nome 
dado a uma comunidade localizada na 
cidade de Dona Inês, na região do Curima-
taú paraibano. No local, uma cruz e uma 
pequena capela fazem referência a outra 
história trágica que também envolve uma 
criança. Em uma das diversas secas que 
assolaram o Nordeste brasileiro, uma fa-
mília de retirantes chega até a localidade 
carregando uma criança nos braços. Fa-
mintos, pedem comida a um dos grandes 
proprietários rurais da região, que se nega 
a ajudar a família. A menina Dulce, fragili-
zada, com fome e sede, não resiste e acaba 
morrendo. No local que a menina faleceu, 
surge um olho d´água, uma fonte que será 
relacionada a um milagre feito pela meni-
na Dulce. Centenas de pessoas visitam a 
região para fazer seus pedidos e orações 
em lembrança a menina. As migrações e 
imigrações forçadas que se misturam em 
histórias de tragédias, dores e legados, 
fazem parte do tecido social de diversas 
regiões nordestinas. Nesse caso específico, 
é a junção de elementos como seca, fome 
e o legado vivo dos descendentes de afri-
canos que foram escravizados na região, 
que formam a identidade da comunidade 
quilombola chamada Cruz da Menina.

Três crianças, três meninas. As his-
tórias construídas e narradas em torno 
das tragédias que ceifaram as vidas de 
Francisca, Dulce e Maria, fazem parte de 
um enredo típico dos anos de seca. Toda 
a narrativa religiosa desses casos nasce 
a partir da escassez de água e de comida 
na região. Temos aqui uma grande opor-
tunidade pedagógica de trabalhar com 
aspectos educativos relacionados a cul-
tura, memória, religiosidade e patrimô-
nio local. Essas e outras histórias e nar-
rativas precisam chegar até as pessoas, 
fazendo com que haja uma compreensão 
da diversidade de manifestações que 
envolvem a cultura religiosa do seu povo 
e da sua região, construído a partir de 
características históricas, culturais e 
geográficas próprias do seu lugar. 

Parque Religioso Cruz da Menina, situado em Patos

Foto: Arquivo A União



Cultura

Limpava o quintal naquela tarde. Passava o 
ciscador lentamente penteando a terra para dei-
xar caminhos e ver as formigas passarem enfi-
leiradas por eles. Entendi a lógica do jardim zen, 
aquele mesmo que um dia fiz de açúcar numa ma-
quete de pagode budista para passar o ócio das 
tardes quando adolescente. Açúcar que não durou 
uma semana para ser descoberto, justo por elas, 
as formigas. 

De uns dias pra cá a motosserra tem ganha-
do espaço nessa rua, foram três grandes árvores 
de uma só vez, aumentando meu receio de que em 
pouco tempo outro arranha-céu tomará o espaço 
de observação do céu ali do lado esquerdo. Sau-
dade daquele jambeiro enfeitado até o topo pelo 
bougainville cor-de-rosa choque. 

Enquanto isso, a mangueira daqui, a cada dia, 
parece se despedir mais e mais. Dizem que é o 
mal-do-Recife, a gente acha que é mau-olhado. Ou 
um ou outro, o fato é que ela definha. Brotaram 
ainda umas folhinhas verdes, mas já murcharam, 
como se sua mãe/tronco/raízes estivesse deixan-
do de mandar o alimento. Os saguis sentem e eu 
também.

Chove, a temperatura está em 25 graus. Junho 
chegou. Inauguramos comendo milho cozinhado 
e bolo. Liguei para uma ouvidoria do município, 
cujo atendente é gago, ainda quis rir com a situa-
ção, depois que conclui que ele está no cargo cer-
to: ouvidor, aquele que ouve. Ouvir mais que falar. 
E nada ficou resolvido no final. O jeito é arregaçar 
as mangas e não esperar nada do estado, uma vez 
que ficamos acostumados e com a falsa sensação 
do mal necessário dito por Hobbes.

Pra completar e quem sabe finalizar essa di-
vagação, tenho sentido na pele a dificuldade para 
ensinar as crianças a partir dos livros que a escola 
adotou. Essa tal de interdisciplinaridade, se não or-
ganizada, fica mais parecendo uma grande salada 
mista, na qual não sabemos mais distinguir o que é 
banana, maçã e mamão. Pra mim parece mais aba-
caxi, ou será marmelada? Pra poder dar conta do 
recado estou tendo que dar meus pulos: comprei 
tabuada, caligrafia, um bom livro de história, que-
bra-cabeça com mapas e um globo terrestre. Ainda 
não tenho alcançado a excelência, até porque pa-
ciência não é plantinha fácil de cultivar.

De todo jeito tem valido a pena aprender junto 
com eles, nessa busca infinita diante de nós con-
servando sempre o senso de mistério, como acon-
selha Sertillanges: “Quem julga compreender tudo 
prova que nada compreende. Os que se contentam 
com respostas provisórias a problemas que na 
realidade se põem, falseiam sempre a resposta 
não sabendo que ela é parcial. Toda a questão é 
enigma que a natureza propõe e, através da natu-
reza, Deus: ora o que Deus propõe, só Deus o pode 
resolver. As portas do infinito mantêm-se sempre 
abertas. O que há de mais precioso em cada coisa 
é o que se não exprime.”

Divagando,
é junho!

em destaque
Crônica

Amanda K.
amandak.coluna@gmail.com

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de junho de 2021     |     A UNIÃO        11

Colunista colaboradora

Imagem: Divulgação

Sertillanges: “Quem julga compreender tudo prova que nada compreende”

‘Entrevista Funesc’

O poeta Antônio Mariano 
e a musicista Beatriz Waves 
são os dois convidados da edi-
ção do ‘Entrevista Funesc’ que 
a Fundação Espaço Cultural 
da Paraíba realiza nesta sexta-
feira, com transmissão ao vivo 
a partir das 19h, no perfil do 
Instagram da própria institui-
ção (@funescgovpb). Durante 
o evento, ambos vão participar 
de bate-papo, mediado pelo 
jornalista Jãmarrí Nogueira, 
para falar sobre suas respec-
tivas produções, projetos e a 
respeito de arte e cultura no 
atual momento de pandemia. 
Posteriormente, a gravação da 
conversa ficará salva na grade 
do IGTV do perfil.

“Pretendo falar, por 
exemplo, da minha produção 
literária atual, pois acabei de 
publicar, pela Kotter Edito-
rial, do Paraná, o livro Entre-
vamento, que marca a minha 
estreia no gênero romance. É 
uma história de amor trágica, 
narrada em dois tempos, pre-
sente e pretérito, a partir da 
cadeia em que o narrador está 
recluso. Nesse romance, abor-
do temas sociais, misoginia 
e homofobia. É escrito numa 
linguagem dura, diria até vio-
lenta, porque é um persona-
gem violento. O final não é fe-
liz, mas redentor”, informou o 
poeta Antônio Mariano.

O livro custa R$ 50, mas 
pode ser adquirido com des-
conto de 30%, no site da edi-
tora (www.kotter.com.br).

Mariano comentou que 
o projeto desse seu primeiro 
romance é de longa data, pois 
começou a ser elaborado há 
25 anos. “A primeira versão eu 
conclui em 2014. Eu o deixei 
em repouso até 2020, quando 
retomei o projeto com o acom-
panhamento do escritor Tiago 
Germano, que fez a tutoria, 
mentoria no trabalho com as 
palavras. Cheguei a escrever 
um novo capítulo, para preen-

cher as lacunas que ele tinha 
percebido durante a leitura”, 
disse ele. 

Além de sua nova obra, 
ele antecipou que espera falar 
durante a live da Funesc sobre 
a sua produção poética. “Estou 
com um livro inédito de poe-
mas que está 70% concluído”, 
adiantou.

Antônio Mariano tam-
bém falará sobre o programa 
Tome Poesia - Tome Prosa, que 
apresenta todo sábado, a par-
tir das 14h, com transmissão 
através de seu perfil no Face-
book e pelo canal no YouTu-
be, simultaneamente. “Trago 
como convidados três escrito-
res e poetas do cenário nacio-
nal e pretendo ampliar para 
outros países de língua por-
tuguesa”, descreveu o escritor. 
“Esse programa já foi realiza-
do de forma presencial em ba-
res da cidade de João Pessoa, 
como o Parahyba Café e o Sa-
garana, mas foi interrompido 
em 2010, por causa de alguns 
fatores. Uma das razões para a 
suspensão foi a dificuldade de 
encontrar espaço e outra foi a 
falta de incentivo”.

Incubadora
A outra convidada para 

o ‘Entrevista Funesc’, a mu-
sicista, vocalista, produtora 
musical e compositora de pop 
e synthwave Beatriz Waves, 
pretende relatar a sua tra-

jetória artística. “Vou trazer 
um pouco da experiência que 
vivi no exterior”, afirmou ela, 
que possui formação em Arte 
e Mídia pela Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), mestrado inglês em 
Composição de Popular na 
Bath Spa Univesity, na cida-
de de Bath, no Reino Unido, e 
graduação francesa em Cultu-
ra e Mídia na Université Char-
les de Gaulle, na França. 

“Eu percebi que há al-
gumas carências, como a fal-
ta, um pouco, de orientação 
na área de marketing sobre 
como gerir uma banda. A ban-
da é um negócio. Geralmente, 
os músicos começam a tocar 
e sentem o desejo de crescer 
e ganhar espaço e para isso 
é necessário orientação. Há 
pessoas que conseguem che-
gar lá, como a Luana Flores. 
No exterior, eu tinha o sonho 
de chegar lá, mas não deu 
certo”, lamenta a artista. “Fui 
fazer mestrado e não podia 
realizar apresentações como 
freelancer, porque o visto de 
estudante não permitia, mas 
podia trabalhar num emprego 
normal. Só podia me apresen-
tar se fosse na universidade 
de Bath, onde ainda fiz dois 
shows de música pop eletrô-
nica. Então, essa live pode 
ser um espaço para orientar 
quem estiver interessado no 
assunto, como também em 

outros temas, a exemplo de 
marketing e direito autoral 
para a música”, afirmou Bea-
triz Waves, que já foi baixista 
e vocalista de bandas de rock 
como a Blue Sheep (2008-
2011), Little Talks (2013) e 
Kickin' Rocks (2015).

 Campinense que reside 
na cidade de João Pessoa há 
oito anos, Beatriz Waves in-
formou que tem se utilizado 
da Internet para divulgar seu 
trabalho. “A pandemia está 
dificultando os shows e estou 
em processo de incubadora. 
Além de compor, estou ela-
borando estratégias, já lancei 
três músicas nas plataformas 
digitais e o próximo single que 
pretendo lançar, no próximo 
mês, se intitula ‘Egos’, músi-
ca eletrônica com letras em 
inglês e parte em francês que 
fala sobre a meditação e a im-
portância de se agir de forma 
coletiva”, concluiu. 

Poeta Antônio Mariano faz 
estreia no gênero romance

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

‘Cine Bangüê Online’ exibe em única 
sessão três produções em animação

Hoje é dia de animação 
no projeto ‘Cine Bangüê On-
line’: serão três curtas-metra-
gens exibidos gratuitamente a 
partir das 20h, no canal oficial 
da Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba no YouTube (/
funescpbgov), todos produzi-
dos e dirigidos pelo cineasta 
Marcelo Fabri Marão, mais co-
nhecido na área como Marão 
(RJ). Lembrando que após a 
sessão, os filmes não ficarão 
disponíveis no catálogo.

Em Até a China (2015, 
15min., Classificação indi-
cativa: livre), acompanhe a 
história de um homem de 
Nova Iguaçu que decide ir 
até o outro lado do globo le-
vando apenas uma bagagem 
de mão. Ele descreve com 
muito humor suas aventuras 

na China, desde o check-in 
no aeroporto, uma ida ao su-
permercado até sua chegada 
na China. O viajante também 
mostra curiosidades do país 
como restaurantes que ser-
vem cabeças de peixe e en-
guias, trânsito caótico e pre-
sentes inusitados.

Já em Eu Queria Ser um 
Monstro (2009, 8min., Clas-
sificação indicativa: livre), 
que usa a técnica de stop-
motion, mostra o cotidiano 
de uma criança com bron-
quite durante sua infância 
em Nilópolis.

Por fim, O Anão que Vi-
rou Gigante (2008, 10min., 
Classificação indicativa: 10 
anos) conta a improvável – 
todavia autêntica – história 
de um rapaz conhecido por 

apresentar a estatura mais 
oscilante já registrada. Ao 
completar 21 anos de idade, 
ele media 1,18m. A partir 
de então, começou a crescer 
rapidamente e, aos 30 anos, 
media 2,18. Por ocasião da 
sua morte, media 2,34m. 
Trata-se do único ser huma-
no na história da medicina a 
ter sido anão e gigante.

Marão é formado na Es-
cola de Belas Artes da UFRJ 
e diretor de animação, tendo 
realizado 14 curtas e parti-
cipado de mais de 300 ani-
mações para publicidade, 
Internet, TV e cinema. Foi Pre-
sidente-fundador da Associa-
ção Brasileira de Cinema de 
Animação (ABCA), professor 
no curso de pós-graduação 
em animação da PUC duran-

te sete anos e desde 2003 é 
coordenador do Dia Interna-
cional da Animação e sócio-
gerente da produtora Marão 
Desenhos Animados. Seus 
curtas foram selecionados 
para mais de 600 festivais de 
cinema em mais de 40 países 
e receberam 120 prêmios.

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube
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Projeto passará gratuitamente as animações dirigidas pelo premiado carioca Marão: ‘Até a China’ (E), ‘O Anão que Virou Gigante’ (C) e ‘Eu Queria Ser um Monstro’ (D)

Fotos: Divulgação

Edição conta com a cantora e compositora Beatriz Waves (E) e Mariano (D), que falará sobre a obra ‘Entrevamento’



Cultura

“Experiências em Arqui-
vos Privados de ex-governa-
dores” é o tema do debate que 
a Fundação Casa de José Amé-
rico (FCJA) realiza nesta sexta-
feira, com transmissão ao vivo 
a partir das 16h, pelo canal 
oficial da FCJA no YouTube. As 
convidadas para o evento, que 
integra a programação da 5ª 
Semana Nacional de Arquivos 

(SNA), são a gerente-executiva 
de Documentação e Arquivo 
da FCJA e historiadora Lú-
cia Guerra; a arquivista Ana 
Isabel Souza Leão, do Gru-
po de Estudos Arquivísticos 
(GEArq); e a socióloga Sheila 
Soares, do Arquivo Público do 
Estado de São Paulo (Apesp), 
com mediação da arquivista 
da própria Fundação, Maria 
Aparecida Pina.

“Durante a live, pretendo 
dar exemplo de como os arqui-

vos chegaram à Fundação, a 
classificação e os procedimen-
tos para a higienização, a fim 
de que sejam disponibilizados 
para o público. O Arquivo Pri-
vado de ex-governadores do 
Estado cumpre um importan-
te papel, porque é a história 
da Paraíba que está lá”, disse 
Lúcia Guerra. “No local existe 
acervo com documentos de 20 
ex-governadores. Não se tra-
ta de documentação de ações 
administrativas, que ficam no 

Arquivo Público do Estado da 
Paraíba, mas documentos que 
foram doados pelas famílias 
desses ex-governantes”, co-
mentou a gerente-executiva 
de Documentação e Arquivo 
da FCJA, acrescentando que o 
arquivo também é relevante 
por preservar a memória de 
algumas das autoridades que 
geriram a Paraíba. 

Outra convidada para o 
debate, Ana Isabel Souza Leão 
foi a primeira arquivista da 

FCJA e atuou na instituição 
de 1981 até 2003. “Quero re-
latar essa experiência, que foi 
maravilhosa. A sensação é a 
do dever cumprido por ter 
feito esse trabalho de resgate. 
Deixei um legado para a Fun-
dação Casa de José Américo, 
para a Paraíba e para o Brasil, 
porque José Américo, como 
escritor, político e ministro, é 
uma figura reconhecida nacio-
nalmente”, disse a arquivista, 
apontando que a construção 

do Arquivo Privado de ex-go-
vernadores foi por ela sugeri-
da ao então governador Tar-
císio Burity, e inaugurado em 
1991. “Não tem um prédio, 
no Brasil, construído especi-
ficamente para ser o Arquivo 
Privado de ex-governadores. É 
um trabalho pioneiro o da Pa-
raíba”, afirmou ela. 

Souza Leão lembrou que 
tudo começou, na Fundação, 
com a criação do arquivo so-
bre José Américo e, com o 
passar do tempo, se constatou 
a necessidade de possuir um 
Arquivo Privado de ex-gover-
nadores. No local estão docu-
mentos, por exemplo, dos ex-
governadores Tarcísio Burity, 
José Américo, Antônio Mariz, 
Ernani Satyro, José Targino, 
Ivan Bichara, Cícero Lucena e 
José Maranhão.

Ana Isabel  informou que 
ainda publicou três catálogos, 
todos baseados em informa-
ções do Arquivo da Fundação, 
cujos títulos são Correspondên-
cias de José Américo - Cartas de 
1915 a 1962, publicado em 
1983; José Américo e a Revolu-
ção de 1930, lançado em 1985, 
e José Américo Visto pelos Cari-
caturistas, de 1989.

Guilherme Cabral  
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no YouTube

Evento ao vivo faz parte da programação da 5a edição da Semana Nacional de Arquivos

Arquivos privados é tema 
de debate virtual da FCJA

Da esq. para dir.: mediado por Maria Aparecida Pina, participam da ‘live’ a gerente-executiva de Documentação e Arquivo da FCJA, Lúcia Guerra; a arquivista Ana Isabel Souza Leão (GEArq) e a socióloga Sheila Soares (Apesp)

Fotos: Divulgação

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

Pessoas guardam coisas com ciúme

nnn Lembro uma 
reflexão de Bob Dylan 
numa de suas músicas: 
“Se pensais que vale 
a pena salvar a vossa 
geração, melhor é que 
comeceis a nadar, por-
que os tempos estão a 
mudar”. 
nnn Quando a pan-
demia terminar, será 
construído no Baixo 
Centro Histórico mais 
um equipamento para 
a cultura. Será um 
espaço para cerca de 
300 lugares.
nnn No revolucio-
nário maio de 1968, 
um pôster fez furor em  
Paris. Nele, o cão Snoopy 
dava saltos. A legenda 
era: “Da reflexão nasce a 

ação”. Com o passar dos 
anos, Snoopy, Char-
lie Brown e os outros 
personagens criados 
por Charles Schulz 
(foto) converteram-se, 
no mundo inteiro, em 
verdadeiros ícones para 
os que não pediram 
que esquecessem o que 
tinham lido ou escrito.
nnn Schulz sempre 
refletiu a nós – ordinary 
people, “gente comum” – 
em seus personagens.
nnn Não fui embo-
ra para o Rio, onde já 
morei. Preferi me exilar 
onde nasci (no parque 
Sólon de Lucena), fazen-
do essas coisas conside-
radas normais. Algumas 
nem tanto.

Geleia geral

Agora, quando articulam-se as 
eleições de 2022 (incluindo-se 
a de presidente da República), 

o sentimento de posse espalha-se por 
várias partes, cidades, famílias. 

O eu, ou o limitado nós de uma des-
cendência comum, faz com que, bem mais 
que a reforma política, venha a tornar-se 
urgente uma reforma existencial.

Será que veremos ainda durante al-
gumas décadas muitas pessoas (parentes 
e amigos) guardando coisas com ciúmes, 
no áspero mantra do que é-meu-é-meu-e-
fim-de-papo?

Durante quanto tempo permane-
ceremos vendo tudo como a oposição à 
figura de Francisco no filme Irmão Sol, 
Irmã Lua?...

nnnnnnnnnn

Uma aurora e um pôr do sol podem 
ser curtidos com exata intensidade quan-
do a gente não desliza pela “sombra negra 
do ciúme”.

E entrar no mar sem ciúme? 
Quando é assim, a água salgada, o 

movimento das ondas, os reflexos lunares 
e solares, o sentir de peixes próximos e 

distantes, sejam botos ou tubarões, pa-
recem ser partes integrantes dos nossos 
membros. São horas em que os corpos 
pensam e falam.

Ontem à noite, depois de muito tem-
po, voltei a escutar Caetano Veloso com “a 
sombra negra do ciúme”.

O ciúme – que também é nome de 
um arbusto de flores violáceas – tem sido 
ponto e contraponto, verso-reverso-an-
verso, dó maior e lá menor de antologia 
da música popular brasileira, de Lupicínio 
Rodrigues a Djavan, do samba-canção ao 
rock que continua bem vivo.

Se o homem corresse do ciúme, não 
correria da paz. Se a mulher não fugisse 
do ciúme, não fugiria do amor.

nnnnnnnnnn

O que é o ciúme, senão o ponto cul-
minante de um renitente sentimento de 
posse? Ciúme dos filhos, das mulheres, 
dos homens, namorados e namoradas 
e “casos”, ciúme dos livros, ciúme dos 
brinquedos, ciúme das flores, dos discos. 
O próprio som da palavra ciúme chega a 
dar uma impressão do sentido possessiva-
mente seco da palavra, plural ou singular.

É fácil sempre enunciar o ciúme 
quando a temática é passional, seja na 
Scarlett O’Hara de ...E o vento levou ou 
até nas perplexidades existenciais da 
fantástica atmosfera de Blade Runner. 
Quantos ciúmes fizeram tantos filmes, 
livros, poemas, canções e até discur-
sos políticos e guerras santas ou não? 
Saindo da esfera de mulheres e homens 
apaixonados, chega-se ao ciúme dos 
objetos e concepções.

A pessoa esquece que no caixão com o 
qual se enterra o cadáver, na urna em que 
se guardam cinzas e nos mares onde por 
vezes elas são espalhadas, não há tempo e 
espaço para tais possesões.

Nada mais move-se lenta ou veloz-
mente acima da morte, a não ser a outra 
vida, onde também não cabem aqueles 
objetos e concepções.

Com a ausência do ciúme, a pessoa 
pode ter a sensação de atravessar uma 
árvore e compartilhar dos átomos da Torre 
Eiffel, do Cristo Redentor, dos trilhos e 
postes que dão voltas ao mundo.

Para isso não é preciso “pegar fumo”, 
cheirar pó, tomar birita ou recitar orações 
católicas, protestantes, kardecistas ou um-
bandistas. Basta a ausência de ciúme.

Foto: Divulgação

Hoje e amanhã são os 
últimos dias para o público 
acompanhar o experimento 
cênico virtual Eu-Casa, em 

celebração aos três anos do 
grupo Parahyba Rio Mulher. 
Percorrendo os espaços do 
lar e das próprias histórias 
do elenco formado inteira-
mente por mulheres, o espe-
táculo interativo acontece ao 

vivo através da plataforma 
digital Zoom, e utilizando-se 
também do WhatsApp, Insta-
gram e YouTube. 

Os ingressos funcionam 
no formato de contribuição 
consciente, e custam R$ 10 
(solidário), R$ 25 (sustentá-
vel) ou R$ 50 (abundante), 
podendo ser adquiridos atra-
vés do site Sympla (sympla.
com.br/eucasa). Com dura-
ção de 80 minutos, o experi-
mento é recomendado para 
maiores de 12 anos e as ven-
das são encerradas uma hora 
antes do início da sessão, que 
começa sempre às 20h.

No elenco as atrizes Cely 
Farias, Jinarla, Kassandra 
Brandão e Natália Sá, que 
ao lado de Gabriela Arruda 
e da dramaturga Débora Gil 

Pantaleão foram as criadoras 
da montagem. 

O público que ora assiste, 
ora interage, tem uma par-
ticipação efetiva, como em 
um jogo, quando interfere 
diretamente nas cenas. São 
os espectadores que determi-
nam os rumos do espetáculo 
com a escolha dos atos que 
variam a cada apresentação, 
possibilitando até 144 ver-
sões. Por meio de enquetes, 
algumas escolhas são postas 
para o público, que acaba por 
determinar os caminhos da 
apresentação.

Para uma conexão entre 
as histórias e os universos 
das casas das atrizes, o grupo 
convidou a escritora Débora 
Gil para elaborar a drama-
turgia por meio do seu livro 

de contos Nem uma vez uma 
voz humana, que serviu como 
inspiração. Essa é a estreia 
dela nessa função, mas ela não 
assina sozinha a dramaturgia. 
“Todas fizemos parte da cria-
ção do trabalho. O que fiz foi 
mais um ‘dramaturgismo’, que 
é organizar os textos, fazer os 
tratamentos das palavras, dá 
algumas dicas. Mas a direção 
e a dramaturgia foram feitas 
por mim, pelas quatro atrizes 
e por Gabriela Arruda, que é a 
produtora”, explica Gil.

Em Eu-Casa, a interação 
por vídeo não é obrigatória 
ao público, mas as atrizes se 
revelam, e ao compartilhar 
suas intimidades provocam 
cada pessoa da plateia a um 
passeio através dos aplicati-
vos digitais. “A interatividade 

é uma maneira de manter as 
pessoas em estado de aten-
ção e minimizar a frieza da 
máquina. Através das telas, 
que são tidas como frias, a 
gente procurou esse caminho 
para aquecer essas ausências 
e fazer um trabalho afetuoso”, 
explica a atriz Natália Sá.

‘Eu-Casa’ apresenta experimento cênico interativo

Foto: Divulgação

Atriz Kassandra Brandão usando aplicativos digitais para o espetáculo

Através do QR Code acima, 
acesse o site ‘Sympla’ para 

adquirir o ingresso

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com
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Disputa ideológica
Temas bolsonaristas tomam conta dos debates na CMJP; disputa ideológica entre 
oposicionistas e defensores do presidente Bolsonaro prejudica votações; e o 
vereador Luiz Flávio (na foto) cobra mais transparência nas votações. Página 14
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Obra terá investimento de R$ 133 milhões, uma parte bancada pelo Estado e o restante, por emendas parlamentares

O projeto do Centro de Con-
venções de Campina Grande foi 
aprovado ontem pelo Ministério 
do Turismo e pela Caixa Econô-
mica Federal (CEF). O valor total 
do investimento será de R$ 133 
milhões. Sendo R$ 85 milhões de 
recursos do próprio Governo da 
Paraíba e R$ 48 milhões de emen-
das parlamentares, por meio da 
bancada federal paraibana.

O recurso federal foi apro-
vado em reunião realizada pelo 
secretário executivo de Repre-
sentação Institucional da Paraíba 

(Seri-PB), Adauto Fernandes, 
com o secretário nacional da 
Infraestrutura Turística do Mi-
nistério do Turismo, Vicentinho 
Alves. “Foi um encontro extre-
mamente positivo, quando fina-
lizamos o processo de empenho 
por parte de recursos destinados 
da bancada federal da Paraíba. 
Vai ser uma ajuda significativa 
por parte de toda a bancada”, 
comentou Adauto.

O secretário comentou, 
ainda, sobre a importância da 
obra para o desenvolvimento do 
Estado. “Nos próximos dias, a 
Caixa deve autorizar a licitação 
e o governador João Azevêdo 

(Cidadania) entregará em breve 
esse equipamento para a popula-
ção da Paraíba. Ele será de suma 
importância para o desenvolvi-
mento turístico e econômico do 
nosso Estado”, disse o secretário.

Adauto Fernandes enfatizou 
ainda a importância do apoio dos 
parlamentares paraibanos para a 
aquisição desses recursos. Entre 
os que destinaram recursos de 
suas emendas orçamentárias 
estão os senadores Nilda Gondim 
(MDB) e Veneziano Vital do Rêgo 
(MDB); e os deputados federais 
Damião Feliciano (PDT), Efraim 
Filho (DEM) e Wilson Santiago 
(sem partido).

O senador Veneziano Vital 
do Rêgo comentou sobre a sua 
alegria em contribuir com o pro-
jeto e ressaltou a importância 
turística e econômica da obra. 
“A nossa alegria maior, como re-
presentante do Estado e particu-
larmente sendo filho de Campina 
Grande, é de poder colaborar 
objetivamente com uma obra 
que, ao seu término, trará uma 
repercussão imensurável para 
a nossa cidade. Não apenas pelo 
aspecto imediato para o turismo, 
mas existem desdobramentos 
relacionados a um espaço como 
o Centro de Convenções”, res-
saltou.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Projeto do Centro de Convenções 
de CG é aprovado em Brasília

Justiça & Adjacências

Ação Parlamentar

Cumprimento de metas
A 1ª Vara Mista da Comarca de Ingá conse-
guiu cumprir as Metas Nacionais 1, 2, 4, 6 
e 8, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
já no primeiro semestre de 2021. A Meta 1 
teve um total de 190 casos novos e 199 jul-
gados. Em relação às Metas 2, 4, 6 e 8, havia 
um acervo alvo de 523 processos, dos quais 
51 estão suspensos. A Meta era julgar 80%, 
mas a unidade, só neste primeiro semestre, 
já alcançou 84%, ou seja, um total de 441 
feitos julgados, restando pendentes para 
alcançar 100% apenas 82 ações.

Inscrições prorrogadas
Foram prorrogadas até as 14h desta sexta-
feira, as inscrições para o curso ‘Violência 
Doméstica e a Aplicabilidade do Formulário 
Nacional de Avaliação de Risco’. A Escola 
Superior da Magistratura (Esma) disponibili-
zou 80 vagas, sendo dividida em duas turmas 
de 40 alunos. A formação, na modalidade 
de ensino a distância (EaD), é destinada aos 
magistrados do Poder Judiciário estadual.
Os interessados deverão realizar suas inscri-
ções, exclusivamente, pela internet.

Descarte de processos
A Comarca de Sousa, no Sertão paraiba-
no, deu início ao descarte dos processos 
físicos, de competência cível, que foram 
digitalizados e migrados para o Processo 
Judicial eletrônico (PJe). Foram separados 
para descartar dois mil feitos, que integra-
vam o acervo de cinco unidades judiciais. 
O descarte de processos tem como base a 
Resolução 18/2020,do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba (TJPB), e é deliberado pela 
Comissão Permanente de Preservação e 
Gestão Documental do TJ.

Parceria inédita
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) e o 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte 
(TJRN) vão promover nesta sexta-feira 
(11) o evento ‘Altos Estudos em Audiência 
de Custódia’. A parceria inédita entre as 
duas Cortes estaduais é voltada para um 
dos temas mais relevantes no meio do 
mundo jurídico, que são as audiências de 
custódia. Já confirmaram presença juízes, 
promotores e defensores públicos, advoga-
dos e estudiosos dos dois estados.

Congestionamento
Com trabalho em equipe, o juiz Osenival dos 
Santos Costa, titular da Vara Única da Comar-
ca de Solânea, conseguiu registrar uma redu-
ção na taxa de congestionamento da unidade 
no patamar de 17,31%, de janeiro a junho 
deste ano. Foram mil processos arquivados 
no período, além de 742 sentenciados. Fo-
ram recebidos na unidade judiciária um total 
de 363 casos novos, o que representa uma 
redução de 7,87%. E esse resultado foi con-
quistado apesar da pandemia decovid-19.

Contratação de pessoal
Dispositivos da Lei 749, de 30 de julho de 
2018, do Município de Serra Branca, que 
dispõem sobre a contratação de pessoal por 
tempo determinado para atender a neces-
sidade temporária de excepcional interesse 
público, foram declarados inconstitucionais 
pelo Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba. 
No prazo de 180 dias todos os contratos de 
prestação de serviços ainda vigentes, firma-
dos com base em qualquer dos dispositivos 
declarados como inconstitucionais, serão 
automaticamente invalidados.

Direito dos estudantes
Em tramitação na Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB), o Projeto de Lei 2.793/2021, 
de autoria do presidente da Casa, deputado 
estadual Adriano Galdino (PSB), institui o 
programa de proteção integral aos direitos 
dos alunos da rede pública e privada no 
Estado da Paraíba, por meio da elaboração 
de uma espécie de “código de direitos dos 
estudantes paraibanos”. A matéria já passou 
pela Comissão de Educação, Cultura e Des-
portos da ALPB.

Relatório sobre avanço da covid-19 na 
PB será tema de debates na Assembleia

Juiz indefere pedido de escolas para retorno 
de aulas presenciais da rede de ensino de CG

O deputado estadual Buba 
Germano (PSB) disse, ontem, 
que um dos temas que deve fa-
zer parte dos debates na As-
sembleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB)  no decorrer deste 
mês será o relatório que trata 
do avanço do novo coronavírus 
no estado e as novas medidas 
que vêm sedo adotadas para a 
prevenção à doença e retomada 
da economia.

Ele lembrou que o relatório 
foi apresentado no começo des-
te mês pela Comissão Especial 
de Acompanhamento e Fisca-
lização dos Entes Federativos 
em Estado de Calamidade Pú-
blica da Assembleia Legislati-
va da Paraíba, que desde o ano 
passado vem fazendo completo 
acompanhamento dos dados 
apresentados pelos órgãos der 
saúde e pelas prefeituras.

Considerando “a necessida-
de do controle epidemiológico 
da covid-19, o direito à vida e 
à saúde”, o juiz da 1ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca 
de Campina Grande, Gilberto 
de Medeiros Rodrigues julgou 
improcedentes os pedidos do 
Colégio Motiva Ltda. (Colégio 
Motiva Ambiental) e o Centro 
Campinense de Educação Ltda. 
(Colégio Motiva Centro), de re-
torno às aulas presenciais da 
rede de Ensino Fundamental 
e Médio da cidade de Campina 
Grande.

A sentença foi proferida 
em uma ação ordinária movida 
contra o município de Campina 
Grande e o Estado da Paraíba, 
na qual os estabelecimentos de 
ensino pediram a suspensão 
dos efeitos do Decreto Estadual 
40.304/2020 e do Decreto Mu-
nicipal 4.516/2020.

Alegaram que, em junho 
de 2020, com a publicação dos 
Decretos Estadual e Municipal, 
tiveram início as etapas de fle-
xibilização das medidas de iso-

lamento, tendo, gradualmente, 
sido autorizada a reabertura 
de diversos setores econômi-
cos, como, restaurantes, bares, 
academias, shopping centers, 
indústrias, entre outros, desde 
que obedecidos os protocolos 
determinados de segurança.

Ainda, conforme o argu-
mento dos autores, não haveria 
qualquer justificativa plausível 
para impedir o retorno às ativi-
dades do Ensino Fundamental 
e Médio, uma vez que todos os 
protocolos de segurança im-
postos pelos referidos decretos 
já foram providenciados pelos 
promoventes.

No julgamento antecipado o 
juiz Gilberto Medeiros entendeu 
que, mesmo a educação sendo 
qualificada como direito de to-
dos e dever do Estado, como pre-
vê a Constituição e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), 
no caso em análise, segundo o 
julgador, não está em discus-
são apenas o direito à educação, 
mas também a questão relativa 
ao risco que crianças e adoles-
centes podem estar submetidos 
diante da atual pandemia.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Da Redação

Como presidente da comis-
são, Buba explicou que a maior 
preocupação de todos tem sido 
fatalmente a evolução da pande-
mia nas regiões que abrangem 
as cidades do interior da Paraí-
ba. Segundo o parlamentar, está 
ocorrendo uma interiorização 
do vírus. Porém, ele destacou 
que a Grande João Pessoa e os 
municípios de Mamanguape, 
Guarabira e Itabaiana apresen-

“O exame realizado pela ad-
ministração pública, no estrito 
cumprimento da ordem jurídi-
ca, possui presunção relativa 
de legitimidade, o que, em de-
corrência, transfere o ônus da 
prova da invalidade do ato para 
aquele que a alegar. Tal prova, 
contrariando o ato, deve ser ro-
busta, plena, não sendo possível 
invalidar o ato administrativo 
com indícios de prova”, pontuou 
o magistrado, enfatizando que a 
intervenção judicial em políti-
cas públicas deve observar cer-
tas limitações, “dentre as quais 

taram uma redução no número 
de contaminados.

“Nós monitoramos 14 Re-
giões Geoadministrativas. Ob-
servamos, agora em maio, que 
houve um decréscimo na quan-
tidade de casos em municípios 
próximos à capital. Enquanto 
que nas outras regiões houve 
um crescimento, interiorizan-
do o vírus. Itaporanga e Patos, 
por exemplo, tiveram um cresci-
mento acima de 60%”, ressaltou 
Buba Germano.

O parlamentar parabeni-
zou as ações de vacinação em 
alguns municípios, ressaltando 
que o avanço em determinados 
lugares tem contribuído para 
reduzir o número de casos. Além 
da preocupação com a dissemi-
nação da covid-19, Buba cha-
mou atenção para o avanço do 
desemprego e também destacou 
as medidas do Governo do Esta-
do para conter a covid-19.

“Como tenho dito desde a 

criação da comissão, estamos 
aqui para auxiliar o governo 
nas tomadas de decisão e ações 
de enfrentamento à covid, mas 
é necessário que a população 
também se engaje nesse proces-
so”, disse Buba Germano.

Ele também manifestou 
preocupação com a ocupação 
de leitos hospitalares. “Na vira-
da do mês, a Paraíba fechou com 
330.965 casos de covid. Houve 
um acréscimo, no mês de maio, 
de 67 mil casos, boa parte deles 
interiorizada.

“O que chama a atenção é 
que há uma redução no número 
de óbitos, mas ampliando as-
sustadoramente no número de 
casos, principalmente entre os 
jovens, que precisam de aten-
dimento hospitalar”, resumiu. 
O relatório foi disponibilizado 
para o Governo do Estado, para 
todas as 223 prefeituras parai-
banas e para a população em 
geral.

podemos destacar o mínimo 
existencial, a razoabilidade e a 
reserva do possível, observan-
do-se, ainda, que uma política 
pública específica não tem cará-
ter absoluto”, asseverou.

Gilberto Medeiros, eviden-
ciou que a reabertura de escolas 
deve atender às diretrizes gerais 
de saúde pública, devendo a de-
cisão ser tomada em conjunto 
com os diversos atores e entes 
públicos, tendo por base a aná-
lise de cada contexto local. Além 
de que, autorizar o retorno das 
aulas presenciais sem consultar 
os órgãos públicos e as autorida-
des sanitárias, inviabilizaria a 
análise dos fatores de risco que 
acompanham tal decisão.

“Assim, diante do atual 
contexto, não há que se cogi-
tar colisão de direitos, mas sim 
ponderação, com prevalência 
dos direitos à vida e à saúde, 
especialmente neste momento 
de pandemia. Sem olvidar, ainda, 
que o direito à educação não 
está sendo excluído em hipótese 
alguma, já que continua sendo 
oferecido de forma remota”, fri-
sou Medeiros.

Buba Germano preside comissão especial 
que acompanha evolução da pandemia

Gilberto Rodrigues, juiz da 1ª Vara da 
Fazenda Pública de Campina Grande

Foto: Agência ALPB
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Políticas

Disputa ideológica entre oposicionistas e defensores do presidente Jair Bolsonaro prejudica votações na Câmara da capital 

A votação de apenas três re-
querimentos – modalidade de ma-
téria legislativa que geralmente é 
votada em bloco de dezenas e até 
centenas de uma só vez – tomou 
quase todo o tempo da sessão or-
dinária remota de ontem na Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP). O resultado dos longos 
embates políticos e de uma pro-
dução considerada baixa foi até 
questionado pelos próprios ve-
readores e serviu para confirmar 
a predominância de vereadores 
bolsonarista do Legislativo da ca-
pital paraibana.

Os debates e os resultados 
representaram mais um capítulo 
da disputa entre antibolsonaristas 
e seguidores do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) que têm 
tomado conta do país nos últimos 
tempos. De saúde ao futebol, os 
temas debatidos na manhã de on-
tem na CMJP foram moldados em 
torno da ideologia bolsonarista. 
Por maioria de votos, o plenário 
derrubou um requerimento do 
vereador Marcos Henriques (PT) 
e, na sequência, aprovou dois de 
autoria da vereadora bolsonarista 
Eliza Virgínia (Progressistas).

O requerimento derrubado 
do vereador petista pedia ‘Voto de 
Repúdio’ para o reitor da Univer-
sidade Federal da Paraíba (UFPB), 
Valdiney Veloso, considerado in-
terventor pelos oposicionistas a 
Jair Bolsonaro, por ele ter “censu-
rado o programa ‘UniverCiência’, 
da tevê da instituição. Já os dois 
aprovados versavam sobre temas 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Temas bolsonaristas tomam 
conta dos debates na CMJP
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Ação Parlamentar

Política na História

Escolas públicas
A Comissão de Educação, Cultura e Desportos 
da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB)
aprovou o Projeto de Lei 2.094/2020, de autoria 
da deputada estadual Camila Toscano (PSDB), 
que institui o programa estadual de transparên-
cia da qualidade do ensino das escolas públicas 
da rede estadual. O programa garantirá ampla 
transparência de todas as informações, viabili-
zando e garantindo a participação da sociedade 
no conhecimento da avaliação da qualidade de 
ensino público paraibano.

1184 a.C. — De acordo com os cálculos de Eratós-
tenes, a data que Troia foi saqueada e incendiada.

173 — Guerras Marcomanas: o exército romano 
na Morávia é cercado pelos quados, que romperam 
o tratado de paz (171). Em um temporal violento, 
o imperador Marco Aurélio derrota e subjuga-os 
no chamado “milagre da chuva”.

980 — Vladimir, o Grande, consolida o reino de 
Kiev desde a Ucrânia até o Mar Báltico. Ele é procla-
mado governante (knyaz) de toda a Rússia de Kiev.

1345 — O mega-duque Aleixo Apocauco, ministro 
chefe do Império Bizantino, é linchado por presos 
políticos.

1429 — Guerra dos Cem Anos: começa a Batalha 
de Jargeau.

1666 — Inglaterra e República Holandesa se 
enfrentam na Batalha de Quatro Dias, considerada 
a mais longa da história naval de barcos com vela.

1748 — Dinamarca adota a bandeira caracterís-
tica da cruz nórdica, adotada posteriormente por 
todos os outros países escandinavos.

1775 — Primeiro combate naval da Guerra de 
Independência dos Estados Unidos, a Batalha de 
Machias, resulta na captura de um pequeno navio 
da Marinha britânica.

1798 — Valeta, capital de Malta e sede da Ordem 
dos Hospitalários, rendeu-se às forças francesas 
do Exército do Oriente.

1822 — Fundação da Marinha do Brasil.

1847 — Afonso, Príncipe Imperial, morre aos dois 
anos de idade, deixando seu pai Dom Pedro II, o úl-
timo imperador do Brasil, sem herdeiro masculino.

1865 — Batalha Naval do Riachuelo é travada no 
Riacho Riachuelo (Argentina), entre a Marinha 
do Paraguai de um lado e a Marinha do Brasil do 
outro. A vitória brasileira foi crucial para o sucesso 
posterior da Tríplice Aliança (Brasil, Uruguai e 
Argentina) na Guerra do Paraguai.

1898 — Reforma dos Cem Dias, um movimento 
planejado para reformar instituições sociais, po-
líticas e educacionais na China é iniciada pelo im-
perador Guangxu, mas é suspensa pela imperatriz 
Tseu-Hi depois de 104 dias. (A reforma fracassada 
levou à abolição dos Exames imperiais em 1905).

1901 — Os limites da Colônia da Nova Zelândia 
são estendidos pelo Reino Unido para incluir as 
Ilhas Cook.

1903 — Um grupo de oficiais sérvios invade o 
palácio real e assassina o rei Alexander Obrenovic 
e sua esposa, a rainha Draga.

1917 — Rei Alexandre assume o trono da Grécia 
depois que seu pai, Constantino I, abdica sob 
pressão dos exércitos aliados que ocupam Atenas.

1938 — Segunda Guerra Sino-Japonesa: começa 
a Batalha de Wuhan.

1942 — Segunda Guerra Mundial: os Estados 
Unidos concordam em enviar ajuda do Lend-Lease 
para a União Soviética.

1943 — Segunda Guerra Mundial: a aviação aliada 
ataca Düsseldorf, na Alemanha.

1949 — Harry Truman, presidente dos Estados 
Unidos, se pronuncia pelo rearmamento na Eu-
ropa e contra toda redução dos créditos do Plano 
Marshall.

paralelos. Um também pedia ‘Voto 
de Repúdio’, mas para os senado-
res da CPI da Covid-19, que teriam 
maltratado a médica Nise Yama-
guchi (defensora da cloroquina), e 
o outro prestava solidariedade aos 
médicos brasileiros que defendem 
o tratamento precoce contra o 
novo coronavírus.

“Eu quero saber se os votos 
do resultado foram dos vereado-
res que estavam em tela ou se de 
todos que estão na sessão”, ques-
tionou o vereador Junio Araújo 
(PDT), minutos depois de o ve-
reador Thiago Lucena (PSDC), que 
presidia a sessão, anunciar o pla-
car de 12 a sete para a aprovação 
do requerimento da vereadora 
Eliza Virgínia, sobre a CPI da Co-
vid-19 do Senado. O que provocou 
mais polêmica e discussão.

Como presidente dos traba-
lhos, Thiago Lucena alegou que o 
resultado da votação estava con-
firmado e que o vereador que ti-
vesse algum questionamento que 
apresentasse através de recurso à 
mesa diretora da Casa, ocasião em 
que Junio Leandro foi ajudado pelo 
vereador Luiz Flávio (PSDB), no 
sentido de que, devido a mudança 
para sessões remotas, o Legisla-
tivo precisa adotar medidas que 
permitam que as votações fiquem 
mais claras.

O questionamento dos ve-
readores Junio Leandro e Luiz 
Flávio passa basicamente pelo 
fato de os votos visíveis ficarem 
somente para aqueles vereadores 
que, na hora da votação, estão em 
tela, omitindo-se, no caso, vários 
outros que são contados como 

presentes, mas que não aparecem. 
“Além da fala, é preciso que o sis-
tema mostre a cara de quem está 
votando”, reclamou Junio Leandro.

Ele disse ainda que tem per-
cebido “muito desrespeito ao re-
gimento da Casa e, na sequência, 
provocou a vereadora Eliza Virgí-
nia que, mesmo sendo primeira-
vice-presidente da mesa diretora 
e estando presente, deixou que a 
sessão fosse conduzida totalmen-
te pelo vereador Thiago Lucena. 
Nesse momento Eliza reagiu irri-
tada e acusou o colega de precisar 
estudar “interpretação de texto” 
(no caso do regimento interno) 
e, ajudada pelo líder da situação, 
vereador Bruno Farias (Cidada-
nia), alegou que, na ausência do 
presidente, qualquer vereador 
pode presidir os trabalhos.

Vereador Luiz Flávio cobrou da mesa diretora da Câmara de JP a adoção de medidas que permitam mais transparência nas votações

Foto: Secom-CMJP

Vereadores debatem um conteúdo e votam em outro

Vereadora comemora ‘Voto de Repúdio’ a senadores

Quem pôde acompanhar a 
sessão de ontem da Câmara de 
João Pessoa, não viu somente 
os vereadores gastarem todo o 
tempo da plenária na discussão 
e votação em torno de apenas 
três requerimentos. Um fato que 
chamou a atenção ocorreu no 
momento do requerimento da 
vereadora Eliza Virgínia, quan-
do foi debatido um conteúdo, 
mas os vereadores votaram em 
outro viés do mesmo tema.

A prova disso foi que os ve-
readores contrários ao reque-
rimento gastaram seus tempos 
de fala contestando a proposta 
da vereadora, porque, segundo 
eles, a CPI que está ocorrendo no 
Senado Federal é um instrumen-

to democrático e que repudiá-lo 
também seria repudiar o parla-
mento. Depois de mais de uma 
hora de discussão, a vereadora 
explicou que o repúdio era para 
alguns senadores da CPI, que 
teriam detratado a médica bol-
sonarista, e não para a CPI em si.

Essa distinção mudou o 
voto de vários vereadores, en-
tre eles, o do próprio vereador, e 
médico, Luiz Flávio, contrarian-
do completamente a expectati-
va de resultado que os debates 
estavam dando, e motivando o 
questionamento do vereador 
Junio Leandro que, ao final das 
contas, também não foi transfor-
mado em recurso à mesa direto-
ra da Casa.

A vereadora Eliza Virgínia 
não atendeu aos telefonemas da 
reportagem de A União para es-
clarecer melhor sobre seus re-
querimentos, mas, já presidindo 
o final da sessão de ontem, não 
escondia o seu contentamento 
em mais um embate com os ve-
readores da chamada ala antibol-
sonarista da Câmara Municipal 
de João Pessoa. Ela comentou 
apenas que a decisão do plenário 
fez justiça a uma profissional e 
uma mulher que foi vítima de 
todo tipo de preconceito, machis-
mo e sexismo na CPI do Senado 
Federal.

O vereador Marcos Henri-
ques lamentou a decisão da maio-
ria e renovou protestos contra o 
reitor da UFPB, Valdiney Gouveia, 
não somente pela censura ao pro-
grama televisivo, mas, segundo 

ele, pela própria forma em que ele 
(o reitor) chegou ao comando da 
maior universidade pública em 
território paraibano.

“Ele foi o menos votado da 
lista tríplice e por isso está mais 
para interventor do que para rei-
tor”, afirmou o vereador, ao lem-
brar que o programa ‘UniverCiên-
cia’ faz parte de uma articulação 
de emissoras públicas que tem 
por objetivo divulgar a ciência e 
a produção universitária.

Para o vereador, “o programa 
foi vetado por uma questão ideo-
lógica e de negação à ciência. Exis-
te uma indignação contra todo 
esse autoritarismo em toda a co-
munidade acadêmica e, indepen-
dentemente dessa votação, nosso 
mandato vai se colocar sempre ao 
lado dos que lutam contra ações 
negacionistas”, concluiu.Vereadora Eliza Virgínia não escondeu contentamento pela aprovação de requerimento

Vereador Junio Leandro: “É preciso que o sistema mostre a cara de quem está votando”

Foto: Secom-CMJP
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Brasil

Medida teve reação contrária de aliados de Bolsonaro e pode reforçar as provas da responsabilidade

CPI da Covid aprova a quebra 
de sigilo de Pazuello e Araújo
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A CPI  da Covid quer acessar informações telefônicas, como ligações realizadas e recebidas, e telemáticas, como dados de acesso e troca de mensagens

Foto:Edilson Rodrigues/Agência Senado

A CPI da Covid aprovou 
ontem a quebra do sigilo te-
lefônico de pessoas ligadas ao 
presidente Jair Bolsonaro e 
integrantes de suposto “gabi-
nete paralelo” que assessorou 
o chefe do Planalto incenti-
vando o discurso antivacina e 
favorável ao tratamento pre-
coce. A aprovação das medi-
das teve reação contrária de 
aliados de Bolsonaro e pode 
reforçar as provas da respon-
sabilidade do Governo Fede-
ral no descontrole da crise.

A CPI quer acessar infor-
mações telefônicas, como li-
gações realizadas e recebidas, 
e telemáticas, como dados 
de acesso e troca de mensa-
gens. Entre os alvos, estão os 
ex-ministros Eduardo Pazuel-
lo (Saúde) e Ernesto Araújo 
(Relações Exteriores). Inte-
grantes do gabinete paralelo 
também terão os dados aces-
sados, como o médico Paulo 
Zanotto.

Além disso, a CPI da Co-
vid aprovou a quebra do sigi-
lo do auditor do Tribunal de 
Contas da União (TCU) Ale-
xandre Marques, autor de um 
estudo paralelo que questio-
nou o número de mortes por 
covid-19 no país e foi usado 
por Bolsonaro, sendo des-
mentido pelo próprio TCU.

Os integrantes da comis-
são deixaram de fora os re-
querimentos para quebrar o 
sigilo telefônico do vereador 
Carlos Bolsonaro, filho do pre-
sidente Jair Bolsonaro, e de 
outros aliados do presidente 

da República, como a médica 
Nise Yamaguchi. O presidente 
do colegiado, Omar Aziz (PS-
D-AM), argumentou que ado-
taria a medida apenas para 
pessoas envolvidas em atos 
investigados objetivamente 
pela CPI.

A comissão também de-
cidiu abrir os sigilos bancário, 
fiscal, telefônico de três em-
presas de comunicação que 
prestaram serviços para o Go-
verno Federal: EPR, Calya/Y2 
e Artplan. Os dados que a CPI 
terá acesso envolvem infor-
mações do início da pande-
mia, em 2020, até o momento.

Governistas tentaram 
evitar a votação dos reque-
rimentos apresentando ar-
gumentos regimentais e le-
gais, mas foram derrotados. 
“Quem está perdendo aqui 
é o Brasil”, disse o senador 
governista Marcos Rogério 
(DEM-RR). A reação veio em 
seguida, quando integrantes 
da oposição apresentaram o 
número de mortos pelo novo 
coronavírus no país. “480 mil 
vidas, rapaz”, afirmou o pre-
sidente do colegiado, Omar 
Aziz (PSD-AM).

A CPI aprovou duas no-
vas convocações e deve ouvir 
o ministro da Controladoria-
Geral da União (CGU), Wag-
ner Rosário, e o ex-secretá-
rio-executivo do Consórcio 
Nordeste Carlos Gabas. A in-
tenção é coletar informações 
sobre o repasse de recursos 
federais para Estados e muni-
cípios e apurar eventuais des-
vios cometidos por prefeitos e 
governadores - uma demanda 
de integrantes do governo na 
investigação.

Pressão política

Cidadania e PSB desistem de ações no 
Supremo contra o orçamento secreto

Sob pressão, o Cidada-
nia e o PSB desistiram de 
ações no Supremo Tribunal 
Federal (STF) que pediam a 
suspensão dos pagamentos 
com verbas do orçamento 
secreto. O recuo das legen-
das causou estragos inter-
nos. Um dos insatisfeitos, o 
senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), informou 
ao partido que se desfiliará 
da legenda.

Em nota, Vieira chamou 
de “escândalo de dimensão 
nacional” o orçamento se-
creto e disse discordar “fron-
talmente” da desistência da 
ação.

Desde a tarde de terça-
feira (8), após serem infor-
mados que a ministra Rosa 
Weber seria a relatora, alia-
dos do Palácio do Planalto 
pressionavam pela retirada 
dos pedidos ao tribunal. A 
desistência, no entanto, não 
significa o fim dos processos. 
Ao contrário, no tipo de ação 
apresentada, o STF costuma 
dar continuidade aos casos, 

segundo especialistas em di-
reito constitucional ouvidos 
pela reportagem. Além disso, 
o PSOL anunciou que apre-
sentará ação sobre o tema 
nos próximos dias.

O Estadão apurou que 
o líder do PSB, Danilo Cabral 
(PE), e o deputado Felipe 
Carreras (PSB-PE) estiveram 
na linha de frente a favor da 
retirada da ação. Carreras 
aparece como autor de uma 
indicação de repasses para a 
Codevasf da ordem de 2 mi-
lhões. Em janeiro, o deputado 
negou a informação. Ontem, 
ele não respondeu aos telefo-

nemas da reportagem. Cabral 
disse que não se manifestaria.

Representantes do PSB 
ouvidos reservadamente ar-
gumentaram que prefeitos e 
governadores contam com os 
recursos da emenda de relator-
geral e, por isso, pediram que o 
partido voltasse atrás. O presi-
dente da sigla, Carlos Siqueira, 
não foi localizado ontem

O presidente do Cidada-
nia, Roberto Freire, disse que 
a decisão foi tomada a pedido 
da bancada de deputados fe-
derais da sigla, liderada por 
Alex Manente (SP), que negou 
a informação. 

Senado vai recorrer para governador depor
Daniel Weterman
Agência Estado

O Senado vai recorrer da de-
cisão que livrou o governador do 
Amazonas, Wilson Lima, de depor 
na CPI da Covid. O depoimento 
estava marcado para ontem. O re-
curso para garantir a convocação de 
Lima foi anunciado pelo presidente 
da comissão, Omar Aziz (PSD-AM), 
no início da sessão do colegiado.

A CPI deve ouvir ainda neste 
mês o ex-secretário de Saúde do 
Amazonas Marcellus Campêlo 

sobre o colapso no sistema de 
saúde em Manaus. Em declarações 
anteriores, Omar Aziz cobrou a res-
ponsabilização tanto do Governo 
Federal quanto da gestão estadual 
e da prefeitura de Manaus.

“O governador do Estado do 
Amazonas perde a oportunidade 
ímpar de esclarecer ao Brasil, mas 
principalmente ao povo amazo-
nense, o que de fato aconteceu”, 
disse Omar Aziz. Ao ler o despacho 
da ministra do STF Rosa Weber, 
o presidente da CPI reagiu com 
ironia. “Uai, constrangimento fí-

sico?”, questionou o senador ao 
ler a decisão da ministra. “Agora 
tem que decidir. Uma hora somos 
bailarinos e outra hora, lutadores 
de boxe”, comentou o senador 
Eduardo Braga (MDB-AM).

Omar Aziz e Braga fazem 
oposição ao governador do Ama-
zonas. A CPI da Covid também 
aprovou a convocação de outros 
oito governadores, que pediram 
a mesma garantia do STF. A deci-
são de Rosa Weber foi vista como 
derrota para o presidente Jair 
Bolsonaro na comissão. 

Bandeira do presidente 
Jair Bolsonaro, o voto im-
presso nas eleições deve ser 
aprovado na comissão que 
analisa o tema na Câmara 
com aval não apenas de go-
vernistas. Levantamento do 
Estadão/Broadcast com os 
atuais 32 deputados do co-
legiado mostra que 21 são 

favoráveis e apenas qua-
tro se opõem. Outros sete 
afirmaram ainda estarem 
indecisos. O presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Luís Roberto Barroso, 
passou nesta quarta-feira, 9, 
quatro horas debatendo o 
assunto com os parlamen-
tares, afirmou que a medida 
representa um “retrocesso”, 
mas que, uma vez aprovado, 
o novo sistema será adotado.

Adversários do governo 

veem na impressão do voto 
uma possibilidade de audi-
toria para frear o discurso de 
fraude eleitoral adotado por 
Bolsonaro. O PT e a Rede são 
os únicos partidos que se co-
locaram contrários à medida 
na comissão. A aprovação 
no colegiado é o passo mais 
importante para a proposta, 
sem a qual a discussão não 
chegaria aos plenários da 
Câmara e do Senado.

Ontem, em evento com 

líderes evangélicos em 
Anápolis (GO), o presiden-
te repetiu que a disputa de 
2018, quando se elegeu, foi 
fraudada; caso contrário, 
teria vencido no primeiro 
turno. “A fraude que existiu 
me jogou no segundo tur-
no. Tenho provas materiais 
disso”, disse Bolsonaro. 
Apesar de ter prometido, 
ainda em março de 2020, 
apresentar as provas de ir-
regularidades, o presiden-

te nunca mostrou qualquer 
evidência.

A Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) em dis-
cussão na Câmara é da depu-
tada Bia Kicis (PSL-DF), uma 
das aliadas mais próximas 
ao presidente. O texto não 
acaba com a urna eletrônica, 
mas obriga a impressão de 
comprovantes físicos de vo-
tação, que devem ser deposi-
tados automaticamente em 
uma caixa de acrílico acopla-

Voto impresso tem maioria para avançar na Câmara
da ao equipamento. Com isso, 
o eleitor poderá conferir se o 
recibo em papel coincide com 
o que digitou, mas não poderá 
levar o comprovante com ele.

Em audiência na quar-
ta-feira (9) na Câmara para 
tratar sobre o tema, Barroso 
defendeu o sistema atual de 
votação sob o argumento de 
que nunca houve qualquer 
caso de fraude comprovada 
na urna eletrônica desde que 
foi adotada, em 1996.

O presidente Jair Bolsona-
ro afirmou que Parlamento tem 
“melhorado muito” e elogiou 
o atual presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), com quem 
tomou café da manhã nesta 
quinta-feira, 10. O chefe do 
Executivo criticou o deputado 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), ante-
cessor de Lira no comando da 
Casa.

“Acabei de tomar café com 
o presidente da Câmara. Que 
diferença em relação ao ante-
rior, que ninguém lembra mais. 
Onde é que ele anda, alguém 
sabe?”, perguntou o mandatá-
rio a apoiadores presentes na 
saída do Palácio da Alvorada.

Ainda sobre Lira, Bolso-
naro afirmou que o Parlamen-
tar deve colocar em votação, 
na semana que vem, projeto 
que informará nominalmente 
o valor do ICMS sobre com-
bustíveis. De acordo com de-
clarações recentes de Bolso-
naro, a ideia é de o ICMS sobre 
combustíveis tenha valor fixo 
em cada estado.

“Que seja um valor fixo 
para cada estado. Rio de Ja-
neiro vai botar R$ 1 no álcool, 
São Paulo R$ 1,20, Espírito 
Santo R$ 0,80. Cada um bote 
o valor que bem entender”, 
disse o presidente em trans-
missão na última quinta-fei-
ra pelas redes sociais. Ele 
sustenta também que postos 
deveriam colocar na nota fis-
cal a composição do preço do 
combustível.

Bolsonaro vê melhora no 
Congresso e elogia Lira

Daniel Weterman e 
Amanda Pupo 
Agência Estado

Gustavo Côrtes e
Matheus de Souza
Agência Estado
 Agência Estado

Camila Turtelli e 
Anne Warth
Agência Estado

Breno Pires, 
Vinícius Valfré e 
André Shalders 
Agência Estado
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Brasil ficou de fora da relação de nações beneficiadas porque tem capacidade própria de produzir imunizantes

EUA doarão 500 milhões de 
vacinas a mais de 90 países
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Agência Brasil

O presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Joe Biden, pla-
neja comprar da Pfizer 500 mi-
lhões de doses da vacina contra 
o novo coronavírus e doá-las 
para mais de 90 países. Ao 
mesmo tempo, ele pede que as 
democracias do mundo façam 
sua parte para ajudar a acabar 
com a pandemia, disse a Casa 
Branca.

O Brasil ficou de fora da 
relação de países que vão rece-
ber a doação porque, de acor-
do com os EUA, é considerado 
uma nação capaz de produzir 
vacinas próprias, como é o caso 
da CoronaVac, do Instituto 
Butantan. Argentina e Canadá 
também não estão na lista pelo 
mesmo motivo, assim como ou-
tros cerca de 80 países.

O anúncio da doação de 
vacinas - a maior já feita por 
qualquer país - chega depois 
de Biden se encontrar com pre-
sidentes das outras economias 
avançadas do G7 na Inglaterra.

“O objetivo da doação é 
salvar vidas e encerrar a pan-
demia, além de fornecer o fun-
damento de ações adicionais 
a serem anunciadas nos pró-
ximos dias”, informou a Casa 
Branca.

A farmacêutica norte-a-
mericana Pfizer e sua parceria 
alemã BioNTech proporciona-
rão 200 milhões de doses em 
2021 e 300 milhões na primeira 
metade de 2022, que os EUA en-
tão distribuirão a 92 países de 
renda baixa e à União Africana.

As vacinas, que serão pro-
duzidas nas instalações norte
-americanas da Pfizer, serão 
disponibilizadas a um preço 
sem margem de lucro.

“Nossa parceria com o go-
verno dos EUA ajudará a levar 
centenas de milhões de doses 
de nossa vacina aos países 
mais pobres do mundo o mais 
rapidamente possível”, disse o 
executivo-chefe da Pfizer, Al-
bert Bourla.

As novas doações se so-
mam às cerca de 80 milhões 
de doses que Washington já 
prometeu doar até o fim de 
junho e aos US$ 2 bilhões con-
tingenciados para o programa 
Covax, liderado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), e 
a Aliança Global para Vacinas e 
Imunização (Gavi), acrescentou 
o governo norte-americano.

A Gavi e a OMS saudaram a 
iniciativa, mas grupos de ativis-
mo antipobreza pediram que 
se faça mais para aumentar a 
produção mundial de vacinas.

“Certamente essas 500 
milhões de doses de vacina são 
bem-vindas, já que ajudarão 
mais de 250 milhões de pesso-
as, mas isso ainda é uma gota no 
oceano comparado à necessida-
de em todo o mundo”, disse Niko 
Lusiani, que comanda a unidade 
de vacinas da Oxfam América.

“Precisamos de uma trans-
formação rumo à fabricação de 
vacina mais distribuída, para 
que produtores qualificados de 
todo o mundo possam produzir 
bilhões a mais de doses de baixo 
custo em seus próprios termos, 
sem restrições de propriedade 
intelectual”, acrescentou Lu-
siani em comunicado. Biden 
apoia a dispensa de direitos de 
propriedade intelectual de al-
gumas vacinas, mas não existe 
consenso internacional sobre 
como proceder.

“Carta do Atlântico”

Agência Brasil/RTP

O número de crianças 
vítimas de trabalho infantil 
aumentou pela primeira vez 
em 20 anos, atingindo 160 
milhões no mundo, anuncia-
ram ontem a Organização In-
ternacional do Trabalho (OIT) 
e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef).

No relatório Trabalho 
Infantil: estimativas globais 
de 2020, tendências e o cami-
nho a seguir, divulgado pelas 
duas instituições por ocasião 
do Dia Mundial contra o 
Trabalho Infantil, celebrado 
em 12 de junho, destaca-se 
a necessidade de medidas 
para combater a prática, 
que poderá ser agravada 
pela pandemia. O documento 
destaca que, pela primeira 
vez em 20 anos, a evolução 
da erradicação do trabalho 
infantil “inverteu o sentido”, 
contrariando a tendência de 

queda registrada entre 2000 
e 2016, período em que hou-
ve redução de pelo menos 
94 milhões de crianças no 
mundo do trabalho.

Nos últimos quatro 
anos, esse aumento foi de 
8,4 milhões de pessoas, diz 
o relatório divulgado on-
tem. “Cerca de 9 milhões a 
mais de crianças estão em 
risco devido aos efeitos da 
covid-19” até o fim de 2022, 
e “esse número poderá au-
mentar para 46 milhões, caso 
não venham a ter acesso a 
medidas de proteção social 
essenciais”.

“Novas crises econômi-
cas e o fechamento de escolas, 
devido à covid-19, podem sig-
nificar que as crianças traba-
lham mais horas, ou em con-
dições agravadas, enquanto 
muitas outras podem ser for-
çadas às piores formas de tra-
balho infantil, devido à perda 
de emprego e rendimento em 

famílias vulneráveis”, alerta o 
documento.

Citada em um comuni-
cado, a diretora executiva do 
Unicef, Henrietta Fore, lem-
brou que o mundo terreno na 
luta contra o trabalho infantil 
e que 2020 não facilitou esse 
trabalho.

Henrietta defendeu a im-
portância de se investir em 
programas que desestimulem 
o trabalho infantil, num mo-
mento em que o fechamento 
de escolas, as crises econômi-
cas e os ajustes nos orçamen-
tos nacionais podem forçar 
as famílias “a tomar decisões 
muito drásticas”.

“Apelamos aos governos 
e os bancos internacionais de 
desenvolvimento para que 
priorizem os investimentos 
em programas que permi-
tam que as crianças saiam 
do mercado de trabalho e 
regressem à escola, além de 
apostarem em programas de 

proteção social que evitem 
que as famílias tenham de 
recorrer ao trabalho infantil”.

O relatório mostra ainda 
um aumento substancial no 
número de crianças, entre os 
5 e os 11 anos, que trabalham 
e que representam mais de 
metade de todos os casos de 
trabalho infantil no mundo.

O número de crianças 
com idade entre 5 e 17 anos, 
envolvidas em trabalhos peri-
goso, atividades laborais que 
podem prejudicar a sua saúde, 
segurança física ou desenvolvi-
mento cognitivo, aumentou 6,5 
milhões desde 2016, situando-
se atualmente em 79 milhões, 
acrescenta. A publicação indica 
que 70% dos casos de traba-
lho infantil, o equivalente a 112 
milhões de crianças, ocorrem 
no setor agrícola, 20%, o cor-
respondente a 31,4 milhões de 
menores, nos serviços, e 10%, 
16,5 milhões de crianças, na 
indústria.

Foto: Fotos Públicas

Trabalho infantil registra aumento 
no mundo pela 1a vez em 20 anos

A polícia da Nicará-
gua prendeu mais cinco 
opositores, entre eles 
dois candidatos à presi-
dência, ampliando para 
sete a lista de detidos 
com base em leis promul-
gadas pelo presidente 
Daniel Ortega para “pro-
teger a soberania” nacio-
nal. Com as novas prisões, 
agora são quatro pré-can-
didatos atrás das grades, 
reduzindo as chances dos 
rivais de Ortega.

A onda de prisões 
de políticos e líderes da 
sociedade civil sob acusa-
ções de subversão deixa 
Ortega concorrendo pra-
ticamente sem oposição 
nas eleições de novem-
bro. Na última terça-fei-
ra, os EUA qualificaram a 
Nicarágua de “ditadura” 
e responderam à repres-
são sancionando quatro 
funcionários do governo, 
incluindo uma de suas 
filhas, Camila Antonia 
Ortega Murillo, e o presi-
dente do Banco Central, 
Leonardo Ovidio Reyes 
Ramírez.

As sanções contra 
dezenas de outras auto-
ridades nicaraguenses 
nos últimos anos, no en-
tanto, não reduziram a 
repressão. Anteontem, 
chegou a vez de colocar 
na cadeia o ex-chanceler 
José Pallais, membro do 
bloco opositor Coalizão 
Nacional, que foi acusado 
de “incitar a interferência 
estrangeira em assuntos 
internos e financiamento 
de atos de terrorismo”.

Os delitos imputados 
a Pallais e aos outros seis 
detidos estão contem-
plados na lei de defesa e 
soberania, apresentada 
pelo governo de Ortega 
e aprovada em dezem-
bro. Anteontem, também 
foram presos Juan Se-
bastián Chamorro García 
- primo de Cristiana Cha-
morro Barrios, outra pré-
candidata que foi detida 
no início do mês - e Félix 
Maradiaga.

A comunidade inter-
nacional reagiu, exigindo 
a libertação imediata de 
todos. Maradiaga seria 
o candidato à presidên-
cia da coalizão Unidade 
Nacional Azul e Branco 
e Chamorro García, da 
Aliança Cidadãos pela Li-
berdade, mas nenhum de-
les havia oficializado sua 
candidatura, já que o pe-
ríodo de registro é entre 
28 de julho e 2 de agosto.

Quem também está 
preso é o ex-diplomata e 
aspirante à presidência 
Arturo Cruz. Ele foi deti-
do no sábado, 5, depois 
de retornar de uma via-
gem aos EUA. Maradiaga, 
Chamorro García e Cruz 
são investigados por 
“atos contra a soberania 
e terrorismo”, segundo a 
polícia.

Nicarágua:
Ortega 
prende 
opositores 
Agência Estado

Estados Unidos e Reino Unido assinam 
documento para relações bilaterais
Agência Estado

O presidente americano, 
Joe Biden, e o primeiro-minis-
tro britânico, Boris Johnson, 
delinearam uma visão para as 
relações entre os Estados Uni-
dos e o Reino Unido centrada 
na promoção da democracia 
e no combate à influência de 
estados autocráticos durante 
a primeira reunião pessoal 
entre os dois ontem.

Os líderes concordaram 
em um documento abran-
gente que traça um caminho 
a partir de uma pandemia que 
matou milhões, enquanto o ví-
rus continua se espalhando 
em algumas partes do mundo.

O texto defende investi-
mentos em ciência e tecnolo-
gia, esforços renovados para 

lidar com as mudanças climá-
ticas e melhores defesas con-
tra ameaças globais à saúde.

O documento de duas 
páginas - apelidado de “Carta 
do Atlântico”, em referência 
à declaração conjunta feita 
pelo então primeiro-ministro 
Winston Churchill e o presi-
dente Franklin D. Roosevelt 
em 1941, quando eles esta-
beleceram sua abordagem 
para um mundo pós-Segunda 
Guerra Mundial - inclui pou-
cos compromissos de políti-
ca específicos. Em vez disso, 
estabelece princípios gerais 
para os países.

“Devemos garantir que 
as democracias - começando 
com a nossa - possam resol-
ver os desafios críticos de 
nosso tempo”, declara a carta. 

“Vamos defender a transpa-
rência, defender o estado de 
direito e apoiar a sociedade 
civil e a mídia independente”.

O documento não men-
ciona a Rússia ou a China, mas 
autoridades americanas dis-
seram que a rivalidade com 
os dois países foi fundamen-
tal para o esforço de Biden de 
construir uma coalizão infor-
mal de nações democráticas 
para resistir a tudo, desde as 
tentativas russas de interferir 
nas eleições ao expansionis-
mo chinês.

“Pretendemos fortalecer 
as instituições, leis e normas 
que sustentam a cooperação 
internacional para adap-
tá-las para enfrentar os no-
vos desafios do século XXI 
e proteger contra aqueles 

que possam miná-los”, diz a 
carta, acrescentando que os 
EUA e o Reino Unido “opõe-se 
à interferência por meio de 
desinformação ou outras in-
fluências malignas, inclusive 
nas eleições”.

Os países também cria-
ram uma força-tarefa com o 
objetivo de reabrir a rota de 
viagens EUA-Reino Unido, 
embora o cronograma exato 
para fazê-lo não tenha sido 
estabelecido. Eles devem 
divulgar uma declaração 
conjunta separada, abordan-
do questões como energia, 
ciência e saúde, incluindo 
um novo diálogo entre os 
EUA e o Reino Unido lide-
rado pelo Departamento de 
Energia, de acordo com um 
funcionário dos EUA.

Boris Johnson e Joe Biden  
delinearam, ontem, uma visão 

para as relações entre 
os dois países
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País registrou, em maio, a pior taxa para o período desde 1996, o que tem provocado mudança de hábito nos consumidores

O mês de maio registrou 
uma inflação de 0,83%, sen-
do considerada a maior taxa 
do mês em 25 anos (desde 
1996), quando passou de 1%. 
O Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo, tam-
bém conhecido como IPCA, 
mostrou ainda que a inflação 
acumula uma alta de 3,22% 
no ano e de 8,06% no recor-
te dos últimos 12 meses. O 
resultado afeta diretamen-
te nos preços praticados ao 
consumidor e o paraibano 
está preocupado em como 
vai continuar pagando as 
contas e colocar comida de 
qualidade à mesa.

Na casa de Luzimere An-
dré, de 50 anos, em João Pes-
soa, a percepção em relação 
ao aumento nos preços acon-
teceu com a diminuição da 
quantidade de produtos que 
adquire normalmente. “Se 
antes eu comprava 20kg de 
carne vermelha, essa quanti-
dade caiu para 15 kg”, comen-
tou. Apesar de possuir renda 
fixa, a família precisou os tra-
balhos extras para reforçar o 
orçamento. “Meu marido se 
empenha em trabalhos ex-
tras para não sentirmos esse 
impacto do aumento absurdo 
dos alimentos e produtos em 
geral. Ainda assim, tivemos 
que diminuir o consumo de 
alguns produtos e substituir 
outros”, explicou Luzimere.

Para outra moradora 
da capital paraibana, Amé-
lia Falcão, de 56 anos, o au-
mento dos preços se tornou 
sufocante para o orçamento. 
“Tudo isso é cruel para todos 
os brasileiros, não só parai-
banos, impactando muito o 
custo de vida de todos nós, 
num contexto de desemprego 
e queda de renda”, desabafa. 
Para Amélia, o aumento dos 
preços dos alimentos com-
promete a renda das famílias, 
em especial as mais pobres. 

É exatamente a obser-
vação feita pelo economista 

Francisco Barros que avaliou 
os dados como um impacto 
negativo para a população, 
em especial, a de classes mais 
baixas. “É uma notícia ruim e 
para a população mais pobre 
é pior porque ganham me-
nos. O salário é comprometi-
do com os produtos básicos, 
alimentação e, também a 
energia elétrica que está pe-
sando”, reforça. O economis-
ta destaca que o mais pobre 
“não tem mecanismo para se 
defender da inflação e, com 
isso, perde renda”. “Sem fa-
lar daqueles que perderam 
seus empregos e os que são 
trabalhadores informais”, ob-
servou.

Para tentar driblar a cri-
se no orçamento doméstico, 
há quem busque promoções 
além de fazer uma pesquisa 
de preço minuciosa antes de 
ir às compras. Essa é a reali-
dade de Adan Cavalcante, de 
27 anos, que, todo mês, sente 
a mudança do preço dos pro-
dutos. “A maior surpresa da 
gente ultimamente foi o gás, 
aqui em casa demora porque 
somos só duas pessoas, então 
o aumento foi muito grande. 
De 85 para 90. A gente per-
cebe só na hora de comprar”, 
avalia o pessoense que evita 
o desperdício e tem buscado 
substituir produtos mais ca-
ros para fugir da inflação.

Saiba mais
Segundo o Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC), divulgado esta sema-
na, foi outro indicador que 
apresentou alta, tendo alcan-
çado 0,96% acima do resulta-
do do mês anterior, de 0,38%. 
A alta de maio do INPC tam-
bém é histórica, visto que o 
resultado em 2021 é o maior 
para o mês desde 2016, quan-
do registrou 0,98%. No ano, o 
INPC acumula alta de 3,33% 
e nos últimos 12 meses de 
8,90%. No mesmo período 
no ano passado, o percentual 
foi de -0,25%.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Maior inflação em 25 anos 
afeta bolso dos paraibanos

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Vivemos em um país onde é patente a informalidade nos 
negócios. Em relatório elaborado pela Unidade de Gestão 
Estratégica do Sebrae Nacional intitulado Estudo sobre o 
Empreendedorismo Informal no Brasil 2018, constatou-se que, 
já naquele período, o índice de negócios informais chegava a 
casa dos 71%, ou seja, apenas 29% afirmaram possuir CNPJ. O 
estudo ainda divide os Donos de Negócios em duas categorias: 
empregadores, que são aqueles que possuem pelo menos um 
funcionário; e os “conta própria”, que são os que empreendem 
sozinhos, com um sócio ou com a eventual ajuda da família. 
Observando esse recorte, quando consideramos o dono de 
negócio por conta própria, a informalidade chega à casa dos 
95%.

Outros dados importantes dessa pesquisa nos ajudam a 
traçar um perfil do empreendedor no nosso país. Homens e 
mulheres, por exemplo, têm o mesmo nível de formalização. 
Já em relação à faixa etária, o maior índice de informais está 
entre os donos de negócios até 24 anos, e a formalização evolui 
continuamente conforme aumenta a escolaridade, chegando a 
57% para os que possuem ensino superior, frente aos ínfimos 
3% formalizados que não possuem instrução.

Na divisão territorial, quando trazemos para a nossa região 
Nordeste, ficamos apenas à frente da região Norte em números 

Formalização

Ibovespa 

-0,07%
R$ 5,066

-0,13%
R$ 6,165

0,38%
R$ 7,182

0,13%
130.076 pts

de informais, com 83% e 88%, respectivamente. Na Paraíba, esse 
dado cai um pouco, chegando a 82% de informais em 2018.

Dados mais recentes relacionados especificamente aos 
Microempreendedores Individuais mostram que houve um 
incremento de 13% entre 2019 e 2020, mas que essa crescente 
não se verifica no primeiro trimestre deste ano. Se comparado 
com o mesmo período do ano passado, houve uma redução de 
3%. O número de formalizações de MEI sofreu uma queda pela 
primeira vez nos últimos 5 anos.

Voltando aqui para nossa Paraíba, podemos considerar 
que permanecemos numa crescente nesse sentido. Aqui foi 
registrado um aumento de 9,39% na formalização de MEIs no 1º 
semestre de 2021, segundo dados da Receita Federal.

Mas por que será que esse movimento tem sido no sentido 
de aumento de formalização, quando o natural seria, diante de 
um momento de crise, observarmos uma queda significativa nos 
negócios formais?

Na minha opinião, o movimento da precarização 
do trabalho visto nos últimos anos no Brasil, em virtude 
principalmente da reforma trabalhista, acabou levando os 
empreendedores a buscar um refúgio nos benefícios que 
o MEI pode proporcionar. Um outro fator que tanto a já 
referida reforma como também a pandemia alavancaram foi 
a terceirização de serviços antes realizados por funcionários 
das empresas. A facilidade de legalizar o home office é um dos 
exemplos que essa nova forma de relação de trabalho vem 
oferecer em tempos de distanciamento social. 

Pensando pelo lado do pequeno empreendedor, é 
importante perceber as vantagens de se tornar um dono de 
negócio formalizado. A primeira delas e no meu julgamento 
a mais importante, trata da proteção social. Os benefícios 
previdenciários como aposentadoria ou, em momentos de 
necessidade, auxílio-doença e salário maternidade trazem mais 
segurança e tranquilidade ao empresário.

O negócio formalizado também pode dar possibilidade de 
participação em licitações. Poder fornecer produtos e serviços 
ao governo é uma maneira interessante de ampliar a sua carteira 
de clientes e, como consequência, aumentar o faturamento.

A possibilidade de realizar negócios entre empresas 
também aumenta quando se está formalizado. É mais provável 
que empresas estabelecidas no mercado, procurem a segurança 
da formalização para realização de novos negócios.

Existem também benefícios nas relações de consumo 
entre empresas. É normal encontrar no mercado de serviços, 
descontos para CNPJ nos setores de telefonia e planos de saúde, 
por exemplo, como também nos fornecedores de produtos 
e insumos. E não podemos esquecer do acesso ao crédito. 
As oportunidades de financiamentos, em bancos públicos e 
privados, em programas governamentais de auxílio aos negócios 
aumentam consideravelmente quando se é formalizado.

É importante que cada empreendedor perceba a 
necessidade da formalização, e que busque através de 
capacitação e apoio técnico entender em qual realidade o seu 
negócio se enquadra para garantir seus direitos e benefícios.

Foto: Marcus Antonius

Pesquisar e optar por produtos mais baratos têm sido a estratégia do consumidor para fugir dos aumentos constantes nos preços dos alimentos no Brasil

Cortar despesas é necessário durante a crise
Para quem ganha pouco, sa-

ber como usar bem o dinheiro é 
necessário. Por diminuir o poder 
de compra dos consumidores, os 
períodos de altas inflacionárias 
merecem ainda mais atenção na 
relação com valores recebidos. 
Para aqueles que podem se or-
ganizar financeiramente de ma-
neira mais tranquila é importante 
manter a atenção nos gastos mais 
desnecessários, principalmente.

“Em um país com 14 milhões 
de desempregados, onde mi-
lhões estão vivendo do auxílio 
emergencial, a alta da inflação 
impacta ainda mais este segmen-
to da população junto daqueles 
que têm renda de 1 a 3 salários 
mínimos, principalmente, em de-

corrência do aumento relevante 
de itens da cesta básica como, por 
exemplo, do arroz e do óleo de 
cozinha”, reiterou Flávio Uchôa, 
consultor financeiro.

Uchôa destacou que, em qual-
quer período, o foco é em saber 
de verdade para onde está indo o 
seu dinheiro, respeitar o padrão 
de vida versus o poder aquisitivo 
e gerir com cuidado alguns itens 
como os de alimentação e os gas-
tos supérfluos que são aqueles que 
se pode ter uma maior mudança. 
“Outros itens como condomínio, 
conta de energia, água e finan-
ciamento da casa são mais difíceis 
de mudar seus valores, a alimen-
tação é de onde neste momento 
pode se alterar, buscando produ-

tos com o melhor custo-benefício 
e cortar ou diminuir bastante os 
supérfluos”, completou.

O consultor ainda dá dica 
para gerenciar o dinheiro de ma-
neira mais consciente: “sempre 
tenha de forma organizada o seu 
orçamento e, dentro do possível, 
cumpra o que foi determinado 
para aquele mês. A maioria das 
famílias que atendo e que preci-
sam de ajuda são aquelas que não 
sabem para onde está indo seu 
dinheiro, gastam seu salário pela 
intuição usando o limite do cartão 
de crédito e do cheque especial 
como se fosse uma extensão dele. 
A falta de organização em gerir o 
dinheiro é a maior fonte do proble-
ma”, finalizou Flávio Uchôa.



Economia

Caso as novas datas não sejam cumpridas, o segurado poderá pedir o pagamento de juros de mora pelo atraso

Começaram a valer on-
tem os novos prazos para con-
cessão de benefícios do INSS. 
As novas datas foram fruto de 
acordo da instituição e de ou-
tros órgãos do governo fede-
ral com o Ministério Público 
Federal (MPF) e a Defensoria 
Pública da União (DPU).

De acordo com o pre-
sidente do INSS, Leonardo 
Rolim, o acordo firmado vai 
ao encontro das ações que a 
instituição já vem dotando 
desde 2020 para reduzir o 
tempo de espera do segura-
do. “Contratamos servidores 

temporários; ampliamos as 
equipes de análise em 22%; 
ampliamos o número de be-
nefícios concedidos de forma 
automatizada; realizamos 
mutirões para os benefí-
cios mais solicitados, como 
auxílio-maternidade e pen-
são por morte, entre outras 
ações”, afirma.

Caso os prazos não se-
jam cumpridos, haverá o pa-
gamento de juros de mora 
ao segurado, e o pedido será 
encaminhado para a Central 
Unificada para o Cumpri-
mento Emergencial que terá 
um prazo de dez dias para a 
conclusão da análise.

Agência Brasil 

INSS inicia novos prazos para a 
concessão de benefícios no país
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- Benefício assistencial à pessoa com deficiência - 90 dias
- Benefício assistencial ao idoso - 90 dias
- Aposentadorias, salvo por invalidez - 90 dias
- Aposentadoria por invalidez comum e acidentária 
(aposentadoria por incapacidade permanente) - 45 dias
- Salário maternidade - 30 dias
- Pensão por morte - 60 dias
- Auxílio reclusão - 60 dias
- Auxílio doença comum e por acidente do trabalho 
(auxílio temporário por incapacidade) - 45 dias
- Auxílio acidente 60 dias

Confira os novos prazos do acordo:

A União teria que de-
sembolsar R$ 703,8 bilhões 
caso tivesse que pagar hoje 
todos os benefícios futuros 
dos militares ativos e inati-
vos das forças Armadas e 
seus pensionistas. O custo, 
chamado de déficit atuarial, 
foi calculado pela primeira 
vez pelo Ministério da Eco-
nomia, após o Tribunal de 
Contas da União (TCU) ter 
conseguido no ano passado 
abrir a caixa preta dos dados 
do sistema de proteção so-
cial das tropas.

O acesso às informações 
foi o centro de um cabo de 
guerra que durou três anos. 
Sob a alegação de que a re-
serva e a reforma não consti-
tuíam um benefício previden-
ciário, as Forças Armadas se 
recusavam a calcular o custo 
fiscal futuro desses pagamen-
tos. Mas a corte de contas 

exigiu a estimativa diante do 
valor significativo envolvido.

Em 2020, o TCU finali-
zou as estimativas e entre-
gou ao Tesouro Nacional, que 
divulgou os números. Neste 
ano, o próprio Ministério da 
Economia fez as contas, com 
metodologia e premissas se-
melhantes às adotadas para 
calcular o custo futuro dos be-
nefícios aos servidores civis.

Os dados foram divulga-
dos ontem no Relatório Contá-
bil do Tesouro Nacional e têm 
como referência a posição em 
31 de dezembro de 2020.

O déficit atuarial consi-
dera todas as contribuições 
que serão recolhidas no futu-
ro e os gastos que o governo 
terá para bancar os benefícios 
dos militares, que são 369,4 
mil da ativa, 162,9 mil inati-
vos e 199,9 mil pensionistas, 
segundo dados de 2020 apre-
sentados pelo governo no en-
vio da Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) de 2022.

Inativos e pensionistas 
podem custar R$ 700 bi
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Prejuízo nas lavouras

Conab reduz estimativa para safra 
de grãos por questões climáticas

A Companhia Na-
cional de Abastecimento 
(Conab) revisou para bai-
xo a estimativa da safra 
de grãos este ano. O ór-
gão informou ontem, em 
Brasília, que as condições 
climáticas adversas regis-
tradas durante o cultivo 
da segunda safra afetaram 
as projeções de produtivi-
dade nas lavouras, redu-
zindo a previsão em 9,57 
milhões de toneladas. 

A queda atinge prin-
cipalmente a cultura do 
milho, impactado pela bai-
xa ocorrência de chuvas 
entre  abril e maio. Com 
isso, a expectativa é que 
a produção atinja 262,13 
milhões de toneladas no 

período 2020/2021.
Os números constam 

do 9º Levantamento da 
Safra de Grãos, divulga-
do pela Conab. Apesar da 
queda na comparação com 
a estimativa do mês ante-
rior, o volume total a ser 
colhido em 2021 deve su-
perar em 2% ou 5,11 mi-
lhões de toneladas a safra 
de 2019/20.

No caso da soja, a si-
tuação é inversa. A colhei-
ta da oleaginosa indica 
um crescimento de 8,8% 
em relação à produção da 
safra 2019/20, o que re-
presenta acréscimo de 11 
milhões de toneladas. Com 
isso, a produção deve ficar 
em 135,86 milhões de to-
neladas, resultado que ga-
rante o Brasil na posição 
de maior produtor mun-

dial da leguminosa.
A Conab disse espe-

rar que a safra do feijão se 
mantenha próxima a três 
milhões de toneladas. Com 
a produção de três safras, 
apenas a primeira foi en-
cerrada. A segunda ainda 
está sendo colhida e a ter-
ceira encontra-se em fase 
de semeadura.

O arroz tem produção 
estimada em 11,6 milhões 
de toneladas, aumento de 
4% frente ao volume pro-
duzido na safra anterior. A 
plantação atinge uma área 
de 1.684 mil hectares, in-
cremento de 1,1% em re-
lação à safra anterior.

Área plantada
O estudo acrescenta 

que a área plantada deve 
apresentar um crescimen-

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Apesar da queda, o 
volume total a ser 

colhido este ano deve 
superar o de 2020

Produção

to de 4,2% em compara-
ção com a safra anterior, 
chegando a 68,7 milhões 
de hectares. Destaque para 
a soja, com expansão de 
1,6 milhão de hectares, e 
para o milho segunda sa-
fra com ganho de 8,4%, o 
que corresponde a 1,15 
milhão de hectares.

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Segundo o órgão, as condições climáticas 
adversas registradas durante o cultivo da 

segunda safra afetaram as projeções 

No primeiro trimestre 
de 2021, foram registradas 
375 fusões e aquisições, 
sendo a maioria delas, 244, 
entre empresas brasileiras, 
aponta a KPMG. O número 
de negócios contabilizado 
no período é o maior em 
20 anos, segundo a pes-
quisa realizada pela con-
sultoria, trimestralmente, 
com empresas de 43 seto-
res da economia nacional. 

Empresas de internet e te-
lecomunicações lideram o 
ranking, somando 77 ope-
rações nos três primeiros 
meses deste ano.

Na segunda coloca-
ção, com 48 operações 
no período, está setor de 
tecnologia da informação, 
seguido por educação, 
instituições financeiras e 
imobiliário, sendo cada 
um com 11. Depois, apa-
recem telecomunicação e 
mídia com 10, companhias 
de serviço com nove, vare-

jo com oito e companhias 
de energia com sete.

“Se somarmos as tran-
sações realizadas pelas 
companhias de internet e 
tecnologia da informação, 
o total é de 125 negócios 
fechados, o que represen-
ta quase metade do total 
das operações domésticas. 
É a primeira vez que isso 
ocorre na pesquisa, o que 
indica que o panorama 
das transações modificou. 
Com a pandemia, muitas 
empresas decidiram in-

vestir em transformação 
digital. Com isso, a repre-
sentatividade das empre-
sas desses setores passou 
a ganhar mais relevância 
no número de transação”, 
analisa o sócio da KPMG e 
coordenador da pesquisa, 
Luis Motta.

Ações estrangeiras
Do total de operações 

concretizadas no primei-
ro trimestre de 2021, 116 
foram do tipo CB1, ou 
seja, 31% representam 

transações de estrangei-
ros comprando empresas 
brasileiras.

Outras 13 operações 
foram do tipo CB2, quan-
do brasileiros adquirem 
de estrangeiros empresa 
estabelecida no exterior; 
uma foi do tipo CB3, na 
qual brasileiros adquiri-
ram, de estrangeiros, em-
presa estabelecida no Bra-
sil; e uma foi CB4, em que 
o estrangeiro adquire, de 
estrangeiros, empresa es-
tabelecida no país.

Brasil tem 1o trimestre com maior número de fusões
Elisa Calmon
Agência Estado Número de 

negócios contabilizado 
no período é o maior 
em 20 anos, segundo 
a pesquisa realizada 

pela consultoria KPMG 
com empresas de 43 
setores da economia 

nacional 
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Indenização abrange os trabalhadores diretos da mineradora vitimados pelo acidente e será destinada aos herdeiros

Condenada pela 5ª Vara 
do Tribunal Regional do Tra-
balho de Betim (MG) a pagar 
indenização de R$ 1 milhão 
por dano moral por traba-
lhador morto na tragédia 
de Brumadinho, num total 
de R$ 137 milhões, a Vale 
comentou ontem, por meio 
de nota, que é “sensível à 
situação dos atingidos pelo 
rompimento da barragem”.

Sem informar se vai 
recorrer da decisão, a Vale 
alegou que vem realizando 
acordos com os familiares 
dos trabalhadores vítimas 
desde 2019, a fim de “garan-
tir uma reparação rápida e 
integral”. As indenizações 
trabalhistas têm como base 
o acordo assinado entre a 
empresa e o Ministério Pú-
blico do Trabalho, com a par-
ticipação dos sindicatos, que 
determina que pais, cônju-
ges ou companheiros, filhos 
e irmãos de trabalhadores 
falecidos recebem, indivi-
dualmente, indenização por 
dano moral.

Desde de 2019, já foram 
firmados 679 acordos traba-
lhistas, envolvendo mais de 
1,6 mil familiares de vítimas. 
A nota acrescenta que será 
concedido plano de saúde 
aos cônjuges ou companhei-
ros e aos filhos até 25 anos 
dos trabalhadores.

“Há, ainda, o pagamen-
to de um seguro adicional 
por acidente de trabalho 
aos pais, cônjuges ou com-
panheiros e filhos, indivi-
dualmente, e o pagamento 
de dano material ao núcleo 
de dependentes. Também é 
pago o benefício de auxílio 
creche no valor de R$ 920 
mensais para filhos de tra-
balhadores falecidos com 
até 3 anos de idade, e auxílio 
educação no valor de R$ 998 
mensais para filhos entre 3 e 
25 anos de idade”, informou 
a empresa

A juíza titular da 5ª Vara 
do Tribunal Regional do Tra-
balho de Betim (MG), Vivia-

ne Célia Ferreira Ramos Cor-
rea, condenou a mineradora 
Vale a pagar indenização de 
R$ 1 milhão por danos mo-
rais para cada trabalhador 
morto no rompimento da 
Barragem do Córrego do Fei-
jão, em Brumadinho.

A indenização,  que 
abrange os trabalhadores 
diretos da mineradora viti-
mados pelo acidente, será 
destinada aos espólios e her-
deiros. O derramamento de 
rejeitos de minério em 25 
de janeiro de 2019 causou 
a morte de 270 pessoas, das 
quais 137 seriam funcioná-
rios diretos da mineradora, 
segundo os autores do pro-
cesso, num total de R$ 137 
milhões.

Na ação impetrada, o 
Sindicato Metabase Bru-
madinho alegou que os pa-
gamentos de indenizações, 
até então, eram destinados a 
reparar o dano moral sofrido 
pelos familiares das vítimas, 
como pais, filhos, esposas 
e irmãos. Na decisão da úl-
tima quarta-feira, trata-se 
do dano moral sofrido pela 
própria vítima fatal, por ter 
sua vida abreviada.

Segundo Maximiliano 
Garcez e Luciano Pereira, 
advogados do sindicato, a 
sentença traz justiça aos tra-
balhadores mortos. “Foram 
cruelmente abandonados 
pela Vale, que destinou R$ 
37 bilhões até mesmo para 
obras viárias em Belo Ho-
rizonte, e nenhum centavo 
para indenizar o terrível so-
frimento dos trabalhadores 
falecidos, que morreram em 
condições artroses e que ti-
veram décadas de vida abre-
viadas”, disse Garcez.

No processo, a Vale re-
quereu no mérito a impro-
cedência da ação. A mine-
radora alegou, entre outros 
prontos, a ilegitimidade do 
sindicato como autor ao re-
presentar trabalhadores já 
falecidos, além de questio-
nar o cabimento de “ação 
civil pública ou coletiva em 
face de direitos individuais 
heterogêneos”.

Bruno Villas Bôas 
Agência Estado

Brumadinho: TRT condena a
Vale a pagar R$ 137 milhões
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Pesquisa Idec

Reajuste em planos de saúde coletivos é 
maior do que o teto definido pela ANS

Em 2020, os reajustes 
nos planos de saúde cole-
tivos, tanto empresariais 
quanto por adesão, foram 
maiores do que o teto de 
8,14% estabelecido pela 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) para os 
planos individuais. Os dados 
fazem parte de uma pesqui-
sa do Instituto Brasileiro de 
Defesa do Consumidor (Idec) 
feita com cinco empresas 
que tinham o maior volume 
de reclamações por parte 
de consumidores: SulAmé-
rica, Bradesco Saúde, Amil, 
Unimed Central Nacional e 
Unimed Rio.

No ano passado, o rea-
juste médio entre os planos 
coletivos analisados foi de 
11,28%, ou seja, 3 pontos 
percentuais acima do máxi-
mo estabelecido pela ANS 
para os planos individuais. 
No caso da Unimed Rio, que 
promoveu o maior aumento, 
o reajuste chegou a 14,55%, 
mais de 6 pontos percentuais 
acima do teto da ANS para os 
planos individuais. Entre as 
empresas, a única que ficou 
abaixo do teto para plano 
individual foi a Unimed Cen-
tral Nacional, com 7,66% de 
reajuste.

Os planos coletivos em-
presariais e por adesão não 
são regulados pela ANS e, 
segundo o Idec, representam 
quase 80% do mercado de 
planos de saúde.

“Os resultados são bas-
tante claros ao evidenciar 
que a maior fatia do setor 
de saúde suplementar está 
completamente fora de con-
trole. É inaceitável que os 
usuários de planos coletivos 

Estado de SP quer acelerar volta de aula presencial

São Paulo pretende in-
tensificar a volta presencial 
dos alunos das redes públi-
ca e particular no segundo 
semestre. Com a vacinação 
dos professores e outros fun-
cionários da educação, anun-
ciada na última quarta-feira 
para começar hoje, a ideia é 
liberar as escolas para rece-
berem mais estudantes. Hoje, 
elas só podem atender 35% 
deles por dia. O plano do se-
cretário de Educação, Ros-
sieli Soares, é acabar com os 
índices de ocupação e focar 
apenas no cumprimento dos 
protocolos.

“Com a vacinação dos 
adultos, não vai fazer mais 
sentido no segundo semestre 
se falar em percentual”, disse 
Rossieli ao Estadão. Segundo 
ele, o limite de estudantes que 
podem ir presencialmente 

será avaliado em cada escola, 
de acordo com o espaço dis-
ponível. “Está na hora de vol-
tarmos com mais estudantes.”

Rossieli diz ainda que vai 
estudar durante o mês de ju-
lho uma possível obrigatorie-
dade da presença de alunos 
em agosto. Atualmente, como 
o Estado se encontra na fase 
vermelha, as famílias podem 
decidir ou não enviar seus fi-
lhos. A presença de estudan-
tes nas escolas estaduais tem 
sido baixa (1,8 milhão dos 3,5 
milhões), diferentemente do 
que ocorre nas particulares 
de elite.

Ele afirma ainda que as 
unidades terão de respeitar 
o distanciamento de 1 metro, 
recomendado pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), 
e não mais o de 1,5 metro, 
que está sendo usado atual-
mente. Além disso, manter 
salas arejadas, circulação li-
vre e horários diferentes de 

intervalos para não levar a 
aglomerações.

A flexibilização na ocu-
pação na educação já era um 
pedido das escolas particula-
res e de movimentos de pais, 
como o Escolas Abertas. Para 
Lana Romani, uma das fun-
dadoras do grupo, o governo 
já deveria fazer a mudança 
neste mês. “Não se pode per-
der mais nenhum dia, temos 
de lembrar que as crianças 
ficaram mais de um ano sem 
aulas”, diz. “Nenhum setor 
deixou de avançar na fase de 
transição, só a educação.”

Mesmo sem mudar de 
fase, o governo vem permi-
tindo aumento de ocupação 
em setores do comércio e de 
bares e restaurantes nas últi-
mas semanas. A expectativa 
do Escolas Abertas era de que 
Rossieli já anunciasse o fim do 
índice de ocupação na coletiva 
de ontem. Mas, segundo ele, o 
plano ainda está sendo finali-

zado e deve ser divulgado na 
semana que vem.

Como julho é um mês de 
férias, o secretário acredita 
que o ideal é começar apenas 
em agosto. “As bolhas já estão 
montadas, haveria uma con-
fusão nas escolas para pou-
cos dias de aulas.”

Esperança
“Escola só tem sentido 

se for diária para todos e pre-
sencial. É para isso que temos 
que caminhar agora, já que 
teremos a vacinação dos pro-
fessores”, diz o presidente da 
Associação Brasileira de Es-
colas Particulares (Abepar), 
Arthur Fonseca Filho. “Por-
centagem não funciona para 
a escola. No bar funciona por-
que o cliente não vai todos os 
dias”, completa.

Em outros países, não é 
comum o uso da porcenta-
gem de ocupação na educa-
ção. Muitos pedem reveza-

mento de acordo com idades 
ou dias da semana para que 
a unidade não fique cheia, 
como na Alemanha e nos Es-
tados Unidos, por exemplo.

Fonseca Filho diz que o 
adiantamento da imunização 
dos funcionários da educação 
foi comemorado pelas escolas 
e traz esperança para um se-
gundo semestre letivo melhor 
que o anterior. As escolas em 
São Paulo foram autorizadas 
a voltar presencialmente em 
fevereiro, mas pararam no-
vamente em março com o ar-
refecimento da pandemia e a 
lotação das UTIs. No dia 12 de 
abril, elas voltaram a receber 
estudantes presencialmente.

“O que a gente quer é 
ter os alunos, tentando voltar 
dentro da normalidade que 
é possível”, afirma a diretora 
pedagógica do Colégio Pentá-
gono, Patrícia Nogueira. Ela 
diz que tem espaço ainda para 
acomodar mais de 35% de 

seus estudantes e que, com a 
mudança de regras, poderia 
diminuir o revezamento das 
turmas, que estão indo à es-
cola semana sim, semana não.

Patricia e Fonseca Fi-
lho defendem também que a 
volta para o presencial seja 
obrigatória. Ela conta que até 
o 5º ano quase todos os alu-
nos têm ido à escola. Entre os 
mais velhos, no entanto, o nú-
mero baixa para apenas 60%. 

Vacina
Na última quarta-feira,  

começaram a ser vacinados 
os profissionais da educa-
ção de 45 e 46 anos, grupo 
que soma 80 mil pessoas. A 
vacina já estava disponível a 
outros 400 mil trabalhadores 
das escolas de educação bási-
ca de São Paulo acima de 47 
anos desde o dia 10 de abril. 
A partir de hoje, todas as ida-
des serão atendidas, em um 
total de 360 mil. 

Renata Cafardo
Agência Estado

sigam absorvendo reajustes 
muito acima do teto esta-
belecido pela agência para 
os planos individuais”, dis-
se Ana Carolina Navarrete, 
coordenadora do programa 
de Saúde do Idec.

“A pesquisa confirma 
um diagnóstico antigo do 
Idec: uma regulação efetiva, 
para todos os consumido-
res, é a única via para colocar 
freios às políticas de preços 
das operadoras e acabar com 
essa injustiça.”

Ontem pela manhã, 
a Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara dos 
Deputados realizou uma au-
diência pública para discutir 
o reajuste dos planos de saú-
de. O estudo do Idec foi apre-
sentado durante a audiência.

Planos
Por meio de nota, a Cen-

tral Nacional Unimed disse 
que cumpre integralmente a 
legislação dos planos de saú-
de e os contratos firmados 

com seus clientes, o que in-
clui a aplicação dos reajustes 
anuais. “É importante consi-
derar que os planos indivi-
duais e os planos coletivos 
estão submetidos a diferen-
tes regras e critérios de rea-
juste, tornando inadequada 
a comparação direta entre os 
percentuais. Além disso, os 
reajustes são recomposições 
dos custos assistenciais, que, 
historicamente, crescem aci-
ma da inflação geral medida 
pelo IPCA”, disse a empresa.

Federação Nacional de 
Saúde Suplementar (Fena-
Saúde), que representa as 
15 maiores operadoras de 
planos e seguros privados de 
assistência à saúde, incluin-
do Bradesco Saúde, Amil e 
SulAmérica, informou que os 
reajustes aplicados estão de 
acordo com o permitido pela 
ANS. “O setor segue contra-
tos, é regulado e fiscalizado 
e obrigado ao cumprimento 
de parâmetros atuariais, re-
gulatórios, legais, contábeis e 

econômico-financeiros seve-
ros. O cálculo é feito com base 
numa série de indicadores, 
que envolvem particularida-
des de cada carteira e cada 
contrato, como idade dos 
participantes, índice de si-
nistralidade, severidade dos 
sinistros registrados”, disse, 
em nota.

A FenaSaúde diz ainda 
que há uma diferença entre 
os planos individuais e co-
letivos. “No caso dos indivi-
duais/familiares, o modelo 
adotado pela agência regu-
ladora não reflete o aumen-
to real dos custos na saúde, 
que chegam a ser o triplo 
do índice de inflação, assim 
como desconsidera as carac-
terísticas de cada carteira de 
planos. Isso pode fazer com 
que algumas operadoras não 
consigam cobrir os gastos 
assistenciais”, disse a fede-
ração, que considera que os 
reajustes deste ano para os 
planos coletivos “estão entre 
os mais baixos já aplicados”.

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Elaine Patricia Cruz
Agência Brasil

No ano passado, o reajuste médio entre os 
planos coletivos analisados foi de 11,28%
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Jornalistas feridos pela polícia 
em protestos serão indenizados
Entendimento prevaleceu no julgamento do STF que analisou o caso do repórter fotográfico Alexandro Wagner Oliveira
Rayssa Motta
Agência Estado

O Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) formou maioria 
ontem, para sedimentar a 
tese de que o estado deve ser 
responsabilizado caso pro-
fissionais de imprensa se-
jam feridos por agentes das 
Forças de Segurança duran-
te coberturas jornalísticas 
de manifestações públicas. O 
placar foi de 10 votos a 1.

O entendimento pre-
valeceu no julgamento que 
analisou o caso do repór-
ter fotográfico Alexandro 
Wagner Oliveira da Silveira, 
que perdeu 90% da visão 
do olho esquerdo após ter 
sido atingido por uma bala 
de borracha disparada pela 
Polícia Militar de São Paulo 
enquanto cobria um protes-
to de professores na capital 
paulista em 2000.

O STF reformou a deci-
são do Tribunal de Justiça 
de São Paulo - que derru-
bou indenização ao jorna-
lista, imposta em primeira 
instância, por considerar 
que ele próprio se colocou 
em risco ao permanecer no 
confronto entre policiais e 
professores. O caso teve a 
repercussão geral reconhe-
cida, isto é, a decisão toma-
da no caso concreto servirá 

como paradigma para pro-
cessos semelhantes.

A maioria dos minis-
tros seguiu o entendimento 
do relator, Marco Aurélio 
Mello, que reconheceu a 
culpa do estado. O decano 
considerou que os policiais 
violaram o direito ao exer-
cício profissional e o direi-
to-dever de informar. Ele 
foi o único a votar antes do 
julgamento ter sido inter-
rompido, em agosto do ano 
passado, por um pedido de 
vista (mais tempo para aná-
lise) do ministro Alexandre 
de Moraes. O caso voltou à 
pauta na sessão de anteon-
tem e foi concluído na tarde 
de ontem.

A tese fixada foi a se-
guinte: “É objetiva a respon-
sabilidade civil do Estado 
em relação a profissional da 
imprensa ferido por agentes 
policiais durante a cobertu-
ra jornalística de manifes-
tações em que haja tumulto 
ou conflitos entre policiais 
e manifestantes. Cabe a ex-
cludente da responsabili-
dade de culpa exclusiva da 
vítima nas ocasiões em que 
o profissional de imprensa 
descumprir ostensiva e cla-
ra advertência sobre acesso 
a áreas delimitadas em que 
haja grave risco a sua inte-
gridade física.”

Liberdade de imprensa
Em seu voto-vista, Alexandre de Moraes de-

fendeu não ser razoável exigir dos profissionais de 
imprensa que abandonem a cobertura de manifes-
tações públicas quando houver conflito.

Isso acabaria propiciando notícias incompletas, 
imprecisas, equivocadas. Há um risco maior se o 
Poder Judiciário entender que as coberturas jorna-
lísticas não teriam nenhuma proteção, nos termos 
indenizatórios”, disse. “Se esta Suprema Corte vier 
a reconhecer que um jornalista, de forma legítima, 
realizando uma cobertura de uma manifestação so-
cial, política, vier a ser ferido por atuação do Estado 
tão somente por estar exercendo a sua profissão, 
não tem direito à indenização porque aqui se trata 
de culpa exclusiva da vítima. Estaríamos cerceando o 
próprio exercício da liberdade de imprensa e lato sen-
su da própria liberdade de expressão”, acrescentou.

Sobre o caso concreto do fotojornalista Alexan-
dro Silveira, o ministro apontou que o dano ficou 
provado por laudos médicos e lembrou que ele ficou 
impossibilitado de exercer a profissão. “O Estado 
deve se submeter à responsabilidade civil, uma 
responsabilidade civil que não necessite discutir se o 
Estado agiu com dolo ou culpa”, defendeu.

O segundo a votar foi o ministro Edson Fachin, 
para quem a atividade jornalística deve ser estimu-
lada e protegida pelo Estado. “Soa anacrônica e 
autoritária a suscitação da culpa exclusiva da vítima, 
violando os preceitos da Constituição de 1988 e os 
compromissos assumidos pelo Estado brasileiro em 
favor de uma imprensa livre”, afirmou.

Na mesma linha, a ministra Rosa Weber, des-
tacou a importância de assegurar o exercício da 
liberdade de imprensa. “Não se trata de estabelecer 
apenas o alcance da responsabilidade civil do Estado, 
mas o livre exercício do jornalismo, valor essencial, 
sublinho, nas democracias”, sublinhou.

Acompanharam o entendimento os ministros 
Dias Toffoli, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, 
Cármen Lúcia e Ricardo Lewandowski.

O último a votar com a maioria foi o presidente 
do STF, Luiz Fux, que também chamou atenção para 
a ‘dimensão protetiva’ da liberdade de imprensa e 
lembrou que a presença da mídia nas manifestações 
é importante para monitorar eventuais ‘abusos de 
direito’. “A liberdade de imprensa é assegurada na 
Constituição Federal, mas se não houver garantia 
para o exercício dessa liberdade, ela subjaz como 
letra morta no papel”, destacou.

Em Mangabeira

CRM-PB fiscaliza Ortotrauma e verifica 
superlotação e outras irregularidades

  O Conselho Regional 
de Medicina do Estado da 
Paraíba (CRM-PB) fiscalizou 
o Complexo Hospitalar de 
Mangabeira Tarcísio de Mi-
randa Burity – Ortotrauma, 
na quarta-feira (09) e cons-
tatou diversas inconformida-
des. Durante a vistoria, havia 
doze pacientes em macas, 
nos corredores do hospital, 
há mais de cinco dias, aguar-
dando vaga na enfermaria. 
Também foi observada a 
falta de insumos básicos, 
como luvas, fios de sutura, 
drenos e medicamentos, o 
que ocasionou a suspensão 
de cirurgias. Havia denúncia 
também de que faltava gesso 
na unidade hospitalar, mas 
foi constatado que o material 
já foi adquirido.

A equipe de fiscalização 
do CRM-PB verificou tam-
bém que há diversos proble-
mas com a infraestrutura do 
hospital. Apesar da reforma 
em alguns setores e melho-
rias em curso, persistem 
problemas que precisam ser 

solucionados com urgência: 
infiltrações e mofo nas pare-
des e no teto do consultório 
de ortopedia, no repouso 
médico e no setor de ima-
gem. Além disso, há um bura-
co no teto sobre a passarela 
de acesso às enfermarias da 
ortopedia, levando ao acú-
mulo de água no local, colo-
cando em risco profissionais 
e usuários. Os elevadores 
continuam desativados há 
mais de um ano.

No Centro Cirúrgico, há 
três salas em funcionamen-
to, além de uma unidade de 
recuperação pós-anestésica. 
Foi constatado que faltam 
equipamentos, além dos in-
sumos básicos (medicações 
anestésicas, fios de sutura, 
drenos, lâminas de bisturi, 
tubos endotraqueais). No 
momento da fiscalização, 
havia salas cirúrgicas em 
funcionamento sendo utili-
zadas como depósitos, com 
equipamentos amontoados e 
desnecessários naquela sala.

Na sala de medicação, 

onde há oito poltronas, to-
das estavam ocupadas por 
pacientes que ali permane-
cem por algumas horas ou 
até sete dias, de ambos os 
sexos, em pré-operatório de 
cirurgia ortopédica. Ou seja, 
a sala de medicação está sen-
do usada para pacientes que 
deveriam estar em enferma-
rias.

A equipe do CRM-PB 
também constatou que o 
aparelho de ultrassonogra-
fia está quebrado e foi re-
colhido para manutenção, 
estando este exame indis-
ponível atualmente. Foi ob-
servado ainda que o hospi-
tal tem abastecimento de 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) adequado 
(aventais, toucas, máscaras 
cirúrgicas e N95). Já as lu-
vas estéreis, faltavam alguns 
tamanhos e outros estavam 
em estado crítico de abas-
tecimento. Foi verificado 
adequado abastecimento de 
gesso e alguns tipos de medi-
cações, como antibióticos.

“Realmente o hospital 
está com problemas que pre-
cisam ser resolvidos imedia-
tamente. Há uma quantidade 
excessiva de pacientes, além 
da falta de insumos básicos, o 
que termina inviabilizando a 
realização de diversos proce-
dimentos”, afirmou o diretor 
de fiscalização do CRM-PB, 
Bruno Leandro de Souza. Ele 
acrescentou que o CRM-PB 
vai agendar reunião com o se-
cretário de Saúde de João Pes-
soa para buscar soluções que 
melhorem o atendimento no 
Ortotrauma de Mangabeira.

O relatório do CRM-PB 
foi encaminhado à direção do 
hospital e à Secretaria Muni-
cipal de Saúde. A partir do 
recebimento do documento, 
os gestores têm um prazo de 
cinco dias para adquirir os in-
sumos essenciais e um prazo 
de 15 dias para apresentar 
um planejamento permanen-
te, para evitar que haja novas 
falhas no abastecimento de 
itens básicos para o funciona-
mento do hospital.

O real teve dificulda-
de de acompanhar seus 
pares ontem no mercado 
internacional. Mesmo com 
a inflação ao consumidor 
(CPI, na sigla em inglês) 
mais alta que o esperado 
em maio nos Estados Uni-
dos, o dólar caiu na maio-
ria dos emergentes, mas 
no mercado doméstico 
novamente operou volátil. 
Profissionais das mesas 
de câmbio destacam que 
a moeda brasileira teve 
desempenho bem melhor 
que outras divisas nas úl-
timas semanas, e agora há 
um movimento de ajuste, 
em meio a dificuldade de 
romper a barreira psicoló-
gica dos R$ 5,00. Ao mes-
mo tempo, o Itaú já vê a 

moeda norte-americana 
caindo abaixo desse nível, 
fechando o ano em R$ 4,75.

Na mínima de ontem, 
logo após o dado de infla-
ção americana, o dólar caiu 
a R$ 5,03. No fechamento, 
acabou terminando em R$ 
5,0658, com leve queda de 
0,07%. No mercado futuro, 
o dólar para julho operava 
estável às 17h35, cotado 
em R$ 5,0730.

O CPI dos EUA superou 
as expectativas em maio, 
com alta de 0,6% e, no ano, 
chegando a 5%. Mas como 
ressaltam os estrategistas 
do banco americano Wells 
Fargo, o número é elevado, 
mas não o suficiente para 
tirar o Federal Reserve 
(Fed, o banco central dos 
Estados Unidos) dos tri-
lhos. Com essa visão, eles 
destacam que a moeda 

americana passou a cair, 
enquanto o euro ganhava 
força após o Banco Cen-
tral Europeu (BCE) sinalizar 
manutenção dos estímulos e 
reforçar a visão de inflação 
transitória. Os juros longos 
americanos também caíram, 
com o papel de 10 anos se-
guindo abaixo de 1,5%.

“O CPI veio bastante 
salgado, mas há uma una-
nimidade no Federal Re-
serve”, destaca o chefe do 
Centro de Estudos Monetá-
rios do Instituto Brasileiro 
de Economia da Fundação 
Getúlio Vargas (Ibre/FGV), 
José Júlio Senna. Ele ob-
serva que há uma pressão 
importante na inflação dos 
EUA agora, mas que ten-
de a se diluir, conforme a 
visão que predomina no 
Fed. “Acho que o fenôme-
no inflacionário nos EUA 

é temporário. Essa visão é 
compatível com que o Fed 
avalia. Não me lembro de 
ter visto tamanha unani-
midade há anos”, disse on-
tem em evento do jornal O 
Estado de S. Paulo.

No Brasil, Senna des-
taca que o câmbio me-
lhorou com a atividade 
econômica mostrando nú-
meros acima do previsto, 
com forte arrecadação e 
cenário fiscal mais positi-
vo. Com o risco fiscal fora 
das discussões por ora, 
não só o real ganhou força, 
mas a bolsa e as emissões 
corporativas tiveram for-
te alta. Apesar do otimis-
mo, Senna observa que os 
problemas persistem e ele 
avalia ainda que o Banco 
Central vai acabar fazendo 
um ajuste total nos juros, e 
não apenas parcial.

Dólar tem leve queda ante o real 
mesmo com inflação alta nos EUA
Altamiro Silva Junior
Agência Estado

Fotos: Divulgação

Entre os problemas encontrados estavam infiltrações e mofo nas paredes e no teto, além de pacientes em macas nos corredores do hospital



Roland Garros
Hoje tem duelo de gigantes no Torneio de Roland 
Garros entre o sérvio Novak Djokovic e o espanhol 
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Técnico Gerson Gusmão comanda coletivo com o objetivo de definir os substitutos para enfrentar o Volta Redonda

O técnico Gerson Gus-
mão comanda, hoje à tarde, 
um treino técnico-tático para 
definir o time titular do Bota-
fogo para o jogo de domingo, 
contra o Volta Redonda, às 
16h, no estádio Almeidão, 
pela Série C do Brasileiro. 
Com 4 pontos e na liderança 
do grupo A, o Belo quer se 
manter no topo da tabela e 
repetir a grande atuação que 
teve contra o Paysandu, na 
última segunda-feira. Entre 
os titulares que começaram 
a última partida, dois não 
poderão jogar: Clayton, que 
foi expulso, e o zagueiro Fred, 
que está entregue ao depar-
tamento médico.

O atacante Itamar Bas-
tos e o zagueiro Jan Pieter, 
contratados esta semana, 
já estão regularizados no 

BID da CBF e estão prontos 
para jogar. Os atletas já es-
tão treinando com o grupo 
e apresentam boa forma 
física. Eles estão à disposi-
ção do treinador e podem 
participar da partida contra 
o Voltaço. Itamar tem mais 
chances de ser escalado, 
porque o time vem sentindo 
muito a falta de um atacante 
de área nos últimos jogos.

Um dos atletas mais fe-
lizes e otimistas do Belo 
no momento é o atacante 
Welton, que tem tido boas 
atuações, e marcado gols 
importantes. Ele acha que a 
equipe tem condições de re-
petir outra grande exibição  
contra o Volta Redonda, no 
próximo domingo. “É man-
ter a pegada e continuar 
trabalhando forte, que nós 
vamos conseguir fazer uma 
grande campanha e alcan-
çar o acesso à Série B, que é 

o grande objetivo do clube e 
de nós jogadores”, afirmou o 
atacante.

Sobre a ausência do za-
gueiro Fred, em tratamento 
no departamento médico, 
Welton lamenta, mas confia 
no grupo que tem o Bota-
fogo. “Nós sentimos essa 
ausência, porque Fred é 
um cara experiente e vinha 
sendo titular, mas eu tenho 
certeza que quem for o es-
colhido para jogar também 
tem condições de entrar e 
fazer uma grande partida”, 
concluiu o atacante.

Para o lugar de Fred, 
a primeira opção é Daniel 
Felipe, que entrou no lugar 
dele durante a partida con-
tra o Paysandu e teve uma 
boa atuação. Outra opção, 
menos provável de acon-
tecer, é o novato Jan Pieter, 
que chegou esta semana. Já 
para o lugar de Clayton, o le-

que de opções é bem maior. 
Pode ser o meia Marcos Au-
rélio, que entrou bem e fez 
um golaço contra o Paysan-
du, ou o atacante Maurinho, 
e ainda tem o novato Itamar, 
que poderia estrear ao lado 
de Welton e Luã, no ataque, 
com o time jogando em um 
4-3-3.

Departamento médico
O departamento médi-

co do Botafogo vem traba-
lhando pesado nesta tem-
porada. Desde os primeiros 
meses do ano, muitos joga-
dores têm tido contusões e 
algumas muito sérias, que 
afastaram alguns jogadores 
das atividades durante todo 
o ano. O primeiro caso foi 
com o atacante Bruno Gon-
çalves, que teve uma lesão 
séria no ligamento cruzado 
anterior e foi submetido a 
uma cirurgia. O tempo de 

recuperação é de no mínimo 
oito meses. Logo em segui-
da, o meia Esquerdinha teve 
uma fratura séria na claví-
cula e também passou por 
uma cirurgia, que o tirou 
dos gramados durante três 
meses.

As graves contusões não 
pararam por aí. Mais recen-
temente, o clube contratou o 
atacante Rafael Barros, para 
substituir Bruno, e antes mes-
mo de estrear, o atleta teve o 
mesmo problema no joelho 
e também vai se submeter 
a uma cirurgia idêntica a de 
Bruno. Depois foi a vez do 
volante Bruno Menezes, que 
teve uma lesão no ligamentar 
do tornozelo e não tem previ-
são para retorno. O zagueiro 
Fred e o meia Esquerdinha, 
que já estavam recuperados 
de cirurgias, sofreram uma 
distensão no ligamento cola-
teral medial do joelho e estão 

sendo ainda avaliados.
Diante de tantas con-

tusões, houve a suspeita de 
que alguns atletas já vieram 
para o clube com problemas 
anteriores, mas o Dr. Gláu-
ber Novais explicou que isto 
não aconteceu com nenhum 
atleta.

“Quando um jogador 
é contratado, nós temos 
o cuidado de examinar o 
histórico de lesões deste 
jogador e ainda entramos 
em contato com os colegas 
dos departamentos médi-
cos dos clubes, por onde ele 
passou, para nos informar. 
Além disso, nós fazemos 
exames físicos muito rígi-
dos e também laboratoriais. 
O que está havendo é pura 
coincidência de tantos ca-
sos ao mesmo tempo, pro-
veniente, na maioria das 
vezes, da maratona de jogos 
neste início de temporada”, 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Clayton e Fred desfalcam o
o Belo contra time carioca
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Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Com a classificação 
para o mata-mata da Sé-
rie A2 conquistada, ainda 
na rodada anterior, o Bo-
tafogo chega para o con-
fronto contra a UDA de 
Alagoas, hoje, às 18h30, 
no estádio Almeidão, em 
busca de um fechamento 
positivo, nesta primeira 
etapa da competição. Já 
para a equipe alagoana, 
o jogo é decisivo para a 
obtenção de uma classi-
ficação, por isso, a expec-

tativa é que as adversá-
rias venham em busca da 
vitória, mesmo jogando 
fora de casa.

Como a definição do 
chaveamento da segunda 
fase da Série A2 é feito 
por sorteio, efetivamente, 
avançar para o mata-ma-
ta na primeira, segunda 
ou até mesmo entre as 
quatro melhores tercei-
ras colocadas, faz pouca 
diferença em se tratando 
da definição das adver-
sárias para as oitavas de 
final da segunda fase, no 
entanto, é sempre bom 

chegar em boa fase e tra-
zendo um retrospecto 
que fortaleça a confiança 
do elenco.

Nesse sentido, a trei-
nadora do Botafogo, Glei-
de Costa, defende que as 
“Belas do Belo” cheguem 
com força máxima para o 
confronto contra as ala-
goanas, para que a equi-
pe paraibana possa se 
recuperar da derrota na 
rodada passada, diante 
do Ceará - pelo placar de 
2 a 1, e finalizar com vitó-
ria a primeira fase.

“Nós conseguimos o 

primeiro objetivo que era 
a classificação, repetin-
do a boa campanha de 
2019,  quando também 
chegamos  nas oitavas de 
final, no entanto, temos 
confiança que nossa equi-
pe pode mais dentro da 
competição e vamos bri-
gar pelo acesso, por isso, 
é importante seguirmos 
com o nível de desempe-
nho no máximo, fortale-
cendo a nossa confiança e 
ajustando as falhas que a 
equipe ainda possui para 
chegarmos no nosso me-
lhor para o mata-mata”, 

Pelo Brasileiro

Time feminino do Botafogo volta a campo hoje
Foto: Instagram/Botafogopb

Jogadoras do Belo vão enfrentar a UDA, do estado de Alagoas, no Almeidão

Jogadores têm treina-
do exaustivamente a 
parte técnica e física 
para mais um jogo do 
Campeonato Brasilei-
ro da Série C

Foto: Instagram/Botafogopb



Tenistas voltam a se enfrentar em Roland Garros pelas semifinais, hoje, em um dos duelos mais esperados
A rivalidade no tênis é 

um dos maiores temperos 
do nosso esporte. Diferen-
temente do que no futebol, 
a rivalidade para nós não 
aguça o desrespeito contra 
uma nação, menospreza 
feitos ou traz a violência. 
Rivalidade para o tenista 
e para os torcedores, na 
maioria das vezes, traz frio 
na barriga, respeito e me-
lhor aplausos frenéticos. 
Ja vimos no circuito rivali-
dades incríveis. Sampras e 
Agassi, Federer e Nadal, as 
irmãs Williams e tantas ou-
tras. Hoje, uma das mais in-
críveis é o Djokovic e Nadal.

Isso faz do confronto 
pelas semifinais de Roland 
Garros ser um dos mais es-
perados, o que chamam de 
final antecipada.

Novak Djokovic, nú-
mero 1 do mundo, terá 
pela frente,  nada mais, 
nada menos que Rafael 
Nadal, 13 vezes campeão 
de Roland Garros; pelas se-
mifinais do torneio francês 
nesta sexta-feira, às 12h30.

Campeão na França em 
2016, Djokovic terá pela 
frente simplesmente o 
maior jogador da história 
do saibro, dono de 13 tí-
tulos na terra batida fran-
cesa, atual tetracampeão e 
que tenta o 14º para bater 
o recorde de mais grand 
slams na história para um 
homem. 

Sérvio e espanhol pro-
tagonizam a maior rivali-
dade da era aberta do tê-
nis em números. São nada 
menos que 57 jogos em 
15 anos. Djokovic lidera o 
retrospecto, com 29 triun-
fos, contra 28 de Nadal. 
Mas o espanhol levou a 
melhor nos últimos dois 
confrontos, incluindo a 
final de Roland Garros do 
ano passado, quando fez 3 
x 0 no rival.

Já no Grand Slam fran-
cês, o Rei do Saibro tem 
números impressionantes 
ante o rival. Em oito par-
tidas, Rafa acumula sete 
vitórias, contra apenas uma 
de Novak, segundo dados 
do site oficial da ATP.

O segundo maior ven-
cedor de partidas na his-
tória do Slam do Saibro é 
Djokovic, com 74 (e um títu-
lo), já Nadal tem seis títulos 
- um a mais que Djokovic- e 
o espanhol é agora o único 
tenista da era aberta com 
13 títulos em um só torneio

Na outra chave, o gre-
go Stefano Tsitsipas e o 
alemão Alexander Zve-
rev duelam para ver quem 
irá para a grande final da 
competição.

Nadal e Djokovic fazem a
final antecipada de torneio

Eu devo ser o pior dos torcedores do São 
Paulo. Acho que, de todos, fui o único que não 
vibrou com o resultado da histórica goleada de 
9 a 1 contra o bravo 4 de Julho, do Piauí, na par-
tida de volta pela terceira fase da Copa do Brasil. 
Iria achar fantástico um 9 a 1 contra Palmeiras, 
Corinthians, aí sim. Mas comemorar um resul-
tado tão expressivo de um time que tem um dos 
maiores orçamentos do país contra aquele que 
enfrenta tantas dificuldades, nem tem graça. 

Só não digo que torci contra porque não gos-
taria de ver o São Paulo eliminado na competi-
ção, mas torci, sim, por um jogo mais parelho. O 
resultado deixou explícita a diferença entre dois 
universos em que pesa mais o poderio econômi-
co do que talento e organização dos times.

Há exemplos de times pequenos que vencem 
grandes no futebol? Sim, há. São exceções. Na 
partida entre São Paulo e 4 de Julho, deu a lógi-
ca. E o discurso de que no futebol são onze con-
tra onze é puro suco de meritocracia. Ora, são 
sim onze contra onze, mas há que se considerar 
as condições de vida dos onze de cada lado. Um 
lado desfruta de preparação nutricional, acom-
panhamento psicológico, centro de treinamen-
to de alto padrão, departamento físico, ciência 
aplicada na melhora da condição física e, acima 
de tudo, altos salários que garantem a cada atle-
ta o sono tranquilo, sem o aperreio do boleto a 
ser pago no dia seguinte. Assim é mais fácil jo-
gar bola. 

Até a percepção dos jogadores dentro de 
campo acaba sendo afetada. Enquanto o lado 
privilegiado encara a partida como mais uma, 
com sua devida importância, o outro joga o jogo 
da vida. A exposição que muitos dos atletas do 4 
de Julho tiveram contra o São Paulo talvez seja a 
maior que alcancem em toda a carreira. 

E o que dizer da partida amistosa da Seleção 
Olímpica contra o time principal de Cabo Verde? 
Para o Brasil não valeu nada, mas para os “Tuba-
rões Azuis”, equipe daquele belíssimo e simpáti-
co arquipélago africano, a vitória será contada 
por gerações. 

Por conta dessa visão muito particular eu 
sempre acabo torcendo pelo pequeno, até mes-
mo nas situações em que o grande é meu time de 
coração. Começo a assistir à partida na vibração 
por um e, logo depois, me pego empurrando o 
outro time. É quase uma virada de casaca com 
base na luta de classes. E assim torço, também, 
por todo time nordestino que enfrenta uma 
equipe do Sul ou Sudeste do país. Eu diria que se 
trata de uma torcida empática.

E que noite incrível foi essa de quarta-fei-
ra para quem torce pelo futebol do Nordeste! A 
classificação do Bahia sobre o Vila Nova nem foi 
tanta surpresa assim. Outras partidas no entan-
to entraram para a história dos vencedores nor-
destinos: o Cruzeiro, que já foi todo poderoso, 
caiu para o Juazeirense; o ABC de Natal eliminou 
a Chapecoense; e a melhor de todas foi a vitória 
do CRB de Alagoas sobre o Palmeiras, carimban-
do os títulos do Verdão na temporada passada a 
fazendo soma à pilha de eliminações deste ano. 

Empatia
na torcida

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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Djokovic lidera o 
retrospecto, com 29 

triunfos, contra 28 de 
Nadal. Mas o espanhol  
Rafael Nadal levou a 

melhor nos últimos dois 
confrontos

Pelo retrospecto do torneio, Rafael Nadal é o favorito para derrubar o líder do ranking, o sérvio Novak Djokovic

A data limite para a ob-
tenção dos índices olímpicos 
no atletismo para os Jogos 
de Tóquio é 29 de junho. Por 
causa disso, muitos competi-
dores estão apostando todas 
as suas fichas no Troféu Bra-
sil de Atletismo, que começou 
ontem e vai até domingo no 
Centro Olímpico de Treina-
mento e Pesquisa (COTP), na 
Vila Clementino, em São Pau-
lo. O evento terá transmissão 
do Canal Olímpico do Brasil.

Quem está ansioso para 
conquistar sua vaga é o ve-
locista Rodrigo Nascimento, 
campeão mundial no reve-
zamento 4 x 100m e que está 
buscando o índice no indivi-
dual dos 100m. "Minha ex-
pectativa é a melhor possível. 
Tivemos alguns contratem-
pos com viagens e questões 
de covid, mas conseguimos 
correr atrás do tempo perdi-

do e nos preparar da melhor 
forma para essa competição", 
disse o atleta.

Junto com Jorge Vides, 
Derick Silva e Paulo André 
de Oliveira ele conquistou 
em 2019 a medalha de ouro 
no Campeonato Mundial de 
Revezamento, em Yokohama. 
Agora, só pensa na vaga no 
individual. "Existe a possi-
bilidade de ir por pontos e 
de fazer o índice para garan-
tir sua vaga. Estou atrás das 
duas formas de classificação. 
Estou pronto para o índice 
(10s05), mas caso ele não 
venha, estarei somando bons 
pontos para me qualificar", 
avisou. A competição mar-
cará a estreia de Darlan Ro-
mani (Pinheiros), recordista 
sul-americano do arremesso 
do peso e quarto colocado 
no Mundial de Doha-2019, 
na temporada 2021. Depois 
de alguns problemas físicos, 
que o fizeram passar algumas 
semanas em Pelotas (RS), aos 

cuidados da equipe do coor-
denador médico da CBAt, 
André Guerreiro, está de vol-
ta a Bragança Paulista (SP). 
“Agora estou zerado. Espero 
fazer uma boa prova”, disse o 
catarinense, uma das apostas 
do Brasil na Olimpíada.

Quem também está com 
a expectativa em alta é Vitória 
Rosa, especialista nos 200m 
rasos e que já tem índice para 
a Olimpíada.  Ela vem fazen-
do sua preparação no NAR, 
em São Paulo, assim como 
Rodrigo Nascimento, mas o 
fato de já ter a vaga garantida 
tira um pouco da pressão 
para a disputa do Troféu 
Brasil. "As minhas expecta-
tivas são as melhores. Quero 
usar o Troféu Brasil como 
preparação para a Olimpía-
da. Já que essa é umas das 
melhores competições do 
calendário brasileiro, além 
também do GP de Atletis-
mo. Por já ter o índice isso 
me deixa com um peso a 
menos para carregar. Além 
de treinar, dar resultado, 
estar em forma, me dedicar, 
entre outras coisas. Mas 
por outro lado quero repe-
tir o índice da Olimpíada 
e estar em condições para 
almejar quem sabe uma 
final olímpica", comentou. 
Até o momento, o Brasil já 
tem 30 vagas confirmadas 
para o atletismo nos Jogos 
de Tóquio. As únicas nomi-
nais até o momento são dos 
três maratonistas: Daniel 
Chaves, Daniel Ferreira do 
Nascimento e Paulo Rober-
to de Almeida Paula. 

Atletismo

Competição marca a estreia de Darlan Romani, recordista sul-americano
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Troféu Brasil define últimos
classificados às Olimpíadas
Paulo Favero
Agência Estado
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Foto:  Rubens Chiri / saopaulofc.net

A noite em que o São Paulo goleou o 4 de Julho por 9 a 1 no Morumbi



Esportes

Pia Sundhage fala sobre o assédio sexual do presidente antes do jogo amistoso das atletas contra a Rússia

A técnica da seleção bra-
sileira feminina, a sueca Pia 
Sundhage, classificou como 
“muito sério” o caso de assé-
dio sexual e moral envolven-
do o presidente da Cbf Rogé-
rio Caboclo. Uma funcionária 
da entidade protocolou uma 
denúncia na última sexta-
feira, o que motivou o afas-
tamento do dirigente por 30 
dias pelo Conselho de Ética 
da entidade.

“É muito sério. Eu gosta-
ria de poder explicar isso em 
sueco, já que inglês não é a 
minha língua materna, e nes-
se caso as palavras são muito 
importantes. Você pode ter 
sua opinião pessoal, conver-
samos com as atletas, infor-
mamos as atletas, todas têm 
opinião. E cada uma de nós 
tem que ter responsabilida-
de sobre as suas respostas”, 
afirmou a treinadora

As declarações foram 
dadas em entrevista em san 
Pedro del Pinar, na Espa-
nha, na véspera do amisto-
so da seleção contra a Rús-
sia, que será realizado em 
Cartagena, nesta sexta-feira. 
Esta foi a primeira entrevis-
ta organizada pela Cbf nes-
ta semana de preparação 
para os amistosos. Apenas 
a técnica participou. As jo-
gadoras da seleção não se 
pronunciaram publicamen-
te sobre o caso desde o iní-
cio dos treinos na Espanha, 
na terça-feira.

Agência Estado

Acusações contra Caboclo são 
“muito sérias”, avalia técnica
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As jogadoras da Seleção 
Brasileira em treinamento para os 
amistosos de hoje, contra a Rússia, 
e da segunda-feira diante do Canadá

Foto: Divulgação/CBF

A treinadora também 
mostrou preocupação com 
a influência do episódio na 
preparação para as Olimpía-
das. “Estamos nos aproxi-
mando das Olimpíadas. fo-

mos um pouco abarrotadas 
por toda essa situação, e acho 
que é importante voltarmos o 
foco para o campo”, afirmou a 
treinadora.

Na próxima segunda-

feira, a equipe brasileira 
joga contra o Canadá, tam-
bém em Cartagena. Esta é 
a última Data fifa antes da 
disputa dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020.

Seleção masculina
Os 24 jogadores convo-

cados para as disputas da 
Copa América se apresentam 
hoje e já jogam no domingo 
contra a Venezuela, em brasí-

lia. Tite deve manter a mesma 
escalação que venceu o Para-
guai na última terça-feira por 
2 a 0, principalmente porque 
terá pouco tempo para reali-
zar atividades.

Eurocopa de 2020

Competição começa hoje com um ano de atraso
Com um ano de atra-

so, causado por causa da 
pandemia do coronavírus, 
a Eurocopa 2020, que será 
disputada em 2021, co-
meça, hoje, com 24 sele-
ções europeias em busca 
do título mais importante 
do velho continente – al-
gumas equipes, iniciam 
a competição com amplo 
favoritismo, enquanto ou-
tras correm por fora e ten-
tam surpreender.

A final está marcada 
para o dia 11 de julho, exa-
tamente um mês após o 
início da disputa.

O jogo de abertura 
da Eurocopa será entre 
Turquia x Itália, no está-
dio Olímpico de Roma, na 
Itália, às 16h. O jogo mais 
aguardado da primeira ro-
dada, frança x Alemanha, 
na Arena de Munique, será 
no dia 15, às 16h. Atual 
campeã, a seleção portu-

guesa, que está no mes-
mo grupo que as seleções 
francesa e alemã, estreia 
no mesmo dia, contra a 
Hungria, mas um pouco 
mais cedo – às 13h.

A fase de grupos será 
disputada entre os dias 11 
e 23 de junho com as oita-
vas de 26 a 29 ainda deste 
mês. As quartas de final 
serão nos dias 2 e 3 de 
julho e as semifinais nos 
dias 6 e 7 de julho.

Grupo A (Roma/Baku): 
Turquia, Itália (anfitriã), País de Gales, Suíça

Grupo B (Copenhaga, São Petersburgo): 
Dinamarca (anfitriã), Finlândia, Bélgica, Rússia (anfitriã)

Grupo C (Amesterdão/Bucareste): 
Países Baixos (anfitrião), Ucrânia, Áustria, Macedónia do Norte

Grupo D (Londres/Glasgow): 
Inglaterra (anfitriã), Croácia, Escócia (anfitrião) , República Checa

Grupo E (Sevilha/São Petersburgo): 
Espanha (anfitriã), Suécia, Polónia, Eslováquia

Grupo F (Munique/Budapeste): 
Hungria, Portugal (campeão em título), França, Alemanha (anfitriã).

n Se classificam para as oitavas de final as duas melhores 
equipes de cada grupo, num total de 12, somadas as quatro 
melhores terceiras colocadas entre todos os grupos.

Os grupos ficaram assim definidos e locais de jogos:

EUROCOPA 2020 
n Hoje
16h
Turquia x Itália 

n Amanhã
10h
País de Gales x Suíça
13h
Dinamarca x Finlândia
16h
Bélgica x Rússia 

n Domingo
10h
Inglaterra x Croácia
13h
Áustria x Macedônia do Norte
16h 
Holanda x Ucrânia

*Horário de Brasília

O francês Mbappé é uma das grandes atrações da Eurocopa, que começa hoje envolvendo 24 seleções europeias

Foto:Divulgação/UEFA
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Antes de morrer pela covid-19, potiguar precisou vender parte de sua coleção de 500 discos de vinil da banda britânica

Família de um fã dos Beatles 
procura cartas perdidas em LPs

Há 14 anos, durante um jan-
tar entre amigos, Karlo Schneider 
teve a ideia de celebrar a gravidez 
da esposa, Alcione Araújo, e o imi-
nente nascimento de sua primeira 
filha, com uma brincadeira cine-
matográfica: naquela noite, todos 
iriam escrever cartas para a bebê, 
mensagens com conselhos e pro-
jeções para o futuro, que seriam 
abertas apenas quando ela com-
pletasse 15 anos.

Fã incondicional dos Beatles, 
Schneider teria recolhido as car-
tas e as guardado dentro de discos 
de sua banda favorita. Esses dis-
cos seriam parte de uma coleção 
estimada em aproximadamente 
500 álbuns.

Poucos meses depois, nasceria 
Bárbara (batizada assim em refe-
rência à segunda mulher de Ringo 
Starr); anos mais tarde vieram Lay-
la (nome tirado de um dos maiores 
sucessos de Eric Clapton) e Arthur 
(em homenagem ao Zico). “Ele era 
tão fã dos Beatles que, quando a 
gente se conheceu, a primeira coisa 
que ele quis saber foi se eu também 
gostava da banda”, contou Alcione.

As cartas escondidas nos encar-
tes ficaram esquecidas ou esperando 
o tempo previsto para serem lidas. 
Enquanto isso, a família embarcou 
na paixão de Schneider pelo quarteto 
inglês. Para se ter uma ideia, os apar-
tamentos em que viviam, em Caicó e 
Mossoró, cidades do Rio Grande de 
Norte, eram todos decorados com 
referências aos Beatles – com direito 
a sofá vermelho, uma série de pôs-
teres, bonecos, ingressos de shows 
(principalmente de Paul McCartney) 
e lembranças de viagens a Londres 
e a Liverpool, cidade na Inglaterra 
onde nasceu a banda.

Schneider trabalhava como 
gerente-geral de um hotel em Mos-
soró quando a pandemia do novo 
coronavírus, que causa a covid-19, 
se instalou no país. Sem turistas, o 
hotel precisou reduzir seu quadro 
de funcionários. Schneider foi um 

Aforismo
“Eu sempre quis ter escrito no meu 

testamento que, quando eu morresse, o 
caixão aparecesse uma hora e meia atrasado, 

e escrito na lateral, tipo em dourado, 
‘Desculpe pelo Atraso!’”

(Axl Rose)

1974 — Eurico Gaspar Dutra, político brasileiro
1979 — John Wayne, ator norte-americano
1998 — Ivan Bichara Sobreira, 
advogado, jornalista, político e escritor (PB)
2014 — Max Nunes, 
humorista, médico e polímata brasileiro
2019 — Hélio Monteiro Lima, político (PB)
2020 — Raimundo Nunes Pereira, administrador, 
consultor empresarial e gestor público (PB)

Mortes na História

Obituário

Edson Ogawa
7/6/2021 – Aos 67 anos, em Rondonópo-
lis (MT), por complicações da covid-19. 
Treinador de artes marciais e fisiculturis-
ta, apontado como nome importante da 
história da luta livre no Brasil. Ele venceu 
47 competições nacionais de hipertrofia 
e foi professor do atleta de MMA internacional Evangelista 
Cyborg. Nasceu em Pirajuí (SP). Ganhou o primeiro lugar em 
campeonatos pelo Brasil 45 vezes e foi vice em outras duas. 
Ele também foi decacampeão paulista de Braço de Ferro de 
1980 a 1988 e tricampeão mato-grossense em 1993, 1994 e 
1995, quando encerrou a carreira.

Foto: Arquivo pessoal

Nelson Monteiro
9/6/2021 – Aos 77 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de complicações 
causadas pelo novo coronavírus. 
Pastor, presidente da Igreja Missão 
Evangélica Pentecostal do Brasil na 

Foto: Notícia Paraíba

Maria Isabel Pereira Vargas
(Mãe Cotinha de Oxalá)
7/6/2021 – Aos 99 anos, em Salvador 
(BA), vítima de infarto. Anciã das anciãs 
do Terreiro Ilê Axé Oxumarê, localizado no 
Bairro da Federação, na capital baiana. A 
Agbá Lagba era a mulher mais velha de um 
dos mais antigos e mais tradicionais terreiros do mundo de 
devotos do Candomblé.

Foto: Divulgação

Nelson Martins dos Santos
9/6/2021 – Em Londrina (PR), vítima da 
covid-19. Frei da Paróquia Nossa Senho-
ra do Carmo, do Parque Ouro Branco, da 
Arquidiocese de Londrina. Estava internado 
desde o dia 5 de junho.

Foto: Tarobanews

dos demitidos. “Meu marido sem-
pre trabalhou. Nunca dependeu de 
ninguém. Por isso, depois de quase 
um ano desempregado, ele decidiu 
vender parte de sua coleção de dis-
cos”, contou Alcione.

Então, Schneider vendeu mais 
da metade de sua coleção de álbuns, 
majoritariamente composta por 
raridades dos Beatles ou de discos 
solos de seus integrantes. “O sonho 
dele era recomprar tudo. Ele iria rea-
ver a coleção tão logo a situação eco-
nômica melhorasse”, disse a mulher.

Em fevereiro deste ano, um 
pouco antes da filha Bárbara com-
pletar 14 anos, Schneider contraiu o 

vírus da covid-19. “Ele tinha muito 
medo, se cuidava muito, usava más-
cara, álcool em gel... Mas também 
tinha fatores de risco, como pressão 
alta e obesidade”, disse Alcione.

No último dia 11 de março, aos 
40 anos, Schneider morreu, víti-
ma da covid-19. Como não poderia 
deixar de ser, sua morte abalou fa-
miliares e amigos – que continuam 
celebrando a vida de Schneider com 
homenagens e muita música dos 
Beatles. Mas uma coisa ficou no ar, 
inconclusa, uma coisa que comple-
taria um círculo e atenderia aquele 
que foi um dos desejos de Schneider.

Bárbara, a primeira filha de 

Schneider e Alcione, completa 15 
anos em 2022. A coincidência da 
data fez com que Alcione se lem-
brasse das cartas escondidas den-
tro dos discos dos Beatles. “Minha 
filha está muito abalada pela perda 
do pai. Essas cartas seriam um alen-
to, uma lembrança boa para ela”, 
disse Alcione.

Ela revirou os discos restantes 
do marido, mas, como era de se ima-
ginar, a probabilidade de as cartas 
estarem em discos que foram ven-
didos era muito grande. “Eu nunca 
soube em que disco ele guardou. O 
que eu imagino é que essas cartas, 
escritas há 15 anos, estejam dentro 

Breves & Curtas
# Leões com a covid-19
Um leão de nove anos de idade morreu de covid-19 no 
último dia 4, em um zoológico na Índia. Além do óbito do 
animal, outros oito felinos também foram diagnosticados 
com o novo coronavírus no local. Os animais apresentaram 
“secreções nasais” e realizaram os testes pra covid-19. Após 
o teste positivo, os leões foram quarentenados e medicados.

# Surto e tentativa de ressuscitação
Um ex-policial militar de Minas Gerais surtou após perder 
o irmão e manteve o corpo do falecido em casa por mais de 
48 horas. De acordo com o ex-agente, de 50 anos, ele tentou 
ressuscitar o parente e se dizia médium. Com isso, traria 
o irmão de volta à vida. O caso aconteceu em Governador 
Valadares no último dia 3.

# Morre o macaquinho George do TikTok I
Um macaco travesso que conquistou o coração de milhões 
na internet morreu tragicamente. O macaquinho George, a 
estrela do perfil @heresyourmonkeycontent, morreu de-
pois que um check-up regular deu “terrivelmente errado’” 
confirmaram seus proprietários na última terça-feira (8).

# Morre o macaquinho George do TikTok II 
George foi ao veterinário para uma verificação regular dos 
dentes. Durante a “consulta”, houve complicações com a 
anestesia, iniciando uma longa luta por sua vida. Durante a 
luta, “George recebeu milhares de pensamentos e orações 
com a esperança de que ele sobreviveria”. 

# Morre o macaquinho George do TikTok III
No dia 7 de junho às 16h, o macaquinho George Boy morreu. 
“Ele era uma luz quando as coisas pareciam escuras. E ele foi 
um lembrete do amor que existe em todos nós. Embora a vida 
divertida de George tenha acabado, seu espírito de esperança 
e amor continua vivo. Nós amamos você, George”, escreveu a 
família de George, do Texas, nos Estados Unidos, no TikTok .

dos discos que foram vendidos”, 
contou Alcione. “Encontrá-las seria 
como um presente para a minha 
filha. Meu marido era tão imprevi-
sível que a mensagem que ele dei-
xou pode ser apenas uma piada ou, 
talvez, a declaração de amor mais 
bonita que você pode imaginar”, 
completou.

A procura pelos compradores 
dos discos de Schneider e, conse-
quentemente, a busca pelas cartas, 
ganhou o impulso de uma das pes-
soas que estavam presentes naquele 
jantar em que o beatlemaníaco teve 
a ideia de surpreender sua filha 15 
anos depois do nascimento dela.

Ulla Saraiva, escritora e podcas-
ter, postou em seu perfil do Twitter 
a história das cartas perdidas. O post 
ganhou proporções gigantescas e foi 
reproduzido em milhares de outras 
contas – ganhando espaço na mídia 
local e nacional. “A gente sabe que 
muitos colecionadores podem ter 
comprado um lote de discos e se-
quer terem aberto os encartes. Essa 
é uma possibilidade, já que se trata 
de discos raros. Estamos divulgando 
em fóruns de colecionadores e pela 
mídia. Nossa esperança é encontrar 
esses discos com as cartas para Bár-
bara”, disse Ulla.

“Schneider romantizava a vida. 
Ele tratava a vida como se fosse um 
roteiro de filme. Reencontrar essas 
cartas seria como um último capí-
tulo”, completou a amiga.

Bárbara era muito apegada ao 
pai. No momento, prefere não fa-
lar. Segundo a mãe, os olhos dela se 
enchem de lágrimas com qualquer 
menção sobre o assunto. Mas Bárba-
ra também nutre a esperança de ter 
em suas mãos aquilo que é dela por 
direito: as cartas que foram escritas 
pelo pai (e por amigos dos pais) e 
que deveriam ser lidas por ela em 
2022, quando completa 15 anos.

Atualmente, a família mora em 
Caicó, no Rio Grande do Norte, mas 
também viveu em Mossoró e Natal. 
A esposa de Schneider relatou que 
a maioria das vendas foi feita pela 
internet ou em sebos de várias par-
tes do Brasil.

Fã incondicional dos Beatles, Karlo Schneider teria recolhido cartas endereçadas à sua filha e as guardado dentro de álbuns da sua banda preferida

Fotos: Twitter/Arquivo pessoal

Paraíba. Havia se submetido a uma cirurgia cardíaca e se 
recuperado bem do pós-operatório, voltando para as ativi-
dades na igreja e acabou sendo contaminado com a covid. 
Por mais de 40 anos serviu na mesma igreja localizada no 
Bairro da Torre, na capital paraibana. A mulher do pastor, 
Fátima Monteiro, também foi contaminada com a doença e 
está intubada na UTI do Hospital da Unimed com mais de 
50% de comprometimento pulmonar.

Gilberto Amendola
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DECK GRAFICA E 
EDITORA – EIRELI - R$ 13.890,00; FLAVIA ALMEIDA SILVA - R$ 90.616,74; MARIANA GOMES 
FERREIRA - R$ 3.800,00; O P COMUNICACAO LTDA - R$ 4.410,30; RB COMUNICACAO VISUAL 
EIRELI - R$ 24.992,00.

Alagoa Nova - PB, 19 de Maio de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DESTE 

MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00088/2021 - 
02.06.21 - DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI - R$ 13.890,00; CT Nº 00089/2021 - 02.06.21 - RB 
COMUNICACAO VISUAL EIRELI - R$ 24.992,00; CT Nº 00090/2021 - 02.06.21 - O P COMUNI-
CACAO LTDA - R$ 4.410,30; CT Nº 00091/2021 - 02.06.21 - MARIANA GOMES FERREIRA - R$ 
3.800,00; CT Nº 00092/2021 - 02.06.21 - FLAVIA ALMEIDA SILVA - R$ 90.616,74.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, às 10:00 horas do dia 30 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS NO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA/PB – CR Nº 
1008019–41/2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Alagoa Nova - PB, 10 de Junho de 2021
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: REGISTRO 
DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; ADJUDICO o seu objeto a: TECMIX TECNOLOGIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$476.273,49.

Alcantil - PB, 18 de Maio de 2021
TIAGO LAMARTINY DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$476.273,49.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

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

São Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Pneus, Câmaras 
e Protetores de aro, destinado á frota de veículos do município de ALCANTIL – PB. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 23 de Junho de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer 
nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 09 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av São 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em recapagem de pneus para atender a demanda das secretárias do município de ALCANTIL – PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 25 de Junho de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 09 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av São 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DE 
FORMA PARCELADA PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL 
– PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 28 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 
09:01 horas do dia 28 de Junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 09 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av São 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO 
DE PEÇAS GENUINAS E/OU ORIGINAIS, COM MÃO DE OBRA E DEMAIS OBRIGAÇÕES, PARA 
MAQUINAS PESADAS DO MUNICIPIO DE ALCANTIL – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 02 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 02 de Julho de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 09 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. 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 – MANUTEN-
ÇÃO DO SETOR FINANCEIRO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
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 ATI-
VIDADES COM RECURSOS DO FNDE 12.365.1005.2013 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 
NO MUNICÍPIO 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 ATIVI-
DADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25060/2021 - 26.05.21 
- TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 476.273,49.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00013/2021 
Aos 10 dias do mês de Junho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro 
- Araruna - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho 
de 2008; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00013/2021 que 
objetiva o registro de preços para: Registro de Preços Visando a futura e eventual contratação de 
empresa para prestar serviços visando a Locação de Tendas tipo Chapéu de Bruxa, medindo 5X5, 
Cadeiras Plásticas sem braço e mesas plásticas 70X70, para atender os feirantes do município e 
as demandas da Administração Municipal de Araruna – PB; resolve registrar o preço nos seguintes 
termos:Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00; FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CNPJ nº 16.403.132/0001-02; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ nº 11.667.845/0001-
51.A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 
de publicação de seu extrato na imprensa oficial.Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial 
nº 00013/2021 e seus anexos, e as seguintes propostas vencedoras do referido certame:MARIA 
YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470.CNPJ: 27.781.918/0001-71.Item(s): 1 - 2 - 
3.Valor: R$ 41.640,00.Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito 
o Foro da Comarca de Araruna. A referida ATA encontra-se em seu inteiro teor disponibilizada no 
Portal Oficial do Município de Araruna/PB. 

Araruna - PB, 10 de Junho de 2021.
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Locação de Tendas, 
Mesas e Cadeiras; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA 
YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 - R$ 41.640,00.

Araruna - PB, 10 de Junho de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de Tendas, Mesas e Cadeiras. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município/Recursos do 
FUS e do SUS: 02.010 GABINETE DO PREFEITO Ficha: 04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE 02.020 SEC.DE PLANEJ. ADMINIST.FINANCAS E REC. MUNICIPAL 
Ficha: 04 122 0002 2006 MANUT.DAS ATIV.DA COORD.ADMINISTRATIVA REGIONAL 02.050 
SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER Fichas: 13 392 0018 2023 MANUT.DAS ATIV.
ARTISTICAS E CULTURAIS DO MUNICIPIO 27 813 0032 2025 MANUT.DAS ATIV.DO SETOR 
DESPORTISTA DO MUNICIPIO 13 391 0018 2028 MANUTENÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA 
SENHORA DE FÁTIMA 02.070 SEC.DE CIDADANIA, TRABALHO ASSIST.SOCIAL E JURIDICA 
Ficha: 08 244 0033 2035 MANUT.DAS ATIV.DAS ACOES E SERVICOS SOCIAIS 02.080 SEC.
INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS Fichas: 15 452 0022 2044 MANUT. DAS. ATIV. 
DA SEC.INFRA/DEP.DE LIMP.PUBL.E MEIO AMBIENTE 15 605 0023 2045 MANUT.ATIV.DA CO-
ORD.DE MERC.PUB.SHOPPING POPULAR,FEIRA E MATADOURO 02.090 SEC. DE TURISMO 
E DESENV. ECONOMICO RURAL Ficha: 23 333 0034 2054 MANUT. DAS ATIV DO DESENVOLV. 
RURAL E DO TURISMO 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Ficha: 08 244 
0033 2059 MANUT.DAS ATIV.DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 03.000 FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE Fichas: 10 301 0012 2066 COORD.DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO 
BASICA–PAB–FIXO 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE COM O 
FMS 10 122 0012 2081 MANUT. DAS SERV. DE DIVULGACAO DAS AÇOES DE SAUDE Elemento 
de Despesa: 33.30.39.99 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 
00045/2021 - 10.06.21 - MARIA YONARA REINALDO CLEMENTINO 10975868470 - R$ 34.260,00; 
Fundo Municipal de Saúde de Araruna: CT Nº 10045/2021 - 10.06.21 - MARIA YONARA REINALDO 
CLEMENTINO 10975868470 - R$ 7.380,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00006/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, PARA 
APRESENTAÇÃO DA BANDA “SÉRGIO JACKSON E TRIO” NO DIA 13 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: Sérgio Jackson Oliveira 
da Silva - R$ 2.000,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2021
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 IN00007/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, 
PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “JANAILTON E TRIO” 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: JANAILTON IBIAPINO 
PEREIRA TAVARES - R$ 2.000,00.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2021 Nos termos dos elementos constantes da respectiva Expo-
sição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a 
Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA “JHONNY PORTO” NO DIA 12 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: 
JHONATTA PEREIRA PORTO - R$ 2.000,00.

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, PARA APRESENTA-
ÇÃO DA BANDA “SÉRGIO JACKSON E TRIO” NO DIA 13 DE JUNHO DE 2021, NAS FESTIVIDA-
DES VIRTUAIS (LIVE) DE FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021. 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 00089/2021 - 
10.06.21 - Sérgio Jackson Oliveira da Silva - R$ 2.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESEN-
TAÇÃO DA BANDA “JANAILTON E TRIO” NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021, NAS FESTIVIDADES 
VIRTUAIS (LIVE) DE FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00007/2021. 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 00090/2021 - 
10.06.21 - JANAILTON IBIAPINO PEREIRA TAVARES - R$ 2.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SETOR ARTISTICO, PARA APRESEN-
TAÇÃO DA BANDA “JHONNY PORTO” NO DIA 12 DE JUNHO DE 2021, NAS FESTIVIDADES 
VIRTUAIS (LIVE) DE FESTEJOS DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021. 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 00091/2021 - 
10.06.21 - JHONATTA PEREIRA PORTO - R$ 2.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 00017/2020
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 

vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia São Miguel, neste munícipio. O Presidente da 
CPL convoca o comparecimento da empresa: NCE CONSTRUCAO E IMPERMEABILIZACAO EIRELI 
- CNPJ nº 34.598.340/0001-88, para proceder continuidade da obra que se encontra paralisada, 
conforme Contrato n.º 00199/2020 e ordem de serviços emitida no dia 18.11.2020. Fica estabelecido 
o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, ficando a contratada ciente que o não comparecimento 
para a continuação da obra, implicará nas penalidades previstas nos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Telefone: (083) 98782-7336

Baia de Traição - PB, 10 de junho de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
ANÁLISE DE RECURSO INTERPOSTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍ-

PIO DE BARRA DE SANTANA–PB, CONFORME CONTRATO DE REPASSE ENTRE A PREFEITURA 
E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONTRATO Nº 1065695–77/2019 – SI-
CONV 889356. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, devidamente autorizada, no 
uso de suas atribuições torna público aos interessados que após análise do recurso administrativo 
interposto pela empresa CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 28.099.674/0001-04; 
GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - CNPJ: 23.571.421/0001-78 e a empresa L R M CONS-
TRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.750.950/0001-82. DECIDE. Julgar pelo 
conhecimento e pelo provimento – NEGAR-LHE PROVIMENTO TOTAL e reafirmar suas INABILITA-
ÇÕES nos argumentos já apresentados, conforme preceitua o art. 109, §§ 4º e 5 da Lei 8.666/1993 
e suas alterações. Sendo assim fica então agendada a abertura da(s) Propostas de Preços para 
o dia 16/06/2021, às 10h00min. A ata da Sessão encontra-se a disposição dos interessados, bem 
como toda a documentação pertinente junto à comissão de licitação. 

Barra de Santana - PB, 10 de Junho de 2021.
EDNA MACEDO SOUSA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIAL PARA A 
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS E VIAS, CONFORME CONTRATO DE RE-
PASSE NR 1003842-47/2013(782570). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2019. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 05301/2019 - Torres Construções Ltda - EPP 
- CNPJ: 14.313.165/0001-28 - 6º Aditivo - prorroga o prazo por mais 120 dias, ficando o referido 
contrato até 08 de Outubro de 2021.

Barra de Santana – PB, 10 de Junho de 2021.
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

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

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00016/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO SISTEMA ONLINE LITE SYSTEM PARA GESTÃO DE 
IMAGENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO 
DESTE MUNICIPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
COVRE TECNOLOGIA LTDA - R$ 8.700,00.

Belém - PB, 09 de Junho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE FORMA PARCELADA DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS 
– COVID 19, DESTINADOS A DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Medida 
Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Junho de 2021
RAFAEL LUIZ JOSE ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - 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 FORNECI-
MENTO DE FORMA PARCELADA DE TESTE RÁPIDO PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA 
DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONA VÍRUS 
– COVID 19, DESTINADOS A DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Medida 
Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Junho de 2021
RAFAEL LUIZ JOSE ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 23 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCA-
ÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO, TAIS QUAIS: 
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTOS, 
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TESOURARIA, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE BENS 
PATRIMONIAIS, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE LICITAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTA-
BILIDADE. 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 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 10 de Junho de 2021
RAAFAEL LUIZ JOSÉ ARAÚJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 

Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 23 de Junho de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃ DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO INSTALAÇÕES DE 
APARELHOS DE AR CONDICIONADO / SPLIT, VISANDO O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 10 de Junho de 2021
RAFAEL LLUIZ JOSE ARAUJO SOUTO BATISTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00029/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTO POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA MELHOR 
ATENDER AS NECESSIDADE DA POPULAÇÃO DE BELEM PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: VANESSA TAIS DE SOUZA SILVA CNPJ: 15.033.837/0001-
04R$ 240.000,00  

Belém - PB, 10 de Junho de 2021. 
ALINE BARBOSA DE LIMA

 Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
O Município de Belém, Estado do Paraíba, torna público e para conhecimento das licitantes e de 

quem mais interessar possa que a licitação supramencionada, que tem por objeto CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA E/OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 
PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB, em conformidade 
com a parecer da Assessoria Jurídica, foi revogada por razões de interesse público decorrente 
de fato superveniente devidamente comprovado, conforme decisão circunstanciada inserta no 
competente processo licitatório.

Belém - PB, 10 de junho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE 
FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA 
DE BELÉM–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2021. DOTAÇÃO: 02.04 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1001.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – MDE 0212.3.3.90.30.00.1.111.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2032 
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DA MERENDA ESCOLAR 0267.3.3.90.30.00.1.001.0000 MATE-
RIAL DE CONSUMO 0268.3.3.90.30.00.1.122.0000 MATERIAL DE CONSUMO 12.361.1001.2207 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL – MAIS EDUCAÇÃO 
0334.33.90.30.00.1.125.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.071 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
DE BELEM 10.301.10082135 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM 
0121.3.3.90.30.00.1.211.0000 MATERIAL DE CONSUMO 02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL DE BELEM 08.244.1013.1147 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA 
E FORTALENCIMENTO DE VINCULOS 0009.3.3.90.30.00.1.311.0000 MATERIAL DE CONSUMO 
08.24.2011.3089 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BELEM 
0019.3.3.90.30.000.1.001.0000 MATERIAL DE CONSUMO 08.244.1014.2095 DISTRIBUIÇÃO 
DE REFEIÇÕES PARA FAMILIAS CARENTES – SOPA E PÃO 00040.3.3.90.30.00.1.001.0000 
MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00062/2021 - 11.05.21 - ADEMIR LOURENÇO 
DE AMORIM - ME - R$ 27.864,00; CT Nº 00064/2021 - 11.05.21 - LINDEMBERG NASCIMENTO 
DE SANTANA - R$ 39.438,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO 
CREDENCIAMENTO N° 00001/2021 – PMBV

O Município de Boa Ventura/PB, através daPresidente da CPL, torna público o julgamento e clas-
sificação doCREDENCIAMENTOobjetivando a CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS (CARDIOLOGIA) VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB.Após 
análise e julgamento dos documentos apresentados,foi classificada e habilitada a únicaempresa 
participante: CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, CNPJ nº 24.050.566/0001-96, pelo valor total 
de R$ 39.000,00. Mais informações poderão ser obtidas no Portal da Transparência da Prefeitura 
Municipal de Boa Ventura(http://boaventura.pb.gov.br/) ou por e-mail (licitacaoboaventura2@gmail.
com), a partir da publicação deste aviso.

Boa Ventura - PB, 07 de maio de 2021.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

Presidente da CPL
Prefeitura de Boa Ventura-Pb

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021 - PMBV
CREDENCIAMENTO N° 0001/2021 – PMBV

INEXIGIBILIDADE Nº 006/2021
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA, ESTADO DA PARAÍBA, 

no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na CHAMADA PÚBLICA 
Nº 0001/2021–PMBV, regido pelo PROCESSO DE CREDENCIAMENTO N° 0001/2021–PMBV, 
para contratação por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 006/2021, embasado na solicitação 
inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento 
ao Art. 25, caput, da Lei 8.666/93 e suas alterações,RATIFICO E ADJUDICO o procedimento de 
Inexigibilidade de licitação, em favor da empresa: CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, CNPJ 
nº 24.050.566/0001-96, no valor total estimado de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPE-
CIALIZADAS (CARDIOLOGIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB,em consequência, fica convocada a proponente 
para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

Boa Ventura - PB, 01de junhode 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/018/2021
CONTRATO Nº. 01.065/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA– ME, CNPJ N°. 26.606.254/0001-50
OBJETO:Fornecimento parcelado de material de limpeza, higiene pessoal e saneantes, desti-

nados a manter as atividades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, conforme 
especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBALcom o R$ 24.886,80(VINTE E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA E 
SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/018/2021
CONTRATO Nº. 01.066/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: ARIVANIA FERREIRA DE PAULO– ME, CNPJ N°. 04.861.804/0001-36
OBJETO:Fornecimento parcelado de material de limpeza, higiene pessoal e saneantes,destinados 

a manter as atividades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, conforme espe-
cificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL com o R$151.588,32(CENTO E CINQUENTA E UM MIL, QUINHENTOS E 
OITENTA E OITO REAIS E TRINTA E DOIS  CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2021.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/019/2021
CONTRATO Nº. 01.067/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA– ME, CNPJ N°. 26.606.254/0001-50
OBJETO:Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, (periféricos e não periféricos), 

destinados a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, 
conforme especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL com o R$87.996,70 (OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E 
SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de junho de 2021

Publicidades
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/019/2021

CONTRATO Nº. 01.067/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: ARIVANIA FERREIRA DE PAULO– ME, CNPJ N°. 
OBJETO:Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, (periféricos e não periféricos), 

destinados a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, 
conforme especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL com o R$153.534,44 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E 
TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA EMÍLIA LEITE - Nº 05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N°013/2021 – PMBV
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

E EXAMES ESPECIALIZADOS (CARDIOLOGIA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2021 
– PMBV; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2021 – PMBV

DOTAÇÃO: 02.100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 339039 000 - OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 
10.302.3025.2167 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES AMBULATORIAL E HOSPITALAR DE MÉDIA 
E ALTA COMPLEXIDADE.

VIGÊNCIA: DE 01/06/2021 A 01/06/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, CNPJ: 08.940.702/0001-67
CONTRATADO: CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI, CNPJ nº 24.050.566/0001-96
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 39.000,00 (TRINTA E NOVE MIL REAIS)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/019/2021
CONTRATO Nº. 01.068/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: ARIVANIA FERREIRA DE PAULO– ME, CNPJ N°. 04,861,804/0001-36
OBJETO:Fornecimento parcelado de gêneros alimentícios, (periféricos e não periféricos), 

destinados a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, 
conforme especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL com o R$153.534,44 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL QUINHENTOS E 
TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 07 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0018/2021 – PMBV
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0018/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0054/2021 – PMBV, que objetiva o Registro de Preços para contratação de empresa especializada no 
fornecimento parcelado de material de limpeza , higiene pessoal e saneamentos ,destinado a manter  
as atividades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, conforme especificações do 
edital e seus anexos, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0018/2021 - PMBV 
sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da mesma e deste 
extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme fornecedor, itens, 
marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 20 DE MAIO DE 2021 ATÉ 20 DE MAIO DE 2022
EMPRESA: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA
Endereço: RUA DOMICIANO VIEIRA GOMES, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB
CNPJ: 26.606.245/0001-50FONE: FAX (83) 99691-9629   Ins. Est. 16.283.974-0
Responsável: Airton Lucas Ribeiro da Silva Doc. Ident. 3.662.723 SSDS/PB

ITEM ESPECIFAÇÃO QNTD UNID MARCA
PRODUTO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

  03

Acidomuriatico  composição química HCL 
embal. plástica De 1000 ml. Laudo Analítico 
do lote do produto e Autorização de Fun-
cionamento do Fabricante na ANVISA/MS

 500 UND DRAGÃO  2,94 1.470,00

  05

Avental confeccionado exclusivamente 
para uso em cozinha, com exclusivo 
tratamento impermeável; proporcionam 
elevado conforto e eficiente proteção con-
tra o calor irradiado e projeções de líquidos 
quentes ou vapores. Permite o contato com 
alimentos, sem risco de contaminação. 
Totalmente higienizável e de longa vida útil.

 50 UND ITATEX 4,79 239,50

  06 Bomba pulverizadora domestica 50 UND RAINHA 13,79 689,50

  08 Cabo para rodo/ vassoura em metal 200 UND RAINHA 2,99 598,00

  11  

Condicionador infantil, com atestado 
Oftalmo e Dermatologicamente que pro-
tege o cabelo, desembaraçando os fios e 
deixando um delicado perfume. Fórmula 
especial para o bebê, sem corantes. 
Produto acondicionado em embalagem 
de polietileno, com tampa dosadora cx 
12x400ml ou produto similar.

 150 UND XUXINHA 9,38 1.407,00

  13 
Hastes flexíveis de prolipropileno, com 
pontas de algodão embalagem com 100 
unidades.

50 UND COTTON 1,37 68,50

  14

Creme dental infantil 90g, com flúor, 
ação bacteriana, aprovado pelo conselho 
nacional de saúde. Garantia oferecida 
pelo fabricante, peso  da embalagem apro-
ximadamente 12x50g ou produto similar

400 UND SORRISO 2,54 1.016,00

  19

Desentupidor de pia primeira qualidade, 
bocal feito em material de borracha 
resistente, liso ou sanfonado, medindo 
aproximadamente 11 cm de diâmetro e 
altura aproximada de 18cm.

50 UND RAINHA 7,24 362,00

  20
Desodorizador de ar ambiental, aerosol, 
floral, propano e butano, frasco de Alumi-
nio. Embalagem 400g

300 UND U L T R A -
FRESH 9,30 2.790,00

  22

Desodorizador de Ar Aerosol, acondicio-
nado em frasco com 290g, tampa com 
lacre de segurança, fragrância lavanda. 
Na embalagem deverão constar os dados 
do fabricante, bem como SAC e dados do 
CEATOX. Composição química: cloreto 
AlquilDimetilBenzil Amônio, Alcool etílico, 
Propelente e fragrância.

300 UND U L T R A -
FRESH 8,09 2.427,00

  24

Detergente líquido neutro para louça, em 
frasco plástico de 500 ml. Composição: 
Tensoativos aniônicos, glicerina coadjuvan-
te, sequestrante, conservante, 5-cloro -2 
metis isotiazolinona 3, derivados de isotia-
zolinonas, espessante, corante, perfume, 
água e veículo. Componente ativo: linear 
alquil benzeno sulfonado sódio. Contém 
tensoativo biodegradável. O produto deve-
rá ser testado por dermatologistas. Deverá 
constar no rótulo dados de identificação do 
fabricante, instruções de uso, e telefone 
do SAC. Quanto à rotulagem, esta deverá 
atender todas as informações exigidas por 
lei e apresentar notificação junto a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária.

500 UND ATRON 1,48 740,00

  26
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

600 UND CONDOR 2,48 1.488,00

  27
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

50 UND RAINHA 3,89 194,50

  28
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

990 PACT ASSOLAN 0,94 930,00

  29
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

990 UND SCOTH 1,69 1.673,10

  30
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

500 UND MC 2,39 1.195,00

  31
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

400 UND MC 2,89 1.156,00

  34
Guardanapo, embalagem com100 und, 
pano de absorção de água, descartável 
tipo perfex

600 UND ELITE 1,78 1.068,00

  36

Limpa Alumínio, frasco plástico de 500ml, 
para uso direto, composição: tensoativo 
aniônico, biodegradável, ácido sulfônico, 
corante e água. Embalagem contendo 
informações sobre o produto.Quanto à 
rotulagem, esta deverá atender todas as 
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária

500 UND NOVO 
REINO 1,64 820,00

  37

Limpa vidros acondicionado em frasco 
plástico de 500ml, constando as seguintes 
informações do rótulo: instrução de uso, 
precauções e cuidados e o número do 
telefone do Centro de Assistência Toxi-
cológica. Composição química: Dodecil 
Benzeno Sulfonato de Sódio, Umectante, 
Estabilizante, Solvente, Corante, Butilglicol, 
Sequestrante e Veículo

300 UND URCA 4,98 1.494,00

  39

Limpador multi uso, instantâneo, embala-
gem plástica de 500ml com bico dosador. 
Deverá constar no rótulo do produto: 
indicações de utilização do produto, modo 
de usar, precauções, telefone do SAC, 
responsável técnico e respectivo CRQ, 
nú mero do lote e validade, composição: 
Tensoativo aniônico, tensioativo não iônico, 
solventes, água, sequestrante, alcalinizan-
te e fragrância. Componente ativo: Linear 
aquil benzeno sulfonato de sódio.

350 UND UAU 3,48 1.218,00

  41

Luva plástica -  Luva para limpeza forrada 
internamente aveludadas, Embalagem 
contendo 01 par, luvas nitrifica cano longo 
p/limpeza, anatômica, antiderrapante,

230 PAR VONDER 5,89 1.354,70

  43 Naftalina, embalagem com 50g. 300 UND SANY 1,35 405,00

   44
Óleo de peroba para móveis em madeira, 
composição: óleo mineral e vegetal, emba-
lagem em frasco plástico contendo 200ml.

150 UND PEROBA 9,80 1.470,00

  47

Pano confeccionado em tecido de 100% 
algodão, alvejado uniformemente, tamanho 
aproximado 75 x 45 cm, costurado/fechado 
tipo saco, esterilizado e livre de qualquer 
tipo de impureza e contaminação.

450 UND ITATEX 3,98 1.755,00

   49

Pano de prato-  Pano de prato confec-
cionado em tecido de algodão alvejado, 
estampado, 50x30 de primeira qualidade 
com bordas em acabamento de overloque

300 UND DANTEX 2,99 897,00

   50
Pano de prato, para  Copa e Cozinha, de 
Agodão, med. 46x69mm, branco e  sem 
estampas

300 UND ITATEX 2,99 897,00

   51
Papel alumínio- em rolo medindo 45 cm 
de largura X 7,5 m de comprimento, com 
30 metros.

150 ROLOS THEOTO 3,48 522,00

   53

  Papel toalha, formato crepado, Interfolhas, 
com 2 dobras, med.23x27cm, impureza 
máxima 15MM²/M², conforme norma TA-
PPI T437 OM-90, alvuras superior 70%, 
conforme norma,absorção máxima 70s, 
cor branca, embalagem com 1000 folhas

350 ROLOS SCALA 3,99 1.361,50

   54

  Papel toalha, formato crepado, Interfolhas, 
com 2 dobras, med.23x27cm, impureza 
máxima 15MM²/M², conforme norma TA-
PPI T437 OM-90, alvuras superior 70%, 
conforme norma,absorção máxima 70s, 
cor branca, embalagem com 1000 folhas

150 UND SANY 1,48 222,00

  55

Pastilha sanitária (tablete para sanifica-
ção), composto de cloro, para sanificação 
da membrana de osmose reversa em 
tec, código ZWCL01F50, embalado em 
caixinha com 1 unidade

150 ROLOS ISOFILM 4,39 658,50

  56 Plastico Filme em PVC transparente 
esticável para alimentos com 40cm largura 100 UND PALMEIRAS 0,99 99,00

   58

Pente para cabelo em plastico; com dentes 
largos; para cabelos de todos do tipos; 
medindo 20 cm; sem  cabo; em embalagem 
apropriada

100 UND PALMEIRAS 1,99 199,00

  59 Regador de plantas de plástico capacidade 
mínima de 2lts 50 UND RAINHA 12,39 619,50

  61 Rodo de borracha, com 30cm,  com suporte 
em plástico com cabo madeira. 150 UND RAINHA 4,98 747,00

  62 Rodo pequeno com base de plástico para 
uso em pia. 150 UND RAINHA 3,74 561,00

  66

Sabão em pó de 500grs, com amaciante, 
embalagem em saco plastico, certificada 
com garantia de que foi produzida com 
material que garanta o respeito ao meio 
ambiente e aos trabalhadores. Compo-
sição: Alquilbenzeno sulfonato de sódio 
linear, carbonato de sódio, tripolifosfato de 
sódio, sulfato de sódio, silicato de sódio, 
4,4’ bis (2’ sufoestirilbifeneildissódico), 
pigmento azul 15, enzimas, CMC, perfume 
e água. Contém: Tensoativo biodegradável.

490 CX ALA 2,98 1.460,20

  68
Sabonete em barra, glicerinado higiene 
pessoal, a cores, fragrâncias diversas, 
acondicionado em pacote, pesando 90gr.

500 UND PAMOLIVE 1,28 640,00

  73

Saco plástico para acondicionamento de 
resíduos comum, saco resistente de cor 
preta, confeccionado de polietileno de bai-
xa densidade, tamanho de 39 cm x 58 cm, 
capacidade volumétrica de 15 litros, tipo 
(A) domiciliar, embalados em pacotes com 
100 unidades devidamente identificados 
através de IMPRESSÃO do fabricante, os 
sacos de lixo devem ser confeccionados de 
acordo com as normas da ABNT NBR 9191 
de Setembro de 2008. PCTC/ 10 UNID.

1,000 PCT QUALINE 2,39 2.390,00

 74

Saco plástico para acondicionamento de 
resíduos comum, saco resistente de cor 
preta, confeccionado de polietileno de bai-
xa densidade, tamanho de 59 cm x 62 cm, 
capacidade volumétrica de 30 litros, tipo 
(B) domiciliar, embalados em pacotes com 
100 unidades devidamente identificados 
através de IMPRESSÃO do fabricante, os 
sacos de lixo devem ser confeccionados de 
acordo com as normas da ABNT NBR 9191 
de Setembro de 2008.  PCT C/ 10 UNID.

1,500 PCT QUALINE 2,24 3.360,00

VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA 42.663,10

EMPRESA: ARIVÂNIA FERREIRA DE PAULO ME
Endereço: RUA CAPITÃO ABDON LEITE, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB
CNPJ: 04.861.804/0001-36FONE:FAX (83) 3451-2470   Ins. Est. 16.134.355-4
Responsável: Manoel Ferreira de Caldas Neto Doc. Ident. 2252140 SSDS/PB

ITEM ESPECIFAÇÃO QNTD UNID MARCA
PRODUTO

PREÇO
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1
Água sanitária, embalagem de 01 litro, 
solução aquosa, a base de hipoclorito de 
sódio ou cálcio, 2%PP a 2,5%PP.

4.700 UND TUBARÃO 1,98 9.306,00

2
Algodão hidrófilo rolo 500G. Embalagem 
única e sanitária com nome do fabri-
cante, selado.

150 UND FLOC 6,50 975,00

4

Álcool 1 litro refinado de baixo teor de aci-
dez e aldeidos, 92,8 INPM especialmente 
indicado para limpeza, não incluindo 
desinfecção e sem adição de desnatu-
rante. Constar no rotulo informações do 
produto, fabricante, numero do lote, selo 
do inmetro, data de fabricação e validade, 
numero do INOR.

1.600 UND SANTA
CRUZ 10,79 17.264,00

7 Cabo para rodo/ vassoura em madeira 200 UND RAINHA 2,99 598,00

9

Cera liquida para piso, embalagem 
de 01 litro, principio ativo solvente de 
petróleo,composição básica: silicone, 
parafina, formol, conservante, perfume, e 
outras substancias químicas permitidas, 
teor não voláteis mínimo 3,5% na cate-
goria pronto uso, incolor, acondicionado 
em frasco plástico.

300 UND BRILHOWA 9,98 2.994,00

10 Cloro líquido solução a 10%, embalagem 
de 01 litro 300 UND VEJA 8,98 2.694,00

12

Desinfetante, embalagem de 02 litros, 
categoria básica restrita ao uso puro, 
principio ativo orto-benzilpara-clorofenol, 
composição básica monil fenol, etoxilado, 
óleo de eucalipto,essência, corante e 
outras substancias químicas permitidas, 
composição aromática lavanda, acondi-
cionado em frasco plástico.

3.000 UND NOVO 
REINO 4,95 14.850,00

15 Creolina, embalagem de 1litro 200 UND CRUZWA 8,90 1,780,00

16

Copo descartável para água com capa-
cidade mínima de 250ml, fabricado em 
polipropileno atóxico, 100% resina vir-
gem, na cor branca, pesando no mínimo 
220g cada cento, copos acondicionados 
em manga plástica com 100 unidades e 
reembalados em caixa de papelão con-
tendo 25 centos. Os copos devem estar 
em conformidade com a norma técnica 
14865/2002 da ABNT, as mangas devem 
conter quantidade e o peso mínimo de 
cada copo, de forma indelével, os copos 
devem conter símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme norma 
NBR, caixa com 50 centros

17

Copo descartável para água com capa-
cidade mínima de 50ml, fabricado em 
polipropileno atóxico, 100% resina vir-
gem, na cor branca, pesando no mínimo 
220g cada cento, copos acondicionados 
em manga plástica com 100 unidades e 
reembalados em caixa de papelão con-
tendo 25 centos. Os copos devem estar 
em conformidade com a norma técnica 
14865/2002 da ABNT, as mangas devem 
conter quantidade e o peso mínimo de 
cada copo, de forma indelével, os copos 
devem conter símbolo de identificação do 
material para reciclagem conforme norma 
NBR, caixa com 50 centros

350 CX COPOBRAS 82,39 28.836,50

18

Copo descartável para café com capa-
cidade mínima de 50ml, fabricado em 
polipropileno atóxico, na cor branca, 
resistente, pesando no mínimo 75g cada 
cento, copos acondicionados em manga 
plástica com 100 unidades e reembalados 
em caixa de papelão contendo 50 centos. 
Os copos devem estar em conformidade 
com a norma técnica 14865/2002 da 
ABNT, as mangas devem conter informa-
ções do fabricante e do produto de forma 
indelével, caixa com 50 centros.

200 CX COPOBRAS 88,90 17.780,00

21

Desinfetante líquido, acondicionado em 
frasco plástico reciclável, com tampa ros-
queável, contendo 2 Litros. Composição: 
Princípio Ativo: Cloreto de N-decildimetil 
amônio 0,35%, emulsificante, solvente, 
essência, corante e veículo. Deverá cons-
tar em sua embalagem número do lote, 
data de fabricação, validade, dados do 
fabricante, número da autorização de fun-
cionamento, responsável químico e seu 
respectivo CRQ, telefone do CEATOX.

3000 UND NOVO 
REINO 4,88 14.640,00

23

Detergente liquido, embalagem de 01 
litro, principio ativo linear alquilbenzeno, 
sulfonado de sódio, composição básica 
tensoativos: aniônicos, não ônicos,coa
djuvante,reservantes,sequestrante,esp
essante,rangancias e outras substan-
cias químicas permitidas,teor de ativos 
mínimo de 8,0%, PH=6,0-9,0, solução 
1% P/P, composição aromática neutro, 
acondicionado em frasco plástico.

1000 UND NOVO 
REINO 2,48 2.480,00

25

Detergente líquido neutro para piso, em 
galão plástico de 2L. Deverão constar 
no rótulo dados de identificação do 
fabricante e instruções de uso. Quanto à 
rotulagem, esta deverá atender todas as 
informações exigidas por lei e apresentar 
notificação junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária.

2750 UND NOVO 
REINO 5,60 15.400,00

33
Filtro de papel duplo, costurado, resis-
tente, com micro furos, para filtrar café, 
tamanho 103, pacote com 40 unidades     

300 UND SANTA CLA-
RA 3,95 1.185,00

35

Inseticida Aerosol frasco com 300ml. 
Composição: ingrediente ativo, solvente, 
antioxidante emulsificante, veiculo e 
propelente. No rótulo, informações do 
produto, fabricante e registro ou notifica-
ção na ANVISA

600 UND BAYGON 9,00 5.400,00

38

Limpa moveis, emulsão aquosa cremosa, 
perfumado, para superfície em geral 
(exceto piso), composto de cera, silicone, 
solvente, emulsificante, conservante, se-
questrante perfumado e água, embalado 
em frasco plástico

300 UND BRY 5,30 1.590,00

40

Lustra móveis acondicionado em frasco 
plástico de 200ml. Constando as seguin-
tes informações no rótulo: modo de usar, 
precauções e cuidados e o número do 
telefone do Centro de Assistência Toxi-
cológica. Composição química: Polímero 
Acrílico, Cera de carnaúba, Agente de 
Polímero, Emulsificante, NonilfenolEtoxi-
lado, Atenuador de espuma, Fragrância, 
Sequestrante, Alcalinizante, Conservante 
e Veículo.

300 UND BRY 6,30 1.890,00

42

Luva para Limpeza, borracha de látex 
natural, norma NBR-13393, tamanhos 
diversos, com superfície externa forrada 
antiderrapant, pares.

300 PAR VONDER 6,00 1.800,00

45

Pá para lixo, com base plástica, dimen-
sões aproximadas, largura 24 cm x com-
primento 22cm xaltura 8,5cm, com cabo 
de madeira pinus medindo 1 mt. Deverá 
constar no produto etiqueta com dados de 
identificação fabricante e marca.

150 UND MUNDIAL 3,98 597,00

46 Pá p/ lixo metal longa em zinco com 
cabo madeira. 150 UND MUNDIAL 6,90 1.035,00

48

Pano de chão-  PANO DE CHÃO PARA 
LIMPEZA; Composto De 100% Algodão; 
Medindo (90x70)Cm, No Tipo Alvejado; 
Com Variação De 10% De Oscilação 
Nas Medidas; Sem Acabamento; Na 
Cor Branca; Embalado.Em Embalagem 
Apropriada.

450 UND ITATEX 4,49 2.020,50

52

Papel higiênico branco, em rolo me-
dindo 10 cm de largura x 30 mts de 
comprimento, Folha Simples, produto 
absorvente, fabricado com fibras naturais 
virgens, 100% celulose (não reciclado) 
expresso na embalagem, gofrado, com 
alvura superior a 82,8% conforme ABNT 
NBR NM-ISSO 2470, pintas inferior a 
17 mm2/m2 conforme NBR 8259:2002 
e conforme NBR 15134:2007 Índice de 
maciez 10,7 n.m/g e tempo de Absorção 
4,3. Produto acondicionado em pacote 
contendo 4 rolos cada, e fardo com 64. 
Os pacotes deveram constar informações 
do fabricante, marca, especificações do 
produto, bem como a sua composição, as 
mesmas devem estar impressa na forma 
legível, não sendo aceito quaisquer tipo 
de etiqueta que possa vir a constar na 
mesma. Fardo com 16 pacts.

4.400 UND DANY 2,30 10.120,00

57 Querosene, embalagem de 1litro 200 LT TAN 
BRILHO  10,70 2.140,00

60

Rodo com base de alumínio medindo 
aproximadamente 58cm x 3cm x 3cm, 
borracha em EVA dupla fixa, com supor-
te de rosca plástico rebitado, cabo de 
madeira pinnus plastificado, com rosca 
plástica na ponteira.

300 UND MUNDIAL 9,89 2.967,00

63

Sabão em pedra, glicerinado neutro 
multiuso, em barra de 200 gramas de 1ª 
qualidade, embalagem em pacotes com 
5 unidades cada. Composição: sebo 
bovino, hidróxido de sódio, glicerina, 
branqueador óptico, água, cargas, se-
questrantes e corantes.

330 UND NOVO 
REINO 7,49 2.471,70

64

Sabão em Barra, de 1KG, composição 
básica carbonato de sódio, dióxido de ti-
tânio, glicerina, corante e outras substân-
cias químicas permitidas, especificações 
PH 1%=11,5 Maximo, alcalinidade livre: 
Maximo 0,5%P/P, de glicerina, na cor 
amarela, embalado em saco plástico, e 
suas condições deverão estar de acordo 
com a EB 56/54 da ABNT.

400 KG NOVO 
REINO 6,40 2.560,00

65

Sabão em barra, de 1KG, especificações, 
composição básica carbonato de sódio, 
corante e outras substancias químicas 
permitidas, especificações PH 1%= 
11,5 maximo alcalinidade livre:maximo 
0,5%P/P, especificações, de coco, na 
cor branca, embalado em saco plástico 
transparente, e suas condições deverão 
estar de acordo com a EB56/54 da ABNT.

400 KG NOVO 
REINO 6,40 2.560,00

67
Sabão líquido, Embalagem de 1litro, con-
centrado, neutro, para limpeza pesada, 
fragrâncias diversas

400 LT OMO 8,60 3.440,00

69

Sabonete em barra; glicerinado higiene 
pessoal infantil, a cores, fragrâncias 
diversas, acondicionado em pacote, 
pesando 30gr.

500 UND TURMA DA 
XUXINHA 1,40 700,00

70 Saco Plasticopara  Alimento 30/40 bobina 
com 5 kg 300 UND DYPLAST 9,90 2.970,00

71
Sabonete líquido, embalagem de 05 litros, 
concentrado, neutro, higiene pessoal, 
fragrâncias diversas.

100 LTS PROTEX 42,00 4.200,00

72

Saco plástico para acondicionamento 
de resíduo comum, saco resistente de 
cor preta, confeccionado de polietileno 
de baixa densidade, tamanho de 75cm x 
105cm, capacidade volumétrica de 100 
litros, tipo (E) domiciliar, embalados em 
pacotes com 100 unidades devidamente 
identificados através de IMPRESSÃO 
do fabricante, os sacos de lixo devem 
ser confeccionados de acordo com as 
normas da ABNT NBR 9191 de Setembro 
de 2008.  COM 5 UNID.

1000 PCT DYPLAST 2,48 2.480,00

75

Saco plástico para coleta de lixo domi-
ciliar, capacidade 100 litros reforçado, 
medindo 75 x 105cm x 0,015mm, fabri-
cado em polietileno de baixa densidade, 
acondicionados  em pacotes contendo 
100 unidades, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo 
com a Lei do Consumidor. Apresentar 
juntamente com as amostras, laudo do 
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnologicas 
ou outro órgao credenciado pelo Inmetro, 
atestando o atendimento as normas da 
ABNT NBR 9191 para sacos  classe 
I - domiciliar. 

500 KG DYPLAST 2,70 1.350,00

76

Saco plástico para acondicionamento 
de resíduos comum, saco resistente de 
cor preta, confeccionado de polietileno 
de baixa densidade, tamanho de 63 cm 
x 80cm, capacidade volumétrica de 50 
litros, tipo (C) domiciliar, embalados em 
pacotes com 100 unidades devidamente 
identificados através de IMPRESSÃO 
do fabricante, os sacos de lixo devem 
ser confeccionados de acordo com as 
normas da ABNT NBR 9191 de Setembro 
de 2008. PCT COM 05  

1000 PCT DYPLAST 2,60 2.600,00

77

Shampoo  Infantil -  suave, neutro, para 
todos os tipos de cabelo, sem corante, 
que não cause ardência nos olhos, 
frasco 200ml

150 UND TURMA DA 
XUXINHA 7,70 1.155,00

78

Toalha de papel folha simples interfolhada 
de 3 dobras. Pacote com 250 folhas. 
100% de fibras celulósicas virgens sem 
fragrâncias e impurezas. Absorvente, 
interfolhado, Gofrado para uso em dis-
penser. Fardo em papel kraft resistente 
com 1250 folhas, dispostas em cinco 
pacotes plásticos fechados com 250 
folhas cada. O produto deve estar de 
acordo com as especificações do INME-
TRO em relação à largura e comprimento 
e demais obrigatoriedade do Código de 
Defesa do Consumidor. Medidas de 23 
cm de largura, 27 cm de comprimento, 
com variação dimensional de + ou – 1 cm. 
Tipo de folha: Simples com 03 dobras em 
forma de Z e uma dobra na ponta para 
segurar o papel. Cor: branca Alvura (fator 
de reflectância difusa no azul): > 85 %. 
Pintas: < 13 mm²/m². Tempo de absorção 
de água: < 9 s. Capacidade de absorção 
de água: > 5,0 g água/g de papel. Furos: 
< 3 mm²/m². Resistência à tração a úmido: 
> 90 N/m. PCT COM 02

2500 PCT SCALA 5,20 13,000,00

79 Toalha de rosto felpuda, medindo 50x80, 
cores diversas. 200 UND ITATEX 10,50 2.100,00

80 tesourinha para unha sem ponta 50 UND MUNDIAL 11,80 590,00

81 Vassoura de Agave sem cabo 600 UND MUNDIAL 2,50 1.500,00

82 Vassoura de nylon com cabo 1000 UND MUNDIAL 6,90 6.900,00

83

Vassoura, de Pêlo sintético de nylon, com 
cabo de madeira, com rosca, revestido 
com capa plástica, medida da base 40cm, 
com base de Plástico

350 UND MUNDIAL 

84 Vassoura de Palha sem cabo 400 UND MUNDIAL 2,48 992,00

85 Vassoura de Piaçava em  leque Embala-
gem Apropriada. 300 UND MUNDIAL 9,50 2.850,00

86 Vela para filtro de água de barro 50 UND STEFANNI 6,90 345,00

87 Veneno para barata em pó que dilui em 
água pct mínimo 30g 500 UND BAYGON 7,49 3.745,00

VALOR TOTAL 259.865,70

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$:  302.528,80 (TREZENTOS E 
DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

Boa Ventura - PB, 20 de Maio de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 0019/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0019/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0056/2021 – PMBV, que objetiva o Registro de Preços para contratação de empresa especializa-
da no fornecimento parcelado de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) ,destinado 
a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, conforme 
especificações do edital e seus anexos, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
0019/2021 - PMBV sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura da 
mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme 
fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 20 DE MAIO DE 2021 ATÉ 20 DE MAIO DE 2022
EMPRESA: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA
Endereço: RUA DOMICIANO VIEIRA GOMES, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB
CNPJ: 26.606.245/0001-50FONE:FAX (83) 99691-9629   Ins. Est. 16.283.974-0
Responsável: Airton Lucas Ribeiro da Silva Doc. Ident. 3.662.723 SSDS/PB

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UNID MARCA 
PRODUTO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

03

AVEIA- em flocos finos de 1ª qualidade, em 
caixa de 200g Farinha de aveia, integral, 
isenta de sujidades, parasitas e larvas. 
Embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de validade, rotulagem segundo as 
especificações, conforme dados das dis-
posições da legislação vigente, validade 
mínima 5 meses a contar da entrega.

UNID 100 NUTRIDAY 2,78 278,00

04

ALMÔNDEGAS AO MOLHO, LATA COM 
420G - Almôndega de carne bovina cozida e 
congelada: o produto deverá estar de acor-
do com a NTA 02 e 06 (Decreto 12.342/78); 
constando obrigatoriamente registro no 
SIF/DISPOA; obtido pela mistura de carne 
bovina, especiarias, proteína de soja e 
farinha de rosca; cozidas durante o tempo e 
temperatura adequada; deverá apresentar 
aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares; com 
aproximadamente 20 gramas; embalados 
em sacos de polietileno, pesando até 02 
kg, e embalagem secundária de caixa de 
papelão, pesando até 12 kg, contendo 
data de fabricação e validade; número 
do lote e condições de armazenagem; O 
produto deverá ser transportado em veículo 
com carroceria fechada, isotérmico, com 
temperatura de – 12°C, assegurando que 
o produto se mantenha congelado durante 
o transporte. Validade de 12 meses após 
data de fabricação.

lata 100 ODERICH 5,90 590,00

06

ADOCANTE composto de esteovídeo ou 
sacarina sódica e ciclamato de sódio ou 
substituir a composição por aspartame; 
liquido, com validade mínima de 01 ano 
a contar da data de entrega, frasco com 
100 ml.

UNID 35 AÇUGRIM 3,98 139,30

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de junho de 2021          26
Publicidade



08

AMIDO DE MILHO; produto amilaceo 
extraído do milho; com aspecto cor, cheiro 
e sabores próprios; isento de sujidades, pa-
rasitas e larvas; validade mínima 10 meses 
a contar da entrega, acondicionado em saco 
de papel impermeável ou outra embalagem 
impermeável, fechado; reembalado em 
caixa ou saco c/ 500 gramas. Embalagem 
integra e isenta de avarias, rotulagem se-
gundo as especificações conforme dados 
das disposições da legislação vigente.

UNI 50 KIMIMO 2,68 134,00

13

BISCOITO TIPO PALITO 10X400G Biscoito 
tipo palito de amido de milho em embala-
gem plástica 400g , em embalagem integra 
isenta de avarias; rotulagem segundo as 
especificações, data de validade, rotulagem 
segundo as especificações, conforme da-
dos das disposições da legislação vigente, 
com data de fabricação

pct 400 3 DE MAIO 4,10 1.640,00

17

 COMINHO MOÍDO extraído de sementes 
de cominho de primeira qualidade, puro, 
com aspecto, cor, cheiro, sabor caracterís-
ticos, sem misturas, isentos de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de 100g, 
em sacos plásticos transparentes e atóxi-
cos, limpos não  violados, resistentes que 
garantam a integridade do produto  até 
o momento do consumo. A embalagem 
deverá conter Externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nu-
tricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 05 (cinco) 
mês es a partir da data de entrega.

PCT
10X60G 100 SÃO 

MARCOS 7,34 734,00

18

COCO RALADO DESIDRATADO IN-
TEGRAL - Ingredientes: Polpa de coco 
parcialmente desengordurada, desidratada. 
Conservador INS223. não contém glúten 
coco ralado branco, puro e sem açúcar, 
com no mínimo 60% de gordura ,cheiro 
característico, sem sujilida des, sem para-
sitos e sem larvas,  - pacote de 100 gramas.

PCT/200G 50 BOM 
COCO 2,44 122,00

19

CANELA, em pó fina homogênea, sabores 
próprios, livres de sujidades e materiais 
estranhos a sua espécie, acondicionada 
em potes plásticos atóxico com aproxima-
damente 50g.

UNID 50 JC 2,48 124,00

21

CREME DE LEITE, UHT homogeneizado, 
sem Necessidade de refrigeração. Emba-
lagem de até 200 gramas, sendo tetrapak. 
Validade mínima de 06 meses a partir da 
data de entrega. 

UNID 100 MOCOCA 2,80 280,00

22

DOCE SABOR GOIABA- doce em tabletes 
c/ 20 unidades sabor goiaba, tipo mariola, 
sem aditivo químico, tabletes com aproxi-
madamente 30g, embalagem primária, em 
papel celofane, e secundária em plástico 
polipropileno, em pacotes de até 2 kg. 
validade mínima de 04 meses a contar 
das entregas.

UNID 80 SABOR DO 
SERTÃO 4,19 335,20

26

FÉCULA DE MANDIOCA EM EMBALA-
GENS DE 1 kg, com dados de identificação 
do produto, marca do fabricante, prazo 
de validade.

KG 50 LOPES 4,35 217,50

28

FARINHA DE TRIGO sem fermento - 
produto obtido a partir de cereal limpo, 
desgerminado e são, isento de matéria 
prima terrosa e em perfeito estado de 
conservação. Com aspecto de pó fino, cor 
branca ou amarelada, cheiro e sabor pró-
prios; sem fermento. Embalagem plástica 
de 1 kg, acondicionado em fardo de 10 kg. 
A embalagem deverá conter os dados de 
identificação e informações nutricionais 
do produto.

kg 400 ROSA 
BRANCA 4,28 1.712,00

32

FERMENTO QUIMICO; tipo em pó; p/ 
bolos. validade mínima 6 meses a contar 
da data de entrega; acondicionado em lata 
ou pote hermeticamente fechada contendo 
100 gramas do produto.

UNID 20 ROYAL 3,35 67,00

36

CATCHUP EMBALAGEM TETRA PARK - 1 
kg - Molho alimentício a base de tomate, sal, 
açúcar. Com registro no órgão competente. 
Embalagem 1 kg.

UNID 50 DU SUL 6,04 302,00

37

LEITE CONDENSADO tradicional, embala-
gem tetra Pack de  395g , com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso,  fabricante, data de fabri-
cação validade.  Validade mínima 6 meses 
a contar da data de  entrega. 

UNID 50 ITALAC 4,90 245,00

38

LEITE DE COCO externamente os dados 
de identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
validade, rotulagem segundo a legislação 
vigente, validade mínima 6 meses a contar 
da entrega, embalagem contendo 500 ml.

UNID 50 BOM
COCO 4,80 240,00

46

MILHO VERDE E ERVELHA- latas, peso 
líq. 280g, peso drenado produto, marca 
do fabricante, prazo de validade. O pro-
duto deverá ter registro no ministério da 
agricultura. Embalagem não deverá estar 
amassada ou estufada

UNID 80 QUERO 2,68 214,00

48

MISTURA PARA PREPARO DE CANJIQUI-
NHA/curau mistura para o preparo curau 
colorido artificialmente enriquecido com 
vitaminas e sais minerais ingredientes: 
Açúcar, leite integral em pó , amido de 
Milho , flocos de milho gordura vegetal hi-
drogenada, sal, mistura  de vitaminas e sais 
minerais ( vitaminas A,C,B1,B6, noácina , 
ferro e zinco) ,  aromatizante idêntico ao 
natural de milho e corantes artificiais ama-
relo tartrazina e  amarelo crepúsculo, 400g. 

Pact. 400g 100 PATOEN -
SE 3,48 348,00

49

MILHO PARA PIPOCA EMBALAGEM 500G 
- tipo 1. Apresentação em embalagens 
de 500g, que deve constar externamente 
os dados de identificação e procedência, 
informações nutricionais, número de lote, 
data de fabricação, data de validade, 
quantidade do produto e atender as espe-
cificações técnicas dos órgãos de vigilância 
sanitária em legislação vigente. O produto 
não deve apresentar manchas escuras, 
brancas, avermelhadas ou esverdeadas. 
Prazo de validade, mínimo de 6 meses a 
partir data de entrega.

pct 150 PATOEN -
SE 2,99 448,50

55

QUEIJO RALADO 100G - Queijo cura-
do – ralado, tipo minas, com pouco sal, 
congelado, embalagem fechada, intacta, 
indicando o prazo de validade, de 1ª quali-
dade, sem ranço.

pact 100g 100 ISIS 2,99 299,00

56

RAPADURA DE CANA-DE-AÇUCAR- ob-
tida pela concentração a quente do caldo 
de cana, fabricada com matéria prima não 
fermentada, isenta de matéria terrosa, 
parasitos e detritos animais ou vegetais, 
em tabletes de 30g acondicionados em 
embalagens plásticas atóxica de 500g a 
1,5kg; deve constar data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 06 meses.

UNID 80 PADRE 
CICERO 2,74 219,20

60

SAL IODADO para consumo domestico, 
embalagem contendo 01 kg, em sacos 
de embalagens plásticas atóxicos, limpos 
não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto, refinado, iodado 
com granulação uniforme e com cristais 
brancos, não pegajosos ou empedrado, 
condicionados em fardos de 05 a 10 kg. 
Embalagem com data de validade de no 
mínimo 12 meses.

KG 300 CAMPEÃO 0,99 297,00

64

PÃO MASSA FINA - tipo hambúrguer ou 
hot-dog, composto de farinha de trigo, 
água, sal e fermento químico. Deverão 
ser acondicionados em pacotes de 400g 
com 10 unidades de 50g cada, em saco 
de, em saco de polietileno atóxico, resis-
tente e transparente, de forma a manter 
a integridade do produto. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais e quantidade do produto, com 
prazo de validade mínimo de 48 horas a 
partir da entrega.

PACOTE 9.000
PANIFICA-
DORA
XAVIER

4,98 44.820,00

66

Carne bovina Moída, fresca (in natura) de 1ª 
qualidade, com aspecto próprio, não amo-
lecido, não pegajosa, cor e odor próprios, 
sem manchas esverdeadas, com ausência 
de sujidade, larvas e/ou parasitos. 0 produto 
devera apresentar validade mínima de 20 
(vinte) dias a partir da data de entrega.

Kg 2.000 FRIBOI 18,50 37.000,00

67

Carne bovina em bife, fresca (in natura), 
limpa, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor própria, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitas e/ou larvas.  0 produto 
deverá apresentar validade mínima de 20 
(vinte) dias a partir da data de entrega.

Kg 700 FRIBOI 29,99 20.993,00

68

Carne bovina de 1ª, fresca (in- natura), 
limpa, aspecto próprio da espécie, não 
amolecida nem pegajosa, cor própria, sem 
manchas esverdeadas ou pardacentas. 
Cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitas e/ou larvas. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 20 
(vinte) dias a partir da data de entrega.

Kg 700 FRIBOI 29,99 20.993,00

69

Carne bovina dianteira sem osso fresca - in 
natura, limpa, aspecto próprio da espécie, 
não amolecida nem pegajosa, cor própria, 
sem manchas esverdeadas ou pardacen-
tas. Cheiro e sabor próprio, com ausência 
de sujidades, parasitas e/ou larvas.  O pro-
duto deverá apresentar validade mínima de 
20 (vinte) dias a partir da data de entrega.

Kg 300 FRIBOI 29,99 8.997,00

73

Salsicha, de carne bovina e/ou suína 
tipo hot- dog, com aspecto característico, 
cor própria em manchas pardacentas 
ou esverdeadas, odor e sabor, próprios. 
Embalada à vácuo em saco plástico 
transparente e atóxico, limpo, não violado, 
resistente O produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir 
da data de entrega.

Kg 400 BOM
TODO 8,49 3.396,00

74 Queijo manteiga. KG 100 EMAS 22,50 2.250,00

87

PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GOR-
DURA FATIADO, Embal. 500g. Em sacos 
de embalagens plásticas, Ingredientes: 
Pernil, suíno, açúcar, aromatizantes, con-
dimentos, estabilizantes. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega.

QUILO 180 LEBOM 18,98 3.416,40

150.851,50

EMPRESA: ARIVÂNIA FERREIRA DE PAULO ME
Endereço: RUA CAPITÃO ABDON LEITE, S/N, CENTRO, ITAPORANGA-PB
CNPJ: 04.861.804/0001-36FONE:FAX (83) 3451-2470   Ins. Est. 16.134.355-4
Responsável: Manoel Ferreira de Caldas Neto Doc. Ident. 2252140 SSDS/PB

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UNID MARCA 
PRODUTO

PREÇO 
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

01

ACHOCOLATADO EM PÓ embalagem de 
400g- preparo instantâneo. Pó homogêneo; 
cor; própria; cheiro: característico; sabor: 
doce, próprio. Validade mínima: 10 meses 
a partir da data de fabricação. Embalagem: 
pacote de 400 gramas.

UNID 1.000 ITALAC 4,74 4.740,00

02

AÇÚCAR CRISTAL de primeira qualidade 
- sacarose de cana de açúcar peneirada 
embalagem. De 1 kg. Em sacos de 
embalagens plástica atóxicas, limpos 
não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto.

KG 450 RIO PIRA-
NHAS 2,78 1.251,00

05

ARROZ PARBOLIZADO- primeira qua-
lidade embalagem 1 kg. Em sacos  de 
embalagens plásticas atóxicos, limpos 
não violados, resistentes que garantem a 
integridade do produto até o momento do 
consumo, acondicionados em fardos de 
plásticos resistentes, de 15 a 30 kg, com 
data de fabricação e prazo de validade de 
no mínimo 06 meses, a partir da data do 
recebimento, com registro do Ministério 
de Agricultura.

KG 1.000 CAÇARO-
LA 4,79 4.790,00

09

ARROZ POLIDO- beneficiado branco tipo 
agulhinha, polido, longo e fino primeira 
qualidade, embalagem de 1 kg. Em sacos 
de embalagens plásticas atóxicos, limpos 
não violados, resistentes que garatam a 
integridade do produto, acondicionado 
em fardos de 15 a 30 kg, com data de 
fabricação e prazo de validade no mínimo 
06 meses, com registro do Ministério de 
Agricultura.

KG 1.000 TIO JOÃO 5,30 5.300,00

10

BISCOITO SALGADO-crem crak agua 
e sal, embalagem primária, separada 
internamente pacote de 400g, em sacos 
plásticos pacote de 400g (3x1) acondicio-
nados em caixas de papelão contendo 20 
pacotes, obedecendo as normas técnicas, 
tipo "cream cracker". O biscoito deverá ser 
fabricado a partir de matérias primas sãs 
e limpas, em perfeito estado de conserva-
ção, sem apresentar excesso de dureza 
e nem quebradiço Prazo de validade de 
no mínimo 08 meses a partir da data do 
recebimento.

pct 2.500 ESTRELA 3,79 9.475,00

11

BISCOITO DOCE de maisena tipo Maria 
embalagem dupla biscoito, embalagem 
primária, separada internamente pacote de 
400g. Em caixas de papelão contendo 20 
pacotes obedecendo as normas técnicas.
Prazo de validade de no mínimo 08 meses 
a partir da data do recebimento.

pct 2.500 ESTRELA 3,80 9.500,00

12

BOLACHA COMUM- embalagem plástica 
de 300g acondicionadas em fardos com 
20 unidades, obedecendo as normas 
técnicas da ABNT.

pct 1.500 VITAKERO 3,95 5.925,00

14

CAFÉ TORRADO E MOÍDO embalado 
a vácuo, pct. 250g - condicionados em 
pacotes aluminizados, hermeticamente 
fechados por processo a vácuo, tipo 
tijolinho, com o símbolo de qualidade da 
associação brasileira. Acondicionado em 
caixa de papelão. Selo de pureza ABIC..

pct 250g 1.000 SANTA
CLARA 4,60 4.600,00

15

CALDO DE CARNE- tablete unid. 19g- 
tempero completo em tabletes, sem 
conservantes, com aromatizante sintético 
idêntico ao natural de carne. 

CX COM 
24 U 200 KNORR 9,60 1.920,00

16

CALDO DE GALINHA- tablete unid. 19g cx 
c/24 unid- tempero completo em tabletes, 
sem conservantes, com aromatizante 
sintético idêntico ao natural de galinha

CX/24 U 250 KNORR 10,00 2.500,00

20

COLORIFICO PARA ALIMENTO- colo-
rífico em pó fino homogêneo, obtido de 
frutos maduros de urucum, limpos. Cor: 
vermelho intenso, embalagem plásticas 
com 500g, com cheiro e sabor próprios, 
acondicionado em saco plástico atóxico, 
resistente. Constar data de fabricação e 
prazo de validade de no mínimo 06 meses. 
Pacote com 10x10g.

pct. 400 DONA 
CLARA 3,80 1.520,00

23

EXTRATO TOMATE - concentrado, emba-
lagens tetra Park contendo 1080g, Com 
identificação do produto marca do fabri-
cante, prazo de validade e peso, pacote 
liquido. O produto devera ter registro no 
ministério da agricultura. Validade mínima 
de 12 meses.

UNID 700 QUERO 6,80 4.760,00

24

FARINHA DE MANDIOCA - farinha de 
mandioca torrada, grupo seca, subgrupo 
fina, classe amarela, tipo 1, em sacos de 
embalagens plásticas atóxicos, limpos 
não violados, resistentes que garantam a 
integridade do produto.

KG 250 ARAÚJO 4,20 1.050,00

25

FARINHA DE MILHO pré-cozido floco 
fino amarelo, com aspecto, cor, cheiro e 
sabor próprios com ausência de umidade, 
fermentação, ranço, isento de sujidades, 
parasitas e larvas. Embalagem de 500g. 
Em sacos atóxicos, limpos não violados, 
resistentes que garantam a integridade 
do produto até o momento do consumo 
acondicionado em fardos lacrados. Constar 
data da fabricação e prazo de validade de 
no mínimo 06 meses.

KG 800 CLARAMIL 1,45 1.160,00

27

FARINHA LÁCTEA; isentam de sujidades, 
parasitas e larvas; livre de fermentação, 
mofo e materiais terrosos embalagem com 
230 gramas a embalagem deverá conter 
externamente os dados de identificação, 
procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de validade, rotula-
gem segundo as especificações, conforme 
dados das disposições da legislação 
vigente, validade mínima 5 meses a contar 
da entrega.

UNID 150 NESTLE 4,75 712,50

29

FEIJÃO CARIOQUINHA- safra nova 
classe, tipo 1, teor máximo de impurezas 
de 2%, tempo aproximado sob pressão 
de 45 minutos para cocção, e após a 
cocção apresentar grãos entumecidos e 
de aspecto homogêneo aspecto brilhoso, 
liso, isenta de matéria terrosa, pedras 
ou corpos estranho, fungos ou parasitas 
e livre de umidade; em pacotes de 1kg, 
acondicionados de no mínimo 12 meses, 
com registro no Ministério da Agricultura.

pct. 1kg 2.250 PARARI 7,95 17.887,50

30

FEIJAO MACASSA; tipo 1; novo; constitu-
ído de grãos inteiros e sãos; com teor de 
umidade máxima de 15%; isento de mate-
rial terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies; acondicionado em 
saco plástico atóxico, enfardamento (30x1 
kg), validade mínima de 06 meses a contar 
da data da entrega; pacote c/ 01 kg integro 
e isento de avarias.

pct. 1kg 300 PARARI 7,40 2.220,00

31

FEIJAO PRETO; tipo 1; novo; constituído 
de grãos inteiros e sãos; com teor de umi-
dade máxima de 15%; isento de material 
terroso, sujidades e mistura de outras 
variedades e espécies; acondicionado em 
saco plástico atóxico, enfardamento (30x1 
kg), validade mínima de 06 meses a contar 
da data da entrega; pacote c/ 01 kg integro 
e isento de avarias.

pct. 1kg 200 CAMIL 9,60 1.920,00

33

FLOCOS DE MILHO (tipo flocão), tipo: 
pré-cozido, enriquecido com ferro e ácido 
fólico, embalagem c/ 500 gramas e enfar-
damento (30x500g) livre de fermentação, 
mofo e materiais terrosos a embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, informações 
nutricionais, número de lote, data de 
validade, embalagem integra e isenta de 
avarias, rotulagem segundo as especifi-
cações, conforme dados das disposições 
da legislação vigente, validade mínima 6 
meses a contar da entrega.

pct 2.500 DONA
CLARA 1,49 3.725,00

34

FUBA DE MILHO- 1 kg em sacos de 
embalagens plásticas atóxicos, limpos 
não violados, resistentes que garantam 
a integridade do produto até o momento 
do consumo acondicionado em fardos 
lacrados.

KG 5.000 PATOEN -
SE 2,89 14.450,00

35

IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS - 
sabores variados, consistência cremosa, 
acondicionado em garrafa plástica de 
1000 ml, atóxica, estéril e fechada a vácuo; 
informações nutricionais n° de lote, data de 
validade, n° do registro no Ministério de 
Agricultura/ SIF/ SIE/DIPOA, com prazo 
de validade mínimo de 30 dias.

UNID 2.500 ISIS 3,68 9.200,00

39

LEITE EM PÓ INTEGRAL- contendo no 
mínimo 26% de gorduras, embalado em 
latas de folha de flandres ou alumínio lim-
pos, isentas de ferrugem não amassadas, 
resistentes, ou em pacotes de 200g, com 
data de fabricação e validade.

PCT. 200g 2.000 ITALAC 5,35 10.700,00

40

LEITE EM PÓ DESNATADO- Embalagem 
laminada contendo 200g, livre de parasitas 
ou substâncias nocivas, odores estranhos, 
prazo de validade mínima de 06 meses a 
partir da data de entregas, acondicionado 
em caixas de 10a 20 kg, com data de 
fabricação e validade.

PCT. 200g 250 C A M P O -
NESA 6,40 1.600,00

41

MACARRÃO PARAFUSO- vitaminado, 
cor amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos, e demais 
substâncias permitidas, isenta corantes 
artificiais sujidades parasitas, admitida 
umidade máxima 13%, embalagens de 
500g, em sacos plásticos transparentes e 
atóxicos, limpos não violados, resistentes 
que garantam a integridade do produto até 
o momento do consumo acondicionado em 
fardos lacrados. A embalagem deverá con-
ter externamente os dados de identificação 
e procedência, informação nutricional, 
número do lote, data de validade.

UNID 700 V I T A -
RELLA 3,40 2.380,00

42

MACARRÃO VITAMINADO, TIPO ES-
PAGUETE, de semolina ou sêmola cor 
amarela, obtida pelo amassamento da 
farinha de trigo especial, com ovos, e 
demais substâncias permitidas, isenta de 
corantes artificiais embalados em pacotes 
de 500g, acondicionado em fardo de 10 kg, 
com data de fabricação e prazo de validade 
de no mínimo 06 meses. Fabricado a partir 
de matérias - primas sãs e limpas isentam 
de matérias terrosas e parasitas.

und 800 PARAÍBA 2,60 2.080,00

43

MACARRAO TALHARIM c/ ovos massa 
alimentícia seca para macarronada, cor 
amarela, obtida pelo amassamento de 
farinha de trigo especial, ovos e demais 
substancias permitida, isentam de corantes 
artificiais, sujidades parasitas, admitindo 
umidade máxima 13%, acondicionada em 
saco de plástico transparente, atóxico, 
integro e isento de avarias com validade 
mínima de 18 meses a partir da data de 
entrega. Pacote com 500g, enfardamento 
(20x500g).

und 700 V I T A -
RELLA 3,20 2.240,00

44

MACARRÃO TIPO ARGOLINHA - cor 
amarela enriquecido com ferro e ácido 
fólico, com ovos, vitaminado, composto de 
matéria prima de primeira qualidade, isenta 
de corantes artificiais sujidades e limpas, 
isentas de matérias terrosas e parasitas.

UNIDADE 40 V I T A -
RELLA 3,40 136,00

45

MARGARINA COM SAL- embalagem 500g 
produzida exclusivamente de gordura 
vegetal, com adição de sal. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação 
nutricional no mínimo 65% de lipídeos 
e 0% de gorduras trans., embalada em 
potes de plásticos de 500g, enriquecida de 
vitaminas; apresentação, aspecto, cheiro, 
sabor e cor peculiares, isentam de ranço 
e de bolores; embalagem primária com 
identificação do produto, especificação dos 
ingredientes, informação nutricional, prazo 
de validade, peso líquido e rotulagem de 
acordo com a legislação. Em pote plástico 
atóxico de 500 gramas cada e registro s.i.f.; 
embalagem integra e isenta de avarias.

UNIDADE 1000 PRIMOR 4,70 4.700,00

47

MOLHO INGLÊS vidro c/ 150 ml - molho 
inglês, composição básica vinagre, açúcar 
e sal, ingredientes complementares de 
carne, soja, condimentos, especiarias, 
corante.

VD 20 QUERO 2,09 41,80

50

MILHO P/ MUNGUNZÁ EMBALAGEM 
DE 500G - Milho branco, triturado, para 
mungunzá, tipo 1. Apresentação em 
embalagens de 500g, que deve constar 
externamente os dados de identificação 
e procedência, informações nutricionais, 
número de lote, data de fabricação, data de 
validade, quantidade do produto e atender 
as especificações técnicas dos órgãos de 
vigilância sanitária em legislação vigente. 
O produto não deve apresentar manchas 
escuras, brancas, avermelhadas ou esver-
deadas. Prazo de validade, mínimo de 6 
meses a partir data de entrega.

pct 500g 50 DONA 
CLARA 2,00 100,00

51

OLEO DE SOJA- refinado, obtido de ma-
téria prima vegetal, isento de substâncias 
transgênicas à sua composição. Aspecto 
límpido e isento de impurezas, cor e odor, 
isento de ranço tipo. Embalagem plástica 
com 900 ml, caixas com (20 x 900ml). 
Embalagem integra e isenta de avarias

UNID 700 SOYA 8,80 6.160,00

52

ORÉGANO EMBALAGEM PLÁSTICA 
DE 12G Características O orégano deve 
ser constituído por  folhas de espécimes 
vegetais genuínas, sãs, limpas e secas.  
Características Organolépticas Aspecto: 
folha ovala da seca, cor: verde-pardacenta; 
cheiro: próprio; sabor: próprio.

UNID 30 KITANO 2,10 63,00

53

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA- 
carne de soja, proteína de soja texturizada, 
sem gorduras trans., carnes brancas, sem 
colesterol, pré-cozido, desengordurado. 
Embal. 500g. Em sacos de embalagens 
plásticas.

KG 3000 CAMIL 3,40 10.200,00

54
PAÇOCA DE AMENDOIM- em tablete- pote 
com 50 unidades. Embalado em potes 
plásticos lacrados.

P O T E 
COM 05 100 AMANDU

PÃ 12,00 1.200,00

57

REFRIGERANTE 2LITROS SABORES 
VARIADOS Refrigerantes em garrafa tipo 
pet, capacidade 2 litros ou superior, nos 
sabores cola e guaraná. 

UNID 600 INDAIA 3,65 2.190,00

58

SARDINHA em óleo comestível - produto 
elaborado com sardinhas íntegras, desca-
beçadas; embalagem primária: lata com no 
mínimo 125g. Com prazo de validade de 
no mínimo 12 meses a contar da data da 
entrega. As latas não devem apresentar 
ferrugem e/ou estarem amassadas.

UNID 250 COQUEI -
RO 4,60 1.150,00

59

SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL E 
MOLHO DE TOMATE - produto elaborado 
com sardinhas íntegras, descabeçadas; 
embalagem primária: lata com no mínimo 
125g. Com prazo de validade de no mínimo 
12 meses a contar da data da entrega. As 
latas não devem apresentar ferrugem e/ou 
estarem amassadas.

UNID 350 COQUEI -
RO 4,60 1.610,00

61

TEMPERO COMPLETO EM PÓ- embala-
gem 100g aproximadamente, sem pimenta, 
condimentos, a base de sal, alho, cebola, 
cebolinha e salsa, sem conservantes e 
corantes embalagens pct 100g.

UNID 300 DONA
CLARA 0,85 255,00

62

VINAGRE DE VINHO TINTO - com acidez 
mínima de 4%, garrafa plástica com 500 
ml, acondicionado em caixa de papelão 
com 24 unidades.

UNID 130 MINHOTO 2,90 377,00

63

CARNE CHARQUE ponta de agulha 
pacote com 500g. Preparado com Carne 
bovina ponta de agulha de boa qualidade 
salgada, curada, seca, de consistência 
firme, com cor, cheiro e sabor próprios, 
isento de sujidades, parasitas e materiais 
estranhos, embalada a vácuo, em sacos 
plásticos transparentes s e atóxicos, 
limpos, não violados, resistentes, que 
garantam a integridade do produto até o 
momento do Consumo, embalados em 
plástico íntegro e resistente. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de 
identificação e procedência, informação nu-
tricional, número do lote, data de validade, 
quantidade do produto. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 dias a 
partir da data de entrega

pct 500g 500 FRINENSE 16,50 8.250,00

65 Ovos em bandejas contendo 30 ovos 
(brancos ou vermelhos) Bandeja 700 CASCAVEL 8,90 6.230,00

70

Frango abatido fresco inteiro (in natura), 
livre de parasitos e de qualquer substân-
cia contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração; odor e sabor 
próprios, embalados em embalagens 
plásticas, atóxicas, limpas, não violadas 
resistentes, que garantam a integridade 
do produto.

Kg 3.000 BOM 
TODO 8,40 25.200,00

71

Peito de frango, fresco (in natura), livre 
de parasitos e de qualquer substância 
contaminante que possa alterá-la ou 
encobrir alguma alteração; odor e sabor 
próprios, embalados em embalagens 
plásticas, atóxicas, limpas, não  violadas, 
resistentes, que garantam a integridade 
do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 30 (trinta) dias a partir 
da data de entrega.

Kg 350 BOM 
TODO 11,90 4.165,00

72

Fígado bovino fresco (in natura), aspecto 
próprio, não amolecido nem pegajoso, 
cor própria, sem manchas esverdeadas, 
cheiro e sabor próprio, com ausência de 
sujidades, parasitas e/ou larvas. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 20 
(vinte) dias a partir da data de entrega.

kg 90 BOM
TODO 7,99 719,10

75 Mortadela. KG 400 P E R D I -
GÃO 9,80 3.920,00

76

POLPA DE FRUTA (ACEROLA) - conge-
lada selecionada, isenta de contaminação 
embalagem de 200g acondicionadas em 
sacos plásticos de polietileno de 01 kg. 
Constar a data de fabricação, prazo de 
validade de, no mínimo, 06 meses e n° do 
registro de MAPA.

kg 800 N A T U A -
GRO 6,63 5.304,00

77

POLPA DE FRUTA (CAJÁ) - congelada 
selecionada, isenta de contaminação 
embalagem de 200g acondicionadas em 
sacos plásticos de polietileno de 01 kg. 
Constar a data de fabricação, prazo de 
validade de, no mínimo, 06 meses e n° do 
registro de MAPA.

kg 800 N A T U A -
GRO 7,80 6.240,00

78

POLPA DE FRUTA (CAJU) - congelada 
selecionada, isenta de contaminação 
embalagem de 200g acondicionadas em 
sacos plásticos de polietileno de 01 kg. 
Constar a data de fabricação, prazo de 
validade de, no mínimo, 06 meses e n° do 
registro de MAPA.

kg 800 N A T U A -
GRO 7,90 6.320,00

79

POLPA DE FRUTA (GOIABA) - congelada 
selecionada, isenta de contaminação 
embalagem de 200g acondicionadas em 
sacos plásticos de polietileno de 01 kg. 
Constar a data de fabricação, prazo de 
validade de, no mínimo, 06 meses e n° do 
registro de MAPA.

kg 800 N A T U A -
GRO 6,03 4.824,00

80

POLPA DE FRUTA (MARACUJÁ) - conge-
lada selecionada, isenta de contaminação 
embalagem de 200g acondicionadas em 
sacos plásticos de polietileno de 01 kg. 
Constar a data de fabricação, prazo de 
validade de, no mínimo, 06 meses e n° do 
registro de MAPA.

kg 700 N A T U A -
GRO 8,80 6.160,00

81

Linguiça, tipo calabresa, carne suína e 
limpa, de 1á qualidade, apresentando-se 
em gomos uniformes, adicionada de con-
dimentos naturais em proporções adequa-
das, com aspecto característico, cor própria 
em manchas pardacentas ou esverdeadas, 
odor e sabores próprios. Embalada à vácuo 
em saco plástico transparente e atóxico, 
limpo, não violado, resistente. O produto 
deverá apresentar validade mínima de 30 
(trinta) dias a partir da data de entrega.

QUILO 150 SADIA 19,50 2.925,00

82

Linguiça, tipo calabresa, de frango limpa, 
de 1á qualidade, apresentando-se em go-
mos uniformes, adicionada de condimentos 
naturais em proporções adequadas, com 
aspecto característico, cor própria em man-
chas pardacentas ou esverdeadas, odor e 
sabores próprios. Embalada à vácuo em 
saco plástico transparente e atóxico, limpo, 
não violado, resistente. O produto deverá 
apresentar validade mínima de 30 (trinta) 
dias a partir da data de entrega.

QUILO 150 SADIA 19,50 2.925,00

83

PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA- car-
ne de soja, proteína de soja texturização, 
sem gorduras trans., carnes escuras, sem 
colesterol, pré-cozido, desengordurado. 
Embal. 500g. Em sacos de embalagens 
plásticas.

PAC 2.000 CAMIL 3,40 6.800,00

84

File de peixe tipo  Merluzinha, congelado 
IQF Pacote livre de parasitos e de qualquer 
substância contaminante que possa alterá-
-la ou encobrir alguma alteração; odor e 
sabor próprios, embalados em embalagens 
plásticas, atóxicas, limpas, não  violadas, 
resistentes, que garantam a integridade 
do produto. O produto deverá apresentar 
validade mínima de 90 (noventa) dias a 
partir da data de entrega. Pesando 1 kg.

QUILO 150 POTIGUAR 14,70 2.205,00

85

Fiambre LATA 320G - descrição: Carne bo-
vina, mecanicamente separador de aves, 
água, carne mecanicamente separador 
de bovinos, miúdos bovino (coração), 
fécula de mandioca, proteínas de soja, 
sal, condimentos preparado (sal, pimenta 
preta, açúcar, coentro, pimenta calabresa, 
canela, cravo e aroma natural de fiambre) 
sem glúten.

UNID 100 KITUT 3,90 390,00
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86

Maionese, embalagem de 500 ml, Prazo 
de Validade: 12 meses a parti da entrega, 
Ingredientes: Água, óleo vegetal, vinagre, 
amido modificado, ovos pasteurizados, 
açúcar, sal, suco de limão, acidulante 
ácido lático, espessante goma xantana, 
conservador ácido sórbico, sequestrante 
EDTA, cálcio dissódico, corante páprica, 
aromatizante (aroma natural de mostarda) 
e antioxidante ácido cítrico, BHT e BHA. 
NÃO CONTÉM GLÚTEN.

UNID 80 ARISCO 4,20 336,00

88

QUEIJO MUSSARELA FATIADO, Embal. 
500g. Em sacos de embalagens plásticas, 
O produto deverá apresentar validade 
mínima de 30 (trinta) dias a partir da data 
de entrega.

QUILO 500 NATIVILLE 29,00 14.500,00

263.201,90

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$:  414.053,40(QUATROCENTOS 
E QUATORZE MIL E CIQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

Boa Ventura - PB, 20 de Maio de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

PÚBLICO e comunica aos interessados que em virtude da necessidade de alteração do ins-
trumento convocatório para melhor atender as necessidades administrativas, fica republicada a 
licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº. 008/2021, do tipo “menor preço”, cujo objeto é Aquisição de 
Patrulha Mecanizada e Implemento Agrícola para o Município de Boqueirão-Pb. Rec. Convênio 
nº 889652/2019 (59000.027533/2019-08). Data de abertura: 23/06/2021 às 09h30min (horário 
local), por meio do site https:// www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações: no endereço 
Avenida 30 de Abril, nº. 45, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone 
(83) 3391-1375. E-mail: cplboqueirao@gmail.com. Edital: www.boqueirão.pb.gov.br; ttps://www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Boqueirão, 10 de junho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

AME SAÚDE – CONS. INTER. DE SAÚDE DOS MUN. DO ALTO SERTÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Contratação de 
Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços exames de imagem diversos (deserto na 
licitação anterior), destinada às atividades do AME SAUDE – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO ALTO SERTÃO PARAIBANO conforme termo de referência; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POLISAÚDE SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA – ME - R$ 236.960,00.

Cajazeiras - PB, 13 de Maio de 2021
DENISE BANDEIRA DE MELO BARBOSA PEREIRA

Presidente

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

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de Material de Construção, a fim de atender 

às necessidades da STTP, a saber: ferramentas, material de construção, material elétrico, material 
hidráulico, ferragens e material de pintura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superintendência de 
Transito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de transito 
04.122.2001.2092 – Ações administrativas da STTP 1001 – Recursos ordinários. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de 
Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00065/2021 - 08.06.21 - CENTRAL 
DO CONSTRUTOR - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 
10.439,83; CT Nº 00066/2021 - 08.06.21 - NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVICOS 
EIRELI - R$ 39.216,55; CT Nº 00067/2021 - 08.06.21 - CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NAS-
CIMENTO - R$ 116.862,05; CT Nº 00068/2021 - 08.06.21 - RILDO CAVALCANTI FERNANDES 
JUNIOR - R$ 73.262,43.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº. 02/2021

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO Nº. 001/2021
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº. 01/2021

O MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, no uso de suas atribuições legais, informa que foi instaurado 
inquérito administrativo, decorrente de ilegalidade praticada pela Empresa CONSTRUTORA CONS-
TRUPLAN LTDA – CNPJ Nº. 09.578.438/0001-26, com endereço à Rua Projeta, S/N, Sebastião 
Vitorino – Sumé (PB), vencedora da Tomada de Preço nº. 00003/2019, do Município de Caraúbas, 
que teve por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO DA ORLA DO BALNEÁRIO CANGATI NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB, CON-
FORME CONTRATO 1056277-96/2018/MINISTÉRIO DO TURISMO. A Empresa teria praticado as 
condutas tipificadas no art. 77 e 78, ambos da Lei nº. 8.666/93. ANTE O EXPOSTO, notifica-se a 
empresa a acima identificada para tomar ciência do presente feito e apresentar os esclarecimentos 
que considerar devidos, por meio de defesa escrita, no prazo de 10 dias, em consonância com a 
Lei nº. 8.666/93.

Caraúbas, 09 de junho de 2021.
JOSÉ SILVANO FERNANDES DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2021
A Prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público o ADIAMENTO do Pregão Eletrônico, 

do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para recarga e aquisição de Gás de Cozinha 
(GLP) destinada a todas as Secretarias Órgãos e Programas da Prefeitura Municipal de Conceição/
PB, que estava marcado para o dia 11/06/2021 às 13:25 horas do dia. Data e horário do início da 
disputa: 13:30 horas do dia 11/06/2021. Dessa forma fica ADIADA o referido Pregão Eletrônico para 
a seguinte Data de limite para apresentação das propostas e documentação: 23/06/2021 às 08:45 
hs/min. Data e horário do início da disputa: 09:00hs do dia 23/06/2021. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 09 de junho de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: aquisição de material de insumo (material 
hospitalar) para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e seus órgãos visando o enfren-
tamento da pandemia do Covid - 19 no município de Conceição-PB. Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 08h25min horas do dia 18/06/2021. Data e horário do início da disputa: 
08h30min horas do dia 18/06/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, Medida Provisória nº. 1.047/2021, Decreto Municipal de 
N° 016/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. Em razão do disposto no art. 5 do Medida Provisória 
nº. 1.047/2021, os prazos do procedimento licitatório foram reduzidos à metade. LOCAL: Portal 
de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo 
Integrado, S/N - São José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 10 de junho de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE N°. 892732/2019/MAPA/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-
-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo 
e-mail indicado. 

Congo - PB, 10 de Junho de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021

CONVOCAÇÃO REMASCENTES
 OBJETO: Aquisição de testes IMUNORAPIDO IGG/IGM COVID–19 (com registro na ANVISA), 

para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde. Convocamos as empresas rema-
nescentes no mencionado Pregão, para que manifestem se têm interesse em assumir  o objeto 
licitado, no valor da primeira colocada, em virtude  do pedido de desistência e rescisão do  contrato 
celebrado com a empresa  EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA EPP. As 
empresas deverão comparecer no prazo de 03 (cinco) dias,  na sede da CPL, na Rua Juviniano 
Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB,  para se manifestar formalmente. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3635-1013.
Email: damiaoprefeitura@gmail.com

Damião - PB, 10  de Junho de 2021
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de paralelepípedos e meio fio. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00014/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 15.452.1001.2027 – Manter 
Atividades do Setor de Urbanismo. 3390.36.99.1001– Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 
00080/2021 - 25.05.21 - JJ TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - R$ 402.000,00.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de equipamentos, materiais e suprimentos de informática. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Dona Ines: 04.122.1001.2004Manter as Ativ daSecret Adm e Financas – 3390.30– Material de 
Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00072/2021 - 25.05.21 - PRINT SERVICE COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI - R$ 35.727,00; CT Nº 00073/2021 - 25.05.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO ME - R$ 39.461,20; CT Nº 00074/2021 - 25.05.21 - MATHEUS NUNES LIMA 12886464457 
- R$ 16.485,00; CT Nº 00075/2021 - 25.05.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA - R$ 117.470,00; CT Nº 00076/2021 - 25.05.21 - R1 COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EM INFORMÁTICA EIRELI ME - R$ 48.350,00; CT Nº 00077/2021 - 25.05.21 - THOMAS JOSE 
BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - R$ 70.167,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00045/2021
Aos 21 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Centro - 
Guarabira - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 
2006; Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto Municipal nº 66, de 29 de Dezembro 
de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, 
ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00045/2021 
que objetiva o registro de preços para: Aquisições parceladas de botijão de Gás GLP destinados 
a administração municipal para exercicio de 2021; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20. 

VENCEDOR: REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 03.092.570/0001-47
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Aquisições parceladas de 
botijão de gás GLP c/13 kg 
(só conteudo) destinados a 
atender as necessidades 
do Gabinete do Prefeito e 
as secretarias municipais 
até o fim do exercicio de 
2021

 REVENDEDO-
RA DE GAS DO 
BRASIL

UND 1600 85,00 136.000,00

2

Aquisições parceladas de 
botijão de gás GLP c/45 kg 
(só conteudo) destinados a 
atender as necessidades 
do Gabinete do Prefeito e 
as secretarias municipais 
até o fim do exercicio de 
2021

REVENDEDO-
RA DE GAS DO 
BRASIL

UND 400 314,00 125.600,00

TOTAL 261.600,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00045/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00045/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 03.092.570/0001-47.
Item(s): 1 - 2.
Valor: R$ 261.600,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
Guarabira - PB, 21 de Maio de 2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 03.2021
OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente Contratação de empresa no ramo 

pertinente para construção da 1ª etapa do novo cemitério de Guarabira/PB no Bairro do mutirão.
EMPRESAS HABILITADAS:
17.340.496/0001-45 C & T CONSTRUÇÕES
10.744.571/0001-94 CONCRENOR CONST, DO NORDESTE EIRELI
17.809.782/0001-07 CONSTRUTORA E SERVIÇOS  EXCLUSIVA EIRELI
33.777.036/0001-35 CONSTRUTORA IMPERIAL
05.157.468/0001-08 JRP CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
34.235.824/0001-62 EPS  SERVIÇOS  DE CONSTRUÇÕES
O Processo encontra-se no endereço anteriormente informado a disposição dos interessados. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em não havendo a interposição de quaisquer recursos por 
parte dos licitantes em relação ao julgamento de habilitação promovida pela CPL, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 22.06.2021  ás 14:00 ser 
obtidas junto a CPL, Rua Antonio André, 39 – Centro – Guarabira – PB, no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis. E-mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Nada mais havendo a tratar, 
lavrou-se a presente Ata que vai assinada unanimemente pelos membros da CPL

Guarabira – PB, 10 de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de botijão de Gás GLP destinados a administração municipal 
para exercicio de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00268/2021 - 02.06.21 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 261.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de botijão de Gás GLP destinados a administração municipal 
para exercicio de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00268/2021 - 02.06.21 - REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA - R$ 261.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento de Proposta de Preços e documentos 
de Habilitação do Pregão Presencial nº 00018/2021 com o seu objeto a contratação de empresa 
ou pessoa física para a locação de veículo atendendo solicitação da secretaria municipal de saúde. 
Com a licitante classificada em todas as fases deste certame, a Pessoa Física a Srª Márcia Lucia 
Lopes da Silva, foi declarada vencedora com o valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos 
reais) e o valor global de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Ibiara - PB, 10 de Junho de 2021
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

E HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final do Pregoeiro oficial, ADJUDICO o procedimento do Pregão 

Presencial n° 00018/2021, para contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de 
informática, destinado a secretaria de saúde do município de Ibiara, durante o exercício de 2021, 
as empresas: 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, 
vencedora de vários itens com o valor global de R$ 5.490,00 (cinco mil quatrocentos e noventa 
reais), conforme Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 10 de Junho de 2021
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 01 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de veiculo 
tipo ambulância furgão, 0 km, para simples remoção, destinado aos trabalhos da secretaria de 
saúde desta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 09 de Junho de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

ERRATA PARA CORRIGIR
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAVE CGM: FHHJ-VHY5-LBLY-HRXD
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.020/2021
D.O.U - EDIÇÃO 10/06/2021, SEÇÃO 3, PÁG.107 / D.O.E. - EDIÇÃO 10/06/2021, PÁG. 16 / 

JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO 10/06/2021, PÁG. 26.
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.

ONDE SE LÊ:Data da sessão: 21/06/2021.
LEIA-SE:Data da sessão: 22/06/2021.

João Pessoa, 10 de junho de 2021.
LUCÉLIA ALVES SILVA
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/006711/SEINFRA 

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 07.002/2021
Tipo: Menor Preço Global
OBJETO: Contratação de Empresa para aquisição de Tampão de Ferro Fundido 0,78cm e Grelha 

de Ferro Fundido Articulada de 1,00 x 0,50 para manutenção de pavimentação em ruas da Cidade 
de João Pessoa – PB, Drenagem – Recursos Próprios executados pela SEINFRA

A Secretária de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de João Pessoa no uso das suas atribui-
ções que lhe são conferidas e com base nas informações constantes do Processo Administrativo 
Nº 2021/006711 da SEINFRA, referente ao Pregão Eletrônico nº 07.002.2021 tendo transcorrido 
regulamente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais 
e administrativas com fundamentação na Lei nº 8.666/93 e 10.520, não sendo verificado nenhum 
vicio que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regu-
lamentares estabelecidos no referido processo; homologo o procedimento e adjudico o objeto deste 
Pregão Eletrônico, constantes na ata da Comissão Setorial de Licitação, declarando vencedora da 
licitação à empresa M4 PRODUTOS PARA SANEAMENTO EIRELI, CNPJ  Nº 33.302.295/0001-00 
no valor global de R$ 170.900,00 (Cento e setenta mil, novecentos reais).

João Pessoa, 09 de junho de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto 

Secretário de Infraestrutura /PMJP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM B35B-66Q2-2ECR-5IA5

PROCESSO Nº 06.278/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.36/2021

DATA DE ABERTURA: 28/06/2021 – ÀS: 10:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROVIMENTO DE LICENCIA-

MENTO TEMPORÁRIO DE SISTEMA DE GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA EM PLATAFORMA WEB.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. 

UELITON DA SILVA SITONIO, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste, tornar 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, 
sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da 
UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com 
o Pregoeiro e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 
08:00h às 12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail cel.smsjp@
gmail.com. Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS/SUS/TRANS.REC.ESTADO PROG.SAÚDE/RECEI-
TAS DIRETAMENTE ARRECADADAS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto 
Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 
9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações 
posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                       

João Pessoa, 10 de junho de 2021. 
UELITON DA SILVA SITONIO 

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 33005/2019

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 33005/2019 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 
EM DIVERSOS PONTOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 001/2019.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI
OBJETO: Pelo presente termo aditivo estão sendo alteradas cláusulas do Contrato n° 33005/2019/

SEPLAN, para aumentar o Valor do Contrato, em decorrência da necessidade de realização de 
acréscimos de itens.

DO VALOR DO CONTRATO: A Cláusula Quinta do Contrato, item 5.1, fica alterada, passando 
o valor do contrato a ser de R$ 277.612,50 (Duzentos e Setenta e Sete Mil Seiscentos e Doze 
Reais e Cinqüenta Centavos).  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
a) Classificação Funcional: 08.108.15.451.5365.081290 - implantação e execução de obras 

especiais
b) Elemento de Despesa: 33.90.39 - Outros serviços de terceiro pessoa jurídica.
c) Fonte de recursos: 1001 – Recursos Ordinários
d) Integrante do PPA 2018/2021
BASE LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 c/c as cláusulas 6.2  e 14.9 do Contrato 

n.º 33005/2019.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2021.

João Pessoa, 09 de junho de 2021.
José William Montenegro Leal

Secretário Municipal de Planejamento
Contratante

KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI
KELVIN MARQUES ESTEVES

CPF Nº 099.220.586-77
CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL
PROCESSO Nº: 04.251/2021

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº: 10.004/2021
INEXIGIBILIDADE Nº 10.004/2021.

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS 
EXCLUSIVOS PARA PACIENTES COM SUSPEITA E /OU ACOMETIDOS COM COVID-19- CLAS-
SIFICAÇÃO MODERADA (Score Laranja), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através do Presidente da Comissão Se-
torial de Licitação, Srº. Sandro Valério Santana Guimarães, torna público para conhecimento dos 
interessados, a retificação da página 12 e 13, do item 19.1 e a página 27 do Anexo I do Termo de 
Referência do Edital supramencionado: 

 Onde se ler: 
19.1 As despesas decorrentes deste contrato serão pagas com recursos oriundos do orçamento 

da SECRETARIA DE SAÚDE e de acordo com a Classificação Orçamentária:
13.301.10.302.5414.2871-MAC-REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR – MAN-

TER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI-
DADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURÍDICA.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURÍDICA.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.30.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURÍDICA.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.20.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURÍDICA.

FONTE DE RECURSOS: 1211 – ORDINÁRIOS
FONTE DE RECURSOS: 1214 – SUS
 - Leia-se:
As despesas decorrentes deste contrato serão pagas com recursos oriundos do orçamento da SE-

CRETARIA DE SAÚDE e de acordo com a Classificação Orçamentária:13.301.10.122.5005.464511- 
COVID – MANTER E IMPLEMENTAR AÇÕES RELACIONADAS AO COMBATE AO COVID -19;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURÍDICA.

FONTE DE RECURSOS: 1211 – ORDINARIOS
FONTE DE RECURSOS: 1214 - SUS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 

JURÍDICA.
 FONTE DE RECURSOS: 1214 – SUS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.30.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 

JURÍDICA. 
FONTE DE RECURSOS: 1214 – SUS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.20.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 

JURÍDICA.
FONTE DE RECURSOS: 1214 – SUS
13.301.10.302.5414.462871-MAC-REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR – 

MANTER E IMPLEMENTAR A REDE SUPLEMENTAR DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COM-
PLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR;

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 
JURÍDICA.

FONTE DE RECURSOS: 1211 – ORDINARIOS
FONTE DE RECURSOS: 1214 - SUS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.50.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 

JURÍDICA.
FONTE DE RECURSOS: 1211 – ORDINARIOS
FONTE DE RECURSOS: 1214 - SUS
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.30.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA 

JURÍDICA.
FONTE DE RECURSOS: 1211 – ORDINÁRIOS
FONTE DE RECURSOS: 1214 – SUS
Onde se ler: 
- Anexo I do Termo de Referência do Edital (a página 27):
ANEXO I
Impacto Financeiro 40 leitos para COVID-19 -

PROCEDIMENTO VALOR 
UNT. SUS

MEDIA 
DE PERMANENCIA

N° 
DE LEITOS N° AIH CUSTO 90 DIAS

03.03.01.022-3 -  TRATAMENTO 
DE INFECÇÃO PELO CORONA-
VIRUS – COVID-19

1.500,00 5 40 720 R$ 1.080,000,00

Nº AIH = Nº Leitos x Nº dias / Media de Permanencia
Custo Leito 90 dias = Valor Unit SUS x Nº AIH.
Leia -se:
Impacto Financeiro 40 leitos para COVID-19 40 leitos para Covid – 19 – FONTE  SUS

PROCEDIMENTO VALOR 
UNT. SUS

MEDIA 
DE PERMANENCIA

N° 
DE LEITOS N° AIH CUSTO 

90 DIAS

03.03.01.022-3 -  TRATAMENTO 
DE INFECÇÃO PELO CORONA-
VIRUS – COVID-19

1.500,00 5 40 720 R$ 1.080,000,00

Utilizou-se a média de permanência indicada pelo SIGTAP por se tratar de um procedimento 
sem série historica

Nº AIH = Nº Leitos x Nº dias / Media de Permanencia
Custo Leito 90 dias = Valor Unit SUS x Nº AIH.
Impacto Financeiro 40 leitos para COVID-19 40 leitos para Covid – 19 – FONTE  ORDINÁRIO

PROCEDIMENTO VALOR UNT. 
ORDINÁRIO

N° 
DE LEITOS

QT 
DE DIÁRIAS

CUSTO 
90DIAS

03.03.01.022-3 -  TRATAMENTO 
DE INFECÇÃO PELO CORONA-
VIRUS – COVID-19

R$ 290,00 40 90 R$ 1.044.000,00

Custo Leito 90 dias = Valor Unit. Complementação x Nº de leitos x Quantidade de diárias.
Impacto Financeiro 40 leitos para COVID-19 40 leitos para Covid – 19 – TOTAL

PROCEDIMENTO VALOR MÉDIO(R$) 
FONTE SUS

Valor Médio Complemento(R$) 
Fonte Ordinário

Valor Médio 
Total(R$)

03.03.01.022-3 -  TRATAMENTO 
DE INFECÇÃO PELO CORONA-
VIRUS – COVID-19 R$ 1.080,000,00 R$ 1.044.000,00 R$ 2.124.000,00

Esta Errata ficará à disposição dos interessados no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.
br/licitacoes. Consultas com a Presidente e com os membros da Comissão, no HORÁRIO das 
08hs às 12hs e das 13hs às 17hs, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo e-mail: cel.smsjp@gmail.com.

 Informamos que os demais atos praticados no Edital permanecem inalterados até a presente data.
João Pessoa, 10 de junho de 2021.

Sandro Valério Santana Guimarães
Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 24 
de Junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição 
parcelada de Suprimentos e Equipamentos de Informática, para manutenção das atividades das 
diversas secretarias do município de Joca Claudino/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563–1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.
com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 10 de Junho de 2021
ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 01 de Julho de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de pista de 
caminhada. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 10 de Junho de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 24 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de software. 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 005-A/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: 
licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 10 de Junho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃONº DV003/2021
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, Re-

solve: Adjudicaro objeto da licitação, modalidade Dispensa de Licitação nº DV003/2021: (Processo 
administrativo nº 023/2021), queobjetiva a Contratação direta de pessoa jurídica VLS Locações 
e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76, para prestar serviços no transporte dos resíduos 
sólidos residenciais e comerciais (sendo uma viagem por semana, para o aterro sanitário ecosolo 
gestão ambiental, localizado à PB-138, 1661, Zona Rural, Campina Grande-PB, distante 163km, 
só de ida da cidade de Livramento-PB), com um caminhão com carroceria tipo roll on roll off, com 
capacidade para 40M³, que são coletados diariamente nesta cidade, ainda deverá disponibilizar 
um equipamento extra (roll on roll off) para ficar estacionado em local indicado pela Secretaria de 
Infraestrutura de Livramento-PB, sendo carrego e descarrego por conta da contratada, conforme 
termo de referência; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:VLS Lo-
cações e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76, endereço comercial à Rua Josefa de Morais 
Maia, Nº 89, Distrito Industrial, CEP: 58411400, Cidade: Campina Grande-PB, com o valor total de 
R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) pelas 10 (dez) viagens. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 12 de março de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃONº DV003/2021
O Prefeito do Município de Livramento, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais, Resolve: Ratificar a Dispensa de licitação Nº DV003/2021(Processo administrativo nº 
023/2021), queobjetiva a Contratação direta de pessoa jurídica VLS Locações e Serviços Eireli, 
CNPJ: 07.105.616/0001-76, para prestar serviços no transporte dos resíduos sólidos residenciais 
e comerciais (sendo uma viagem por semana, para o aterro sanitário ecosolo gestão ambiental, 
localizado à PB-138, 1661, Zona Rural, Campina Grande-PB, distante 163km, só de ida da cidade 
de Livramento-PB), com um caminhão com carroceria tipo rollonroll off, com capacidade para 
40M³, que são coletados diariamente nesta cidade, ainda deverá disponibilizar um equipamento 
extra (rollonroll off) para ficar estacionado em local indicado pela Secretaria de Infraestrutura de 
Livramento-PB, sendo carrego e descarrego por conta da contratada, conforme termo de referência; 
com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DV003/2021, a qual sugere a 
contratação direta da pessoa jurídica:VLS Locações e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76, 
endereço comercial à Rua Josefa de Morais Maia, Nº 89, Distrito Industrial, CEP: 58411400, Cida-
de: Campina Grande-PB, com o valor total de R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) pelas 10 (dez) 
viagens. Publique-se e cumpra-se.

Livramento - PB, 12 de março de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO
EXTRATO DO CONTRATO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 041/2021
Dispensa de Licitação nº DV003/2021. Contratante: Prefeitura de Livramento/PB. Contratada:VLS 

Locações e Serviços Eireli, CNPJ: 07.105.616/0001-76, endereço comercial à Rua Josefa de Morais 
Maia, Nº 89, Distrito Industrial, CEP: 58411400, Cidade: Campina Grande-PB.Valor total contratado: 
R$ 17.000,00 (Dezessete mil reais) pelas 10 (dez) viagens. Objeto: Prestarserviços no transporte dos 
resíduos sólidos residenciais e comerciais (sendo uma viagem por semana, para o aterro sanitário 
ecosolo gestão ambiental, localizado à PB-138, 1661, Zona Rural, Campina Grande-PB, distante 
163km, só de ida da cidade de Livramento-PB), com um caminhão com carroceria tipo rollonroll off, 
com capacidade para 40M³, que são coletados diariamente nesta cidade, ainda deverá disponibilizar 
um equipamento extra (rollonroll off) para ficar estacionado em local indicado pela Secretaria de 
Infraestrutura de Livramento-PB, sendo carrego e descarrego por conta da contratada, conforme 
termo de referência.Início dos serviços: Imediato.Vigência do contrato:Até 30/07/2021.Fonte de 
recurso:Próprios do Município de Livramento/PB (Diversos). Dotação:Secretaria de Serviços 
Urbanos - QDD/2021. Partes Contratantes: Ernandes Barboza Nóbrega(Pela contratante) e o Sr. 
Gianni de Melo Macedo (Pela contratada).

Livramento/PB, 15 de março de 2021.
Ernandes Barboza Nóbrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 001/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE A, torna público que fará realizar através da 

CPL para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço GLOBAL, no dia 05 de Julho 
de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA SENHOR DO BOM FIM, ZONA URBANA. 
A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua 
Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores informações e cópia do edital no link: 
https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/ou na CPL no endereço acima descrito, no 
horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

amanguape-PB 09 de Junho de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 002/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE A, torna público que fará realizar através da 

CPL para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que 
realizará licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço GLOBAL, no dia 05 de Julho 
de 2021 as 11:00 horas, tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO FIO EM DIVERSAS VIAS 
NO MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores 
informações e cópia do edital no link: https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/ou 
na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB 09 de Junho de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta de 

preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00017/2021, com objeto: Aquisição de equipamentos de 
informática.  Ficaram declaradas classificadas e habilitadas as empresas:JOSIVAN MELQUJIADES 
NOBREGA-ME com o valor global de R$  52.895,00 (Cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e 
cinco reais), CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, 
com o valor global de R$  14.780,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta reais), LICITAR COMERCIO 
E SERVIÇOS EIRELI, com o valor global de R$  2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais) e 
REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME, com o valor global de R$  6.540,00 (seis mil 
e quinhentos e quarenta reais),. Concede prazo de 03 (três) dias úteis para recursos.

Olho D’agua-PB, 10de junho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO FINAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 

de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00019/2021, com objeto: Aquisição de peças 
autotomias.  Ficaram declaradas classificadas e habilitadas as empresas:GIPAGEL AUTOPEÇAS 
LTDA-EPP com o valor global de R$  222.199,44 (duzentos e vinte e dois mil, cento e  noventa e 
nove reais e quarenta e quatro centavos), J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS 
EIRELI, com o valor global de R$  332.802,99 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e dois reais 
e noventa e nove centavos), GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA 
E SERVIÇOS LTDA, com o valor global de R$  255.389,26 (duzentos e cinquenta e cinco  mil, 
trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). Concede prazo de 03 (três) dias 
úteis para recursos.

Olho D’agua-PB, 10de junho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000022/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 000022/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de medica-
mentos destinados a farmácia básica, cuja abertura será no dia 28.06.2021 às 08:00 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 
O edital encontra-se nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 10 de junho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE RESULTADO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS nº 0004/2021
O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, torna 

público para conhecimento dos interessados o aviso de resultado julgamento da impugnação ao 
edital, interposto pela empresa ATLAS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO EIRELI ME. Julgo conhecer 
a impugnação, e no mérito provê-la. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias para contrarrazões.  

Pedra Branca – PB, 10 de junho de 2021.
Severino Luiz de Caldas

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
NOTIFICAÇÃO

Solicito a empresa SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA de CNPJ 
21.181.254/0001-23, apresentar documentação de PL e QCI (arquivo PDF e Excel) e ART de exe-
cução da tomada de preços nº001/2021 da obra CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE AVENIDA 
contrato de repasse nº 884786/2019/MDR/CAIXA no município de Olho D’água-PB.

O não cumprimento desta obrigatoriedade segue penalização descrita no edital do objeto. O 
prazo para o cumprimento é de até 5(cinco) dias, começando a contar após sua publicação oficial. 

Olho D’água-PB10 de junho de 2021
DIEGO ADJUTO DE ALMEIDA

Engenheiro civil CREA 161989539-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Registro de Preços para 
Futura e Eventual fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, de Forma Parcelada conforme 
a necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Pedras De Fogo/PB; HOMOLOGO o correspon-
dente licitatório em favor de: COMERCIAL ITAMBE LTDA - R$ 110.031,01; LEAO COMERCIO DE 
MULTI UTILIDADES LTDA - R$ 31.604,94; TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 
451.590,53.EM 09/06/2021.

KILZA RIBEIRO ALVES
Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da 
legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Registro de Preços 
para Futura e Eventual fornecimento de Material de Limpeza e Higiene, de Forma Parcelada conforme 
a necessidade do Fundo Municipal de Saúde de Pedras De Fogo/PB; ADJUDICO o seu objeto a: 
COMERCIAL ITAMBE LTDA - R$ 110.031,01; LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA - 
R$ 31.604,94; TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - R$ 451.590,53. EM 09/06/2021.

MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3º AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 0010/2021

PROC. ADM. n.º 1033/2021 - FMS
Tipo da Licitação: Menor Preço Por Item. Ofertas De Compras. Objeto: REGISTRO DE PRE-

ÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS 
A ATENÇÃO PRIMÁRIA E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DO 
MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB. A realização da sessão será realizada no endereço ele-
trônico: www.portaldecompraspublicas.com.br. Da seguinte forma: Recebimento das Propostas: a 
partir do dia 11/06/2021, às 09h00mim; Encerramento do Recebimento das Propostas: 23/06/2021, 
às 09h00mim; Abertura das Propostas: 23/06/2021 às 09h01mim; Início da Sessão de Disputa de 
Preços: 23/06/2021 às 09h10mim.

O Edital completo está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.
portaldecompraspublicas.com.bre http://www.pedrasdefogo.pb.gov.br/acesso-a-informacao/editais-e-
-licitacoes/.Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (81) 3635-1081 ou pelo endereço 
eletrônico: cpl@pedrasdefogopb.gov.br.

Pedras de Fogo, 10 de junho de 2021.
MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00019/2021, para o dia 25 de junho de 2021 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. O adiamento ocorre por motivo de força maior.  Referência: 
horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua João Barbosa 
da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueima-
das2017@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Queimadas - PB, 10 de Junho de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
O Pregoeiro Oficial comunica oadiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00020/2021, para o dia 25 de junho de 2021 às 11:00 horas; e do início da fase de lances para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. O adiamento ocorre por motivo de força maior. Referência: 
horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua João Barbosa 
da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueima-
das2017@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Queimadas - PB, 10 de Junho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE TERMO
ADITIVO N°. 006/2021

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 006/2021 ao Contrato Nº 017/2019/PMSI.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ nº. 01.612.693/0001-36.
CONTRATADA: GR CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ nº 27.450.426/0001-01.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do 

Contrato firmado entre as partes em 02/04/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta do 
presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 120 (cento 
e vinte) dias, sendo iniciado o presente aditivo no dia 02 de junho de 2021 e tendo seu término no 
dia 30 de setembro de 2021.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e da 
contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no 
artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Inês - PB, 02 de junho de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA 

Prefeito
CONTRATANTE

GR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ nº 27.450.426/0001-01

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 004/2021

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 004/2021 ao Contrato Nº 050/2019/PMSI.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS - PB, CNPJ nº. 01.612.693/0001-36.
CONTRATADA: GR CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ nº 27.450.426/0001-01.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do 

Contrato firmado entre as partes em 18/11/2019, nos termos previstos em sua Cláusula Sexta do 
presente contrato.

VIGÊNCIA: Pelo presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 120 (cento 
e vinte) dias, sendo iniciado o presente aditivo no dia 10 de junho de 2021 e tendo seu término no 
dia 08 de outubro de 2021.

DO FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito e da 
contratante, exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no 
artigo 57, § 1 inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições esta-
belecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, 
lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só 
efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE 
e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Santa Inês - PB, 10 de junho de 2021.
FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA

Prefeito
CONTRATANTE

GR CONSTRUTORA EIRELI - ME
CNPJ nº 27.450.426/0001-01

CONTRATADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021
CONTRATAÇÃO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, DE UMA AGÊNCIA DE 

PUBLICIDADE PARA REALIZAR ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, 
CRIAÇÃO, EXECUÇÃO INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, 
COMPRA DE MÍDIA E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER O PRINCÍPIO DA PU-
BLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE PROMOVER À VENDA DE BENS OU SERVIÇOS, 
DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES, OU DE INFORMAÇÃO O 
PÚBLICO EM GERAL, BEM COMO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE 
OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO RELATIVOS 
À EXECUÇÃO DO CONTRATO, A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS 
DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS, EM CONSONÂNCIA 
COM AS NOVAS TECNOLOGIAS, A PRODUÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA DAS PEÇAS OU 
MATERIAL CRIADO PELA CONTRATADA

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público quea sessão para abertura de proposta e habilitação da empresa 9IDEIA COMUNICAÇÃO 
LTDA,ocorrerádia 15 de junho de 2021, às 09:30, na sede da CPL.

Santa Rita - PB, 10 de Junho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente/CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA 

VERÔNICA E RUA SEM NOME 01, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE AUGUSTOLÂNDIA, MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA/PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado da habilitação da licitação em epígrafe. Empresas HABILITADAS: ANTUNES 
ENGENHARIA EIRELI-ME, KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e RESOLVE 
CONST. E SERV. ELÉTRICOS EIRELI-ME. Empresas INABILITADAS: A3T CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA, LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES e PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI. O teor do Parecer encontra-se à disposição dos interessado na sede da CPL. 
Comunica também que a partir da data desta publicação fica aberto o prazo de cinco dias úteis 
para a interposição de recurso.

Santa Rita - PB, 10de junho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material de permanente (moveis e eletroeletrônicos), para 
atender a demanda de todas as Secretarias do Município de São Bentinho – PB. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00084/2021 - 
17.05.21 - INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI - R$ 26.605,00; 
CT Nº 00085/2021 - 17.05.21 - CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 1.713,32; 
CT Nº 00086/2021 - 17.05.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA - R$ 1.500,00; CT Nº 00087/2021 - 17.05.21 - F LUCAS W E SILVA - R$ 90.900,00; CT Nº 
00088/2021 - 17.05.21 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 39.062,00; CT 
Nº 00089/2021 - 17.05.21 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R$ 10.277,50; CT Nº 00090/2021 
- 17.05.21 - ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 96.212,00; CT Nº 00091/2021 - 17.05.21 - 
ULTRA LICITACOES LTDA - R$ 4.975,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
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: CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (CARRO PIPA), PROGRAMA DE ABAS-
TECIMENTO D’ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA 
POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM, DO MUNÍCIPIO DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRÉ GON-
ÇALVES BEZERRA - R$ 54.000,00; RENATO ARAUJO FREITAS - R$ 54.000,00.

São João do Tigre - PB, 09 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00010/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CIR??RGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 5.076,20; EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA – ME - R$ 126.244,54; 
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 29.731,84; MEDLEVENSOHN CO-
MÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 12.000,00; NNMED 
DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 22.321,70; PHARMAPLUS 
LTDA - R$ 9.410,46; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - R$ 8.400,00; WAMA 
PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - R$ 10.500,00.

São João do Tigre - PB, 31 de Maio de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS (CARRO PIPA), PROGRAMA DE ABAS-
TECIMENTO D’ ÁGUA ATRAVÉS DE CARROS PIPAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL 
DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA ATINGIDA PELA ESTIAGEM, DO MUNÍCIPIO DE SÃO 
JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00017/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ME – 20 122 2004 2031 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E ME – 33.90.36 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA.. VIGÊNCIA: 
até 09/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 
06101/2021 - 09.06.21 - ANDRÉ GONÇALVES BEZERRA - R$ 54.000,00; CT Nº 06102/2021 - 
09.06.21 - RENATO ARAUJO FREITAS - R$ 54.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00010/2021
Aos 31 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de São João do Tigre, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro Feitosa 
- Centro - São João do Tigre - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta 
apresentada no Pregão Eletrônico nº 00010/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:  

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ nº 09.074.592/0001-60. - CIR??RGICA MONTEBELLO LTDA. 
08.674.752/0001-40  Item(s): 18 - 23 - 43 - 84 - 85 - 88 - 89 - 90. Valor: R$ 5.076,20 - EUROMED 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA – ME. 27.985.664/0001-03  Item(s): 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
- 9 - 11 - 13 - 20 - 21 - 22 - 25 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 42 - 44 - 45 - 46 - 47 - 61 - 64 - 65 - 
68 - 69 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112. Valor: 
R$ 126.244,54 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 26.156.923/0001-20  
Item(s): 19 - 26 - 49 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 66 - 67 - 70 - 77 - 87 - 97 - 98 - 99 
- 100 - 101 - 103 - 104 - 105 - 107 - 113. Valor: R$ 29.731,84 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E 
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05.343.029/0001-90 Item(s): 115. 
Valor: R$ 12.000,00 - NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. 
15.218.561/0001-39  Item(s): 1 - 3 - 14 - 15 - 16 - 17 - 24 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 
41 - 51 - 60 - 62 - 63 - 94 - 95 - 96 - 102 - 106 - 116. Valor: R$ 22.321,70 - PHARMAPLUS LTDA. 
03.817.043/0001-52 Item(s): 10 - 48 - 86 - 91 - 92 - 93 - 117. Valor: R$ 9.410,46 - SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA. 33.613.876/0001-62  Item(s): 12. Valor: R$ 8.400,00 - 
WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA. 66.000.787/0001-08  Item(s): 114. Valor: R$ 
10.500,00 Total: R$ 223.684,74 

São João do Tigre - PB, 31 de Maio de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATOS DE CONTRATOS 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MA-

TERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.

FUNDAMENTO: Art. 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520/02, Medida Provisória n° 1.047, de 03 de 
maio de 2021.

FONTE DE RECURSO: Orçamento 2021: Fundo Municipal de Saúde. Classificação Funcional: 
10.304.1004.2075; 10.302.1004.2077; 10.301.1004.2078; 10.301.1004.2096; 10.301.1004.2800; 
10.301.1004.2801; 10.301.1004.2803; 10.302.1004.2805; 10.301.1004.2807; 10.301.1004.2808; 
10.301.1004.2810 Elemento de despesa: 33.90.30 – Material de Consumo – Outros Materiais 
de Consumo.

CONTRATADOS: 
CONTRATO Nº 0334/2021- A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEU-

TICOS LTDA, CNPJ nº 02.977.362/0001-62, Valor R$ 309.112,50 (Trezentos e Nove Mil, Cento e 
Doze Reais e Cinquenta Centavos);

CONTRATO Nº 0335/2021 - EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ s n° 23.312.871/0001-46, Valor R$ 15.600,00 (Quinze Mil e Seiscentos Reais);

CONTRATO Nº 0336/2021 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n° 
26.156.923/0001-20, Valor R$ 136.950,00 (Cento e Trinta e Seis Mil, Novecentos e Cinquenta Reais);

CONTRATO Nº 0339/2021 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS 
CIRURGICOS, CNPJ n° 26.043.097/0001-03, Valor R$ 22.760,00 (Vinte e Dois Mil, Setecentos 
e Sessenta Reais); 

CONTRATO Nº 0341/2021 - KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ n° 
21.971.041/0001-03, Valor R$ 29.400,00 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos Reais);

CONTRATO Nº 0342/2021 - MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, CNPJ n° 38.827.087/0001-48, Valor R$ 

44.488,00 (Quarenta e Quatro Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais);
CONTRATO Nº 0343/2021 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ n° 15.218.561/0001-39, Valor R$ 29.250,00 (Vinte e Nove Mil, 
Duzentos e Cinquenta Reais);

CONTRATO Nº 0344/2021 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ n° 09.478.023/0001-80, Valor R$ 668.110,20 (Seiscentos 

e Sessenta e Oito Mil, Cento e Dez Reais e Vinte Centavos);
CONTRATO Nº 0346/2021 - PHARMAPLUS LTDA, CNPJ n° 03.817.043/0001-52, Valor R$ 

283.510,00 (Duzentos e Oitenta e Três Mil, Quinhentos e Dez Reais).
DATA: 26/05/2021
VIGÊNCIA: 31/12/2021
CONTRATO Nº 0337/2021 - F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO EIRELI, CNPJ: 

07.055.280/0001-84, Valor R$ 764.530,00 (Setecentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e 
Trinta Reais);

CONTRATO Nº 0345/2021 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ: 
09.210.219/0001-90, Valor R$ 450.190,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil, Cento e Noventa Reais);

CONTRATO Nº 0347/2021 - RJ3 DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 33.379.154/0001-95, Valor R$ 
220.100,00 (Duzentos e Vinte Mil e Cem Reais).

CONTRATO Nº 0348/2021 - SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITA-
LARES LTDA, CNPJ: 05.675.713/0001-79, Valor 54.660,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Seiscentos 
e Sessenta Reais);

CONTRATO Nº 0372/2021 - FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA, CNPJ n° 07.773.027/0001-
66, Valor R$ 1.180.147,00 (Um Milhão, Cento e Oitenta Mil, Cento e Quarenta e Sete Reais);

CONTRATO Nº 0373/2021 - IMPERIO BANDEIRAS EIRELI, CNPJ n° 21.589.394/0001-35, Valor 
R$ 47.500,00 (Quarenta e Sete Mil e Quinhentos Reais).

DATA: 02/06/2021
VIGÊNCIA: 31/12/2021

Fábio Tyrone Braga de Oliveira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO 
HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de São João do Tigre: 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 2033 2022 – MANU-
TENÇÃO DO PSF – SAUDE DA FAMILIA – 10 303 2033 2023 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA 
FARMACIA BÁSICA – 10 302 2033 2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ – 10 302 
2033 2060 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 10 302 
2033 2061 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS–CEO – 
04.000 SECRETARIA DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE – 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO – 3.3.90.32 00 – MATERIAL, 
BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 31/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 05201/2021 - 31.05.21 - 
PHARMAPLUS LTDA - R$ 9.410,46; CT Nº 05202/2021 - 31.05.21 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO 
E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - R$ 12.000,00; CT Nº 05203/2021 
- 31.05.21 - CIR??RGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 5.076,20; CT Nº 05204/2021 - 31.05.21 - 
NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 22.321,70; CT Nº 
05205/2021 - 31.05.21 - EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 29.731,84; CT 
Nº 05206/2021 - 31.05.21 - EUROMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME - R$ 126.244,54; 
CT Nº 05207/2021 - 31.05.21 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA - R$ 8.400,00; 
CT Nº 05208/2021 - 31.05.21 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - R$ 10.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE CANCELAMENTO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público o Cancelamento do Pregão 

Eletrônico 00019/2021, para: Aquisição de material médico e hospitalar para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde e seus órgãos do município de São José de Espinharas-PB, que estava 
prevista a disputa para o dia: Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:30 hs/
min do dia 22/06/2021. Data e horário do início da disputa: 09:45 hs/min do dia 22/06/2021. Motivo: 
Não foi possível a publicidade no Diário Oficial da União no prazo legal. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através do Setor 
de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas – PB, ou através 
do e-mail:licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br.

São José de Espinharas – PB, 10 de Junho de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
O Pregoeiro Oficial deste Município torna público, para conhecimento dos interessados, que será 

realizado o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item, 
com objeto: Aquisição de material descartável e artigos de festas para atender as demandas das 
secretarias do Município de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 23de Junho 
de 2021, às 08h30min. (Horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.
br. Os interessados poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônicowww.
tce.pb.gov.bre/oue-mail: cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 10 de Junho de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 09:00 horas do dia 23 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições Parceladas de Material Laboratorial, 
para suprir as necessidades das Unidades Básicas 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 002/09; 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) 3275–1040. 

Serraria - PB, 10 de Junho de 2021.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para Confecção de próteses dentárias com entrega no Município; HO-
MOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ARI SERVICOS DE PROTESES 
EIRELI - R$ 75.000,00.

Serraria - PB, 02 de junho de 2021.
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de dois veículos 
destinados as Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde do município de Serraria – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: AKANE VEICU-
LOS LTDA - R$ 195.100,00; COMERCIAL SANT’ANA VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 63.590,00.

Serraria - PB, 02 de junho de 2021.
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Confecção de próteses dentárias com 
entrega no Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB FIXO, MAC, CUSTEIO e FUS 3390.39 – Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00045/2021 - 04.06.21 - ARI SERVICOS 
DE PROTESES EIRELI - R$ 75.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de dois veículos destinados as Secretarias Municipais de Assistência Social 
e Saúde do município de Serraria – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos: FPM, ICMS, TRIBUTOS, FMS, SUS, CRIANÇA FELIZ e FNAS: 4.4.90.52.01 
Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00046/2021 - 03.06.21 - COMER-
CIAL SANT’ANA VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 63.590,00; CT Nº 00047/2021 - 03.06.21 - AKANE 
VEICULOS LTDA - R$ 195.100,00.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para dar continuidade à 
empreitada: Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do município de 
Sertãozinho–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: MARCELO BARBOSA DE OLIVEIRA - R$ 153.684,52.

Sertãozinho - PB, 10 de Junho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Locação de 
veículo sem condutor para a Secretaria de Governo, destinado ao Gabinete do Prefeito; ADJUDICO 
o seu objeto a: ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - R$ 84.000,00.

Sertãozinho - PB, 10 de Junho de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
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. LICITANTE HABILITADO: CONSTRUTORA IMPERIAL 
EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, 
da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
23/06/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozi-
nho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: 
prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 10 de Junho de 2021
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE NOTEBOOKS; ADJUDICO o seu objeto a: M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS 
EIRELI - R$ 37.500,00.

Tacima - PB, 10 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
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 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; ADJUDICO o seu objeto a: DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 2.902,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRO-
DUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 712,00; PAULO JOSE ESMERALDO SOBREIRA 
- R$ 4.356,00; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 113,00.

Tacima - PB, 09 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PBGÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
Registro CGE Nº. 21-00910-4

OBJETO: Contratação de serviços de auditoria independente das Demonstrações Contábeis 
dos exercícios 2021 e 2022, segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, expedidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade em conformidade com as Leis nº 6.404/76, e 11.638/07, bem 
como as instruções, normas e procedimentos emanados pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis – CPC e do IBRACON – Instituto Brasileiro de Contadores,  em conformidade com o Anexo 
2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pessoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 01/07/2021.
ABERTURA: Dia01/07/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

PBGÁS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
Registro CGE Nº. 21-00952-6

OBJETO: Contratação de prestação de serviços de assistência odontológica empresarial para a 
PBGÁS, conforme especificações técnicas detalhadas noAnexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pessoa - PB.

LOCAL (SITE): www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até as 

10h00min (horário de Brasília) do dia 06/07/2021.
ABERTURA: Dia06/07/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

SEVERINO AUGUSTO BARROS SOUSA
Pregoeiro

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 13/2021    
 Registro CGE Nº 21-00681-4

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da            CONCORRÊNCIA Nº 13/2021 (Obras de Implantação e 
Pavimentação da PB-293 Trecho: Vista Serrana/Entr.BR-427), que após análise detalhada nas docu-
mentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas 
as Empresas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,  GL EMPREENDIMENTOS LTDA 
e MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA e Inabilitada a empresa: AL ALMEIDA ENGE-
NHARIA 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 8.000,00m³) e 10.4.subitem 10.4.1-c , não comprovou possuir em seu 

quadro permanente Engenheiro detentor de Atestado Técnico para “a” SUB-BASE ESTABILIZADA 
GRANULOMETRICAMENTE

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 10 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 09/2020
REGISTRO CGE Nº 20-00990-9

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica ao(S)s participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 09/2020 (Serviços de Supervisão, Fiscalização 
e Controle de Obras de Implantação, Pavimentação, Restauração e Ambiental e Restauração de 
Obras de Arte Especial das Rodovias Integrantes do Programa Rodoviário em execução pelo Governo 
do Estado), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão ratifica sua decisão 
quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: BOREAU VERITAS DO BRASIL SOCIEDADE 
CLASSIFICADORA LTDA, ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, DYNATEST ENGENHARIA LTDA, 
STE – SERVIÇOS TÈCNICOS DE ENGENHARIA S/A, JBR ENGENHARIA LTDA, GEOSISTEMAS 
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, STRATA ENGENHARIA LTDA, MAGNA ENGENHARIA 
LTDA, CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A e MPB SANEAMENTO LIMITADA. e 
marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 15/06/2021  às 11: 00 horas.

João Pessoa, 10 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CEHAP
EXTRATO

A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP-CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01, 
torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – através do Proc. 2021-005372/TEC/LO- 2499, para 
os Equipamentos Comunitários, compostos por 02 centros de saúde e 02 escolas, Localizado no 
conj. Raimundo Suassuna e Acácio Figueiredo, no município de Campina Grande - PB. 

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

CEHAP
EXTRATO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-01 
Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1006/2021 em João Pessoa, 28 de maio de 2021 – Prazo: 1.825 dias. 
Para a atividade de: Empreendimento Residencial (São Rafael III) com 192 unidades habitacionais, 
com sistema de Esgotamento Sanitário interligado a rede pública da CAGEPA. Na(o) – Sede do 
município, Município: JOÃO PESSOA, UF: PB. Processo: 2021-004477/TEC/LO-2349.

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

CEHAP
EXTRATO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU 
A LICENÇA PRÉVIA Nº 1069/2021 em João Pessoa, 04 de junho de 2021 – Prazo: 360 dias. 
Para a atividade de: Conjunto Habitacional popular, com 60 unidades habitacionais, com sistema 
de esgotamento sanitário composto de fossa e sumidouro, Município: INGÁ – UF: PB. Processo 
Sudema: 2020-001987/TEC/LP-3331

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

CEHAP
EXTRATO

COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP – CNPJ/CPF Nº 09.111.618/0001-
01 Torna público que a SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, EMITIU A 
LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 1007/2021 em João Pessoa, 28 de maio de 2021 – Prazo: 1.825 dias. 
Para a atividade de: Empreendimento Residencial (São Rafael I) com 256 unidades habitacionais, 
com sistema de Esgotamento Sanitário interligado a rede pública da CAGEPA. Na(o) – Sede do 
município, Município: JOÃO PESSOA, UF: PB. Processo: 2021-004470/TEC/LO-2347.

Emilia Correia Lima
Diretora Presidente

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 073/2021
PROCESSO Nº 32.901.900005.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO, destinado à SECRETARIA 
DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - SEDAP, conforme 
edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/06/2021 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: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE Nº 21-00980-7
João Pessoa, 10 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021
PROCESSO Nº 19.000.006615.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA TÉRMICA 
PARA ETIQUETAS E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, destinado ao HOSPITAL ESTADUAL DE 
EMERGÊNCIA E TRAUMA SENADOR HUMBERTO LUCENA - HEETSHL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/06/2021 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: gelic09@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 21-00970-8
João Pessoa, 10 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 077/2021
PROCESSO Nº 19.000.028114.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, 
destinado aos seguintes órgãos: HRDJC, HRS, HMSC, HRETCG, HCCG, CPJM, HRCR, HRQ, 
CPAM, HPMGER, HDLAS, HGT, HINL, CSG, HDDJGS, HRPSRC, HGM, CSCA, HMSF, CHCF, 
HMDJMP, HEMOCENTRO e HEETSHL, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 29/06/2021 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: gelic08@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 21-00979-2
João Pessoa, 10 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2021
PROCESSO Nº  19.000.029881.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S):  REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, 
destinado aos órgãos: SEG, EMPAER, CMG, FUNAD, CGE, SEMDH, DETRAN, SUPLAN, SEAD, 
SEAP, ESPEP, ESPEP/FDRH, SEFAZ e SEPLAG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/06/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900752021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

considerando que a primeira chamada foi FRACASSADA, publica, para conhecimento dos interes-
sados 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 subsidiaria-
mente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a segunda chamada da 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: gelic06@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 21-00742-3
João Pessoa, 10 de junho de 2021.

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 084/2021
PROCESSO Nº 19.000.000751.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
AGENCIAMENTO DE VIAGEM (PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL), destinado 
aos seguintes órgãos: SEAD, DETRAN, FUNESC, SEAP, CGE, SEDH, FUNDAC, PMPB, SEMDH, 
PGE, SEPLAG, PROCON, SEJEL, FAEL, PC, SERI, SES, EMPAER, SETDE, CMG, SESDS E 
JUCEPB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 28/06/2021 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: gelic08@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 21-00995-7
João Pessoa, 10 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

SUPLAN
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 24/2021
REGISTRO Nº 21-00988-3

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE 225 KVA NA ECI AURICÉLIA MARIA DA 
COSTA, EM CAAPORÃ - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: 
(83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 30 de junho de 2021 às 
09h00hrs. 

João Pessoa, 10 de junho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL    

SUPLAN
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 25/2021
REGISTRO Nº 21-00987-5

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE EN-
GENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES 
- JOÃO PESSOA.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: 
(83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 30 de junho de 2021 às 
10h00hrs. 

João Pessoa, 10 de junho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL



COREMAS HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 35.516.163/0001-06 - NIRE 25300011807

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 12 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Coremas 

Holding S.A., situada na Fazenda Rio Tinto, s/n, Zona Rural, CEP: 58770-000, Cidade de Coremas, 
Estado da Paraíba (“Companhia”). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Convocação dispensada 
nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da acionista repre-
sentando a totalidade do Capital Social da Companhia: Rio Alto Energias Renováveis S.A., so-
ciedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Flo-
riano nº 960, conjunto 91, sala “j”, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 38.199.406/0001-18, com seus 
atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 
35300558502 (“RAER” ou “Acionista”) - de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Pre-
sença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: 
Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 2ª (segunda) emissão públi-
ca pela Companhia de até 42.000 (quarenta e duas mil) debêntures simples, não conversíveis em 
ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços 
restritos de distribuição, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 
(um mil reais) na data de sua emissão (“Debêntures”), no montante total de até R$ 42.000.000,00 
(quarenta e dois milhões de reais) na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão”); (ii) 
a contratação da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como agente fiduciário 
da Emissão de Debêntures (“Agente Fiduciário”), do Agente de Liquidação, do Escriturador (con-
forme abaixo definidos), e demais prestadores de serviços no âmbito da Emissão; (iii) a outorga em 
favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures (“Deben-
turistas”) e o compartilhamento com os debenturistas das debêntures da 1ª emissão da Companhia 
(“Debêntures da 1ª Emissão”), da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, conforme abaixo defi-
nido, por meio da celebração pela Companhia do “Segundo Aditamento e Consolidação ao Instru-
mento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Aditamento e 
Consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), na qualidade de cedente 
fiduciária; (iv) a celebração pela Companhia do “Segundo Aditamento e Consolidação ao Instru-
mento Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e 
Outras Avenças” (“Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da 
Companhia e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, em conjunto com o Aditamento e Con-
solidação ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os “Contratos de Garantia”), na 
qualidade de interveniente anuente; (v) a celebração pela Companhia do “Segundo Aditamento e 
Consolidação ao Instrumento Particular de Compromisso de Aporte” (“Contrato de Compromisso 
de Aporte”), por meio do qual Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado, empresário, portador 
do RG n° 30.348.736-7 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia 
(“CPF/ME”) sob o n° 298.388.818-56, residente e domiciliado na Rua Doutor Eduardo de Souza 
Aranha, n° 67, apartamento 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-120, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Rafael”), Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado, empre-
sário, portador do RG n° 23.866.869-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 255.935.868-96, resi-
dente e domiciliado na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05.613-010, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo (“Edmond” e, em conjunto com Rafael, os “Controladores Finais”) e a 
RAER comprometem-se a fazer com se sejam realizados aportes na Companhia mediante a 
subscrição de novas ações e aumento do capital social da Companhia, em garantia das obrigações 
assumidas no âmbito das Debêntures e das Debêntures da 1ª Emissão, e para fins de conclusão 
do projeto de viabilização para a venda, pela Coremas IV Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas 
IV”), pela Coremas V Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas V”) e pela Coremas VI Geração 
de Energia SPE Ltda. (“Coremas VI” e, em conjunto com a Coremas IV e a Coremas V, as “SPEs”), 
sociedades de propósito específico controladas pela Companhia, de energia elétrica à Copel Co-
mercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 06/2019 (“Projeto”); (vi) 
a contratação pela Companhia da Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
como coordenador líder da Emissão de Debêntures (“Coordenador Líder”), mediante celebração 
do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, com Esforços 
Restritos de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 2ª (Segunda) Emissão da 
Coremas Holding S.A.” (“Contrato de Coordenação e Distribuição”); (vii) a outorga pela Companhia 
das procurações no âmbito dos Contratos de Garantia e do Contrato de Compromisso de Aporte 
(“Procurações”), que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à 
vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de 
procuração previstas no Artigo 17, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (viii) auto-
rização para a celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos e documentos 
relacionados à Emissão de Debêntures, à Escritura de Emissão, aos Contratos de Garantia e ao 
Contrato de Compromisso de Aporte, incluindo, mas não se limitando a, atos societários, procura-
ções específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que se façam neces-
sários ou convenientes. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, a Acionista 
decidiu, sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a emissão das Debêntures pela Companhia, assim 
como os termos e condições e celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Escritura 
da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, 
o Agente Fiduciário, os Controladores Finais e a RAER (“Escritura de Emissão”), tendo a Emissão 
as seguintes características: (a) Número da Emissão: A Emissão constitui a 2ª (segunda) emissão 
de debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 
42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido); 
(c) Quantidade de Debêntures e Número de Série: Serão emitidas 42.000 (quarenta e duas mil) 
Debêntures. A Emissão será realizada em série única; (d) Colocação e Procedimento de Distri-
buição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da 
Instrução CVM 476, com a intermediação pelo Coordenador Líder, sob regime de melhores esforços 
de colocação, nos termos do Contrato de Coordenação e Distribuição, observado o Plano de Dis-
tribuição (conforme definido na Escritura de Emissão); (e) Distribuição Parcial: Nos termos do 
artigo 5°-A da Instrução CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezem-
bro de 2003, será admitida a distribuição parcial das Debêntures (considerando-se como totalidade 
das Debêntures, nesse caso, o volume máximo possível de R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois 
milhões de reais), sendo observada a colocação de, no mínimo, 9.000 (nove mil) Debêntures 
(“Quantidade Mínima da Emissão”), equivalentes a R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais); (f) 
Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 (um mil 
reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g) Data de Emissão: Para todos os fins e 
efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 14 de maio de 2021 (“Data de Emissão”); 
(h) Data de Início da Rentabilidade: Para todos os fins e efeitos legais, a data de início da renta-
bilidade será a Primeira Data de Integralização (conforme definida abaixo) (“Data de Início da 
Rentabilidade”); (i) Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de Emissão, 
as Debêntures terão prazo de 18 (dezoito) meses contados da Data de Emissão, sendo o venci-
mento final das Debêntures em 14 de novembro de 2022 (“Data de Vencimento”), ressalvadas as 
hipóteses de decretação do vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado Faculta-
tivo Total, Resgate Antecipado Obrigatório Total e/ou Amortização Extraordinária Facultativa, con-
forme abaixo definidos; (j) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real e garantia 
fidejussória adicional; (k) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures serão 
emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo que, 
para todos os fins de direitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das 
Debêntures emitido pelo Escriturador (conforme definido abaixo), e, adicionalmente, com relação 
às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“B3”), 
será expedido por estes extratos em nome dos debenturistas, que servirão como comprovante de 
titularidade de tais Debêntures; (l) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversí-
veis em ações de emissão da Companhia; (m) Subscrição: As Debêntures serão subscritas de 
acordo com as normas da B3 aplicáveis; (n) Integralização e Forma de Pagamento: As Debên-
tures serão integralizadas, a qualquer tempo e em datas diversas, se for o caso, a partir da data de 
subscrição das Debêntures (cada uma, individualmente, uma “Data de Integralização”). As Debên-
tures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liqui-
dação estabelecidas pela B3, pelo Valor Nominal Unitário, para as Debêntures que forem integra-
lizadas na primeira data de integralização (“Data da Primeira Integralização”), sendo certo que, caso 
qualquer das Debêntures venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Data da Primeira 
Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário Atualizado (confor-
me definido abaixo) acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata 
temporis desde a Data da Primeira Integralização até a data da sua efetiva integralização (“Preço 
de Integralização”). As seguintes condições devem ser atendidas, pela Companhia, previamente à 
Data da Primeira Integralização, para a integralização, pelos Debenturistas, de Debêntures, obser-
vado a Quantidade Mínima da Emissão: (i) a critério dos Debenturistas, conclusão satisfatória da 
diligência jurídica, financeira, técnica e ambiental do Projeto Coremas, seus ativos, contratos e 
operação; (ii) comprovação da aprovação da fiança bancária pelos comitês dos respectivos bancos 
fiadores no âmbito dos contratos de financiamento celebrado ou a ser celebrado, conforme o caso, 
entre cada uma das SPEs e o Banco do Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”); e (iii) comprovação da 
realização de contrato de mútuo entre a Companhia e a cada uma das SPEs, no montante de até 
R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) para cada SPE, destinados exclusivamente para o 
desenvolvimento das SPEs; (o) Agente de Liquidação e Escriturador: O Agente de Liquidação 
e Escriturador é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente de Liquidação” 
e “Escriturador”), que atuará na Emissão na qualidade de instituição financeira responsável pela 
liquidação de pagamentos envolvendo as Debêntures e pela prestação de serviços de escrituração 
das Debêntures, nos termos previstos na Instrução CVM nº 543, de 20 de dezembro de 2013, 
adicionalmente às funções definidas em normas da B3; (p) Direito de Preferência: Não haverá 
direito de preferência na subscrição das Debêntures; (q) Atualização Monetária: O Valor Nominal 
Unitário das Debêntures (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) será atualizado 
pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), apurado e 
divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), calculada de 
forma exponencial e cumulativa pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a 
data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), de acordo com fórmula a ser prevista na 
Escritura de Emissão, sendo o produto da Atualização Monetária automaticamente incorporado ao 
Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável) das Debêntures 
(“Valor Nominal Unitário Atualizado”); (r) Remuneração: A partir da Data de Início da Rentabilidade, 
as Debêntures farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atuali-
zado, equivalentes a 8,3% (oito inteiros e trinta centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos 
e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por 
Dias Úteis decorridos (“Remuneração”), desde a Data de Início da Rentabilidade (inclusive), con-
forme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive). A Remuneração será calculada de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decorridos, desde a Data de Início da 
Rentabilidade ou desde a data de pagamento da remuneração imediatamente anterior, o que 
ocorrer por último, até a data de pagamento da remuneração imediatamente subsequente, sendo 
tais juros incorporados ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debentures ao final de cada Pe-
ríodo de Capitalização, obedecida a fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão e pagos na 
Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo); (s) Pagamento da Remunera-
ção: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual declaração de vencimento ante-
cipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo Total, Resga-
te Antecipado Obrigatório Total e/ou Amortização Extraordinária Facultativa (conforme definidos 
abaixo), nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remuneração será integralmente paga 
em uma única parcela, na Data de Vencimento, salvo as exceções previstas na Escritura de Emis-
são (“Data de Pagamento da Remuneração”); (t) Destinação dos Recursos: Os recursos líquidos 
obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente utilizados para o desenvolvimento de 
projeto de geração de energia solar a ser implantado na Fazenda Rio Tinto, localizada na Cidade 
de Coremas, Estado da Paraíba, com capacidade de 93 MWp (“Projeto Coremas”), por meio das 
SPEs, detidas pela Companhia e pela Rio Alto Energia Empreendimentos e Participações Ltda. 
(“Rio Alto Energia”), na presente data, com o fim de produzir e viabilizar a venda de energia elétri-
ca à Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 06/2019; 
(u) Depósito para Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depo-
sitadas eletronicamente na B3, para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Mó-
dulo de Distribuição de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liqui-
dada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do mó-
dulo CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as 
negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. Não 
obstante o disposto acima, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores 
qualificados, conforme definição constante do artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, de 13 de 
novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), depois de decorridos 90 (noventa) 
dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais (conforme definido na Escri-
tura de Emissão), observado, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos 
artigos 2º e 3º da Instrução CVM 476, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 
e observado o cumprimento, pela Companhia, do artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a 
negociação das Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis; (v) Amortização: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual declaração 
de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Fa-
cultativo Total, Resgate Antecipado Obrigatório Total e/ou Amortização Extraordinária Facultativa, 
conforme definidos abaixo, o Valor Nominal Unitário Atualizado será integralmente amortizado na 
Data de Vencimento, salvo as exceções previstas na Escritura de Emissão; (w) Local de Paga-
mento e Imunidade Tributária: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados 
(i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronica-
mente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na 
B3, os procedimentos adotados pelo Escriturador; (x) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da 
Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de 
quaisquer obrigações pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão 
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a 
data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, bem como, de multa não compensatória 
de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpe-
lação judicial ou extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (y) Aquisição Antecipada Facultativa: A 
Companhia poderá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, observadas as restrições de ne-
gociação e prazo previstos na Instrução CVM 476, na Instrução da CVM n° 620, de 17 de março 
de 2020, na regulamentação aplicável da CVM e o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das 
Sociedades por Ações, e, ainda, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, 
adquirir as Debêntures, por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário Atualizado, devendo tal 
fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, ou por 
valor superior ao Valor Nominal Unitário Atualizado, desde que observadas as regras expedidas 

pela CVM. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão ser canceladas, permanecer na 
tesouraria da Companhia ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela 
Companhia para permanência em tesouraria se e quando recolocadas no mercado, farão jus a 
mesma Remuneração das demais Debêntures; (z) Resgate Antecipado Facultativo Total: A 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a partir de 14 de março de 2022, realizar o resgate 
antecipado facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião 
do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente ao: (a) 
Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a serem resgatadas; acrescido (b) da Remune-
ração e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, 
calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data do efetivo Resgate 
Antecipado Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado; e (c) de prêmio 
flat em montante equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo (“Prêmio”), incidente sobre 
saldo devedor das Debêntures a serem resgatas, caso o Resgate Antecipado Facultativo seja re-
alizado no período compreendido entre a Data de Emissão e 14 de junho de 2022 (exclusive) 
(“Período de Pagamento de Prêmio”), sendo certo que caso o Resgate Antecipado Facultativo 
ocorra após o Período de Pagamento de Prêmio, o referido Prêmio não será devido. Não será 
admitido o resgate antecipado facultativo parcial da Debêntures. 

Período de pagamento de Prêmio Prêmio flat
Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre  14 de março de 
2022 (inclusive) até 14 de abril de 2022 (exclusive) 3,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de abril de 
2022 (inclusive) até 14 de maio de 2022 (exclusive) 2,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de maio de 
2022 (inclusive) até 14 de junho de 2022 (exclusive). 1,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de junho de 
2022 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive). 0%

(aa) Resgate Antecipado Obrigatório Total: A Companhia deverá realizar o resgate antecipa-
do obrigatório total das Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório Total”) caso não haja acordo 
sobre a Taxa Substitutiva (conforme definido na Escritura de Emissão), nos termos previstos na 
Escritura de Emissão. Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório Total, o valor devido pela 
Companhia será equivalente ao: (a) Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a serem 
resgatadas; acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do 
Resgate Antecipado Obrigatório Total, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Ren-
tabilidade até a data do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório Total, sem qualquer pagamento de 
prêmio. Não será admitido o resgate antecipado obrigatório parcial das Debêntures; (bb) Amorti-
zação Extraordinária Facultativa: A partir de 14 de março de 2022 (inclusive), a Companhia po-
derá, a seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar 
amortizações extraordinárias antecipadas de até 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures, mediante o envio de comunicação de amortização extraordi-
nária facultativa (“Amortização Extraordinária Facultativa”). Em razão de uma Amortização Extra-
ordinária Facultativa, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) do percentual do Valor Nominal 
Unitário Atualizado a ser amortizado, conforme indicado na respectiva Comunicação de Amortização 
Extraordinária Facultativa, limitado a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário 
Atualizado; (ii) do respectivo percentual de Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data 
de Início da Rentabilidade até a data prevista para realização da efetiva Amortização Extraordinária 
Facultativa (exclusive) (“Data da Amortização Extraordinária Facultativa”), que deverá, necessaria-
mente, ser um Dia Útil (sendo os valores dos itens “i” e “ii” acima denominados em conjunto como 
“Valor de Amortização Extraordinária Facultativa”), (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se houver), 
e (iv) do Prêmio, incidente sobre as Debêntures a serem amortizadas, observados os mesmos 
percentuais e períodos previstos no item (z) acima, caso a Amortização Extraordinária Facultativa 
seja realizada no Período de Pagamento de Prêmio, sendo certo que, para as Amortizações Extra-
ordinárias Facultativas realizadas após o Período de Pagamento de Prêmio, o referido Prêmio não 
será devido; (cc) Garantias Reais: No âmbito da Emissão, as seguintes garantias serão constitu-
ídas: (i) (a) alienação fiduciária de 100% (cem por cento) das ações da Companhia, detidas pela 
RAER, bem como todos os direitos atrelados a tais ações; e (b) cessão fiduciária: (1) da totalidade 
dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de 
qualquer alienação e ou transferência, parcial ou total, da Companhia, incluindo, mas não se limi-
tando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de 
tais eventos de alienação; (2) de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser criada pela RAER 
(“Conta Vinculada Acionista”), presentes e/ou futuros, incluindo a totalidade dos rendimentos de tal 
conta; e (3) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetivamente vinculados 
à, e/ou custodiados na, Conta Vinculada Acionista, bem como os rendimentos deles decorrentes, 
incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros 
rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos (“Alienação Fiduciária das Ações da Emis-
sora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), nos termos do Aditamento e Consolidação ao 
Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, 
por meio do qual o “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre a RAER, o Agente Fiduciário e a Emissora 
em 18 de dezembro de 2019, conforme aditado, será novamente aditado e consolidado para prever 
o compartilhamento da Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios entre os Debenturistas da Emissão e os debenturistas das Debêntures da 1ª Emissão, 
sem igualdade de condições, sendo as Debêntures da 1ª Emissão subordinadas às Debêntures da 
Emissão para fins da garantia, de modo que, caso os direitos alienados e cedidos no âmbito da 
Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios venham a 
ser excutidos, o produto de tal excussão será utilizado prioritariamente à quitação das obrigações 
garantidas referentes às Debêntures da Emissão e, após quitação integral das Obrigações Garan-
tidas, o produto de tal excussão será utilizado para a quitação das obrigações garantidas referentes 
às Debêntures da 1ª Emissão; e (ii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos econômicos da 
Companhia: (a) da totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorren-
tes de quaisquer indenizações que a Companhia venha a receber em relação aos ativos das SPEs; 
(b) da totalidade dos dividendos e juros sobre capital próprio de titularidade da Companhia, decor-
rentes de sua participação nas SPEs, que venham a ser declarados, pagos ou distribuídos a partir 
desta data, bem como todos e quaisquer outros direitos a pagamentos que possam ser considera-
dos frutos, rendimentos, remunerações, bonificações, direitos, ou reembolsos de capital relaciona-
dos à SPEs, e demais valores por elas distribuídos, incluindo, sem limitação, reduções de capital, 
amortizações ou resgates de ações; (c) de todos e quaisquer créditos e valores que venham a ser 
pagos, a qualquer título, pelas SPEs à Companhia, incluindo decorrentes de empréstimos, finan-
ciamentos, mútuos e quaisquer outros contratos de qualquer natureza; (d) da totalidade dos direitos 
e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer 
alienação e ou transferência, parcial ou total, das SPEs, incluindo, mas não se limitando, a paga-
mento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos de 
alienação, (e) de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia (“Conta 
Vinculada Emissora”), presentes e/ou futuros, incluindo a totalidade dos rendimentos da conta 
vinculada e dos créditos adicionais; (f) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que es-
tejam efetivamente vinculados à, e/ou custodiados na, Conta Vinculada Emissora, bem como os 
rendimentos deles decorrentes; e (g) da totalidade dos direitos, privilégios, preferências e prerro-
gativas relacionados aos direitos cedidos, conforme disposto nos itens “a” a “f” acima, bem como 
toda e qualquer receita, multa de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Companhia com 
relação a tais direitos (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora”), nos termos do 
Aditamento e Consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora, 
por meio do qual o “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças” celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário e as SPEs em 18 de dezembro de 
2019, conforme aditado, será novamente aditado e consolidado para prever o compartilhamento 
da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora entre os Debenturistas da Emissão e os 
debenturistas das Debêntures da 1ª Emissão, sem igualdade de condições, sendo as Debêntures 
da 1ª Emissão subordinadas às Debêntures da Emissão para fins da garantia, de modo que, caso 
os direitos cedidos no âmbito da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora venham a 
ser excutidos, o produto de tal excussão será utilizado prioritariamente à quitação das obrigações 
garantidas referentes às Debêntures da Emissão e, após quitação integral das Obrigações Garan-
tidas, o produto de tal excussão será utilizado para a quitação das obrigações garantidas referentes 
às Debêntures da 1ª Emissão; (dd) Garantia Fidejussória: Os Controladores Finais e a RAER 
prestarão fiança em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Garantia Fi-
dejussória” e, em conjunto com as Garantias Reais, as “Garantias”), nos termos e condições a 
serem previstos na Escritura de Emissão e obrigando-se de forma individual e solidária, como fia-
dores e principais pagadores de todos os valores devidos nos termos da Escritura de Emissão; (ee) 
Vencimento Antecipado: O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas e ime-
diatamente exigíveis, observados os prazos a serem previstos na Escritura de Emissão, todas as 
obrigações objeto da Escritura de Emissão e exigir o pagamento, pela Companhia, no prazo de até 
2 (dois) Dias Úteis contados do recebimento de notificação do Agente Fiduciário sobre um evento 
de vencimento antecipado automático. O Agente Fiduciário deverá convocar uma Assembleia 
Geral de Debenturistas, em até 1 (um) Dia Útil contado da data em que tomar conhecimento de 
qualquer evento de vencimento antecipado não automático, para deliberar sobre a não declaração 
do vencimento antecipado das Debêntures, observado o procedimento de convocação e o quórum 
específico estabelecidos na Escritura de Emissão. Em caso de vencimento antecipado das Debên-
tures, a Companhia obriga-se a efetuar o pagamento: (i) do Valor Nominal Unitário Atualizado; (ii) 
da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade, até a data 
do efetivo pagamento (sendo os valores dos itens “i” e “ii” acima denominados em conjunto como 
“Valor de Pagamento de Vencimento Antecipado”), (iii) de eventuais Encargos Moratórios e multas, 
conforme aplicável, desde a data do efetivo inadimplemento pecuniário, nos casos de eventos de 
descumprimento de obrigações pecuniárias, bem como de quaisquer outros valores eventualmen-
te devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão; e (iv) no caso de vencimento 
antecipado das Debêntures devido a ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado 
Não Automático previsto nos itens “ii” a “xxxvii” da Cláusula 8.2 da Escritura de Emissão, de prêmio 
flat no percentual de 4% (quatro porcento), que deverá incidir sobre o Valor de Pagamento de 
Vencimento Antecipado (“Prêmio de Pagamento de Vencimento Antecipado”). O pagamento dos 
valores mencionados acima, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Companhia nos termos da Escritura de Emissão, será realizado fora do âmbito da B3, em até 2 
(dois) Dias Úteis contados da comunicação escrita a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Compa-
nhia, nos termos da Escritura de Emissão. Caso o pagamento da totalidade das Debêntures seja 
realizado por meio da B3, este deverá ser realizado em até 4 (quatro) Dias Úteis contados da co-
municação escrita a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Companhia, nos termos da Escritura de 
Emissão; e (ff) As demais características da Emissão e da Oferta constarão da Escritura de Emis-
são. (ii) a contratação pela Companhia do Agente Fiduciário, do Agente de Liquidação e do Escri-
turador da Emissão; (iii) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante 
dos Debenturistas, e o compartilhamento com os debenturistas das Debêntures da 1ª Emissão, da 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, por meio da celebração do Aditamento e Consolidação 
ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iv) a celebração pela Companhia do 
Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, a ser celebrado pela Companhia, na qualidade de interveniente 
anuente, pela RAER e pelo Agente Fiduciário; (v) a celebração pela Companhia do Compromisso 
de Aporte, a ser celebrado entre a RAER, os Controladores Finais, o Agente Fiduciário, a Compa-
nhia e as SPEs; (vi) a contratação pela Companhia do Coordenador Líder, mediante celebração do 
Contrato de Coordenação e Distribuição; (vii) a outorga pela Companhia das Procurações, que 
poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos 
contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no 
Artigo 17, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (viii) celebração pela Companhia 
de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados à Emissão de Debêntures à 
Escritura de Emissão, aos Contratos das Garantias e ao Contrato de Compromisso de Aporte, in-
cluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, 
declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5.1. Os membros 
da administração da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem neces-
sários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante órgãos públicos e tercei-
ros em geral, bem como tiveram todos os atos praticados até o momento, no âmbito da Emissão, 
ratificados. Encerramento, Lavratura e Aprovação Da Ata: Nada mais havendo a ser discutido, 
foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. 
Coremas/PB, 12 de maio de 2021. Mesa: Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker 
Farhat Junior - Secretário. Acionista: Rio Alto Energias Renováveis S.A. - Por Rafael Sanchez 
Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Confere com a original lavrada em livro próprio. Coremas/
PB, 12 de maio de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior 
- Secretário. Acionista: Rio Alto Energias Renováveis S.A. - Rafael Sanchez Brandão; Edmond 
Chaker Farhat Junior. Certifico o registro em 18/05/2021, 10:59 sob nº 20211405299. Protocolo: 
211405299 de 17/05/2021. Código de verificação: 12103471160. CNPJ da sede: 35516163000106. 
NIRE: 25300011807. Com efeitos do registro em: 18/05/2021. Coremas Holding S/A. Maria de 
Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral.

COREMAS HOLDING II S.A.
CNPJ/ME nº 36.401.730/0001-41 - NIRE 2530001186-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 12 de maio de 2021, às 11:00 horas, na sede social da Coremas 

Holding II S.A., situada na Fazenda Escurinho, s/n, Zona Rural, CEP 58770-000, Cidade de Core-
mas, Estado da Paraíba (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos 
termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da acionista represen-
tando a totalidade do Capital Social da Companhia: Rio Alto Energias Renováveis S.A., socieda-
de anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 
960, conjunto 91, sala “j”, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 38.199.406/0001-18, com seus atos 
constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 
35300558502 (“RAER” ou “Acionista”) - de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Pre-
sença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: 
Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 2ª (segunda) emissão públi-
ca pela Companhia de até 28.000 (vinte e oito mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie com garantia real e garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restri-
tos de distribuição, todas nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) na data de sua emissão (“Debêntures”), no montante total de até R$ 28.000.000,00 
(vinte e oito milhões de reais) na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão”); (ii) a 
contratação da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. como agente fiduciário da 

Emissão de Debêntures (“Agente Fiduciário”), do Agente de Liquidação, do Escriturador (conforme 
abaixo definidos), e demais prestadores de serviços no âmbito da Emissão; (iii) a outorga em favor 
do Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos titulares das Debêntures (“Debenturistas”) 
e o compartilhamento com os debenturistas das debêntures da 1ª emissão da Companhia (“De-
bêntures da 1ª Emissão”), da Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, conforme abaixo definido, 
por meio da celebração pela Companhia do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento 
Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” (“Aditamento e Consoli-
dação ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), na qualidade de cedente fiduci-
ária; (iv) a celebração pela Companhia do “Primeiro Aditamento e Consolidação ao Instrumento 
Particular de Alienação Fiduciária de Ações e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças” (“Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Ações da Companhia 
e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios” e, em conjunto com o Aditamento e Consolidação ao 
Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, os “Contratos de Garantia”), na qualidade 
de interveniente anuente; (v) a celebração pela Companhia do “Primeiro Aditamento e Consolidação 
ao Instrumento Particular de Compromisso de Aporte” (“Contrato de Compromisso de Aporte”), por 
meio do qual Rafael Sanchez Brandão, brasileiro, casado, empresário, portador do RG n° 
30.348.736-7 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“CPF/
ME”) sob o n° 298.388.818-56, residente e domiciliado na Rua Doutor Eduardo de Souza Aranha, 
n° 67, apartamento 1810, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-120, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo (“Rafael”), Edmond Chaker Farhat Junior, brasileiro, casado, empresário, portador 
do RG n° 23.866.869-1 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 255.935.868-96, residente e domici-
liado na Rua Emilio Pedutti, nº 230, Morumbi, CEP 05.613-010, na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo (“Edmond” e, em conjunto com Rafael, os “Controladores Finais”) e a RAER compro-
metem-se a fazer com se sejam realizados aportes na Companhia mediante a subscrição de novas 
ações e aumento do capital social da Companhia, em garantia das obrigações assumidas no âm-
bito das Debêntures e das Debêntures da 1ª Emissão, e para fins de conclusão do projeto de via-
bilização para a venda, pela Coremas VII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VII”) e pela 
Coremas VIII Geração de Energia SPE Ltda. (“Coremas VIII” e, em conjunto com a Coremas VII, 
as “SPEs”), sociedades de propósito específico controladas pela Companhia, de energia elétrica à 
Copel Comercialização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 01/2020 
(“Projeto”); (vi) a contratação pela Companhia da Fram Capital Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. como coordenador líder da Emissão de Debêntures (“Coordenador Líder”), me-
diante celebração do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação e Distribuição Pública, 
com Esforços Restritos de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, da 2ª (Segunda) 
Emissão da Coremas Holding II S.A.” (“Contrato de Coordenação e Distribuição”); (vii) a outorga 
pela Companhia das procurações no âmbito dos Contratos de Garantia e do Contrato de Compro-
misso de Aporte (“Procurações”), que poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de vali-
dade equivalente à vigência dos referidos contratos, independentemente das limitações temporais 
para outorga de procuração previstas no Artigo 17, Parágrafo Único do Estatuto Social da Compa-
nhia; e (viii) autorização para a celebração pela Companhia de todos e quaisquer outros contratos 
e documentos relacionados à Emissão de Debêntures, à Escritura de Emissão, aos Contratos de 
Garantia e ao Contrato de Compromisso de Aporte, incluindo, mas não se limitando a, atos socie-
tários, procurações específicas, aditivos, certificados, declarações, entre outros documentos que 
se façam necessários ou convenientes. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do 
Dia, a Acionista decidiu, sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a emissão das Debêntures pela 
Companhia, assim como os termos e condições e celebração pela Companhia do “Instrumento 
Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 
Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding II S.A.”, a ser 
celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário, os Controladores Finais e a RAER (“Escritura 
de Emissão”), tendo a Emissão as seguintes características: (a) Número da Emissão: A Emissão 
constitui a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia; (b) Valor Total da Emissão: O 
valor total da Emissão será de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) na Data de Emissão 
(conforme abaixo definido); (c) Quantidade de Debêntures e Número de Série: Serão emitidas 
28.000 (vinte e oito mil) Debêntures. A Emissão será realizada em série única; (d) Colocação e 
Procedimento de Distribuição: As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços 
restritos, nos termos da Instrução CVM 476, com a intermediação pelo Coordenador Líder, sob 
regime de melhores esforços de colocação, nos termos do Contrato de Coordenação e Distribuição, 
observado o Plano de Distribuição (conforme definido na Escritura de Emissão); (e) Distribuição 
Parcial: Nos termos do artigo 5°-A da Instrução CVM 476 e dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, será admitida a distribuição parcial das Debêntures (conside-
rando-se como totalidade das Debêntures, nesse caso, o volume máximo possível de R$28.000.000 
(vinte e oito milhões de reais), sendo observada a colocação de, no mínimo, 6.000 (seis mil) de 
Debêntures (“Quantidade Mínima da Emissão”), equivalentes a R$6.000.000,00 (seis milhões de 
reais); (f) Valor Nominal Unitário: O valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00 
(um mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”); (g) Data de Emissão: Para todos 
os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 14 de maio de 2021 (“Data de 
Emissão”); (h) Data de Início da Rentabilidade: Para todos os fins e efeitos legais, a data de 
início da rentabilidade será a Primeira Data de Integralização (conforme definida abaixo) (“Data de 
Início da Rentabilidade”); (i) Prazo e Data de Vencimento: Observado o disposto na Escritura de 
Emissão, as Debêntures terão prazo de 18 (dezoito) meses contados da Data de Emissão, sendo 
o vencimento final das Debêntures em 14 de novembro de 2022 (“Data de Vencimento”), ressalva-
das as hipóteses de decretação do vencimento antecipado das Debêntures, Resgate Antecipado 
Facultativo Total, Resgate Antecipado Obrigatório Total e/ou Amortização Extraordinária Facultativa, 
conforme abaixo definidos; (j) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real e ga-
rantia fidejussória adicional; (k) Forma, Tipo e Comprovação de Titularidade: As Debêntures 
serão emitidas na forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou certificados, sendo 
que, para todos os fins de direitos, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das 
Debêntures emitido pelo Escriturador (conforme definido abaixo), e, adicionalmente, com relação 
às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. (“B3”), 
será expedido por estes extratos em nome dos debenturistas, que servirão como comprovante de 
titularidade de tais Debêntures; (l) Conversibilidade: As Debêntures serão simples, não conversí-
veis em ações de emissão da Companhia; (m) Subscrição: As Debêntures serão subscritas de 
acordo com as normas da B3 aplicáveis; (n) Integralização e Forma de Pagamento: As Debên-
tures serão integralizadas, a qualquer tempo e em datas diversas, se for o caso, a partir da data de 
subscrição das Debêntures (cada uma, individualmente, uma “Data de Integralização”). As Debên-
tures serão integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liqui-
dação estabelecidas pela B3, pelo Valor Nominal Unitário, para as Debêntures que forem integra-
lizadas na primeira data de integralização (“Data da Primeira Integralização”), sendo certo que, caso 
qualquer das Debêntures venha a ser integralizada em data diversa e posterior à Data da Primeira 
Integralização, a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário Atualizado (confor-
me definido abaixo) acrescido da Remuneração (conforme definido abaixo), calculada pro rata 
temporis desde a Data da Primeira Integralização até a data da sua efetiva integralização (“Preço 
de Integralização”). As seguintes condições devem ser atendidas, pela Companhia, previamente à 
Data da Primeira Integralização, para a integralização, pelos Debenturistas, de até 14.000 (quator-
ze mil) Debêntures (“Quantidade Máxima Inicial”), observado a Quantidade Mínima da Emissão: (i) 
a critério dos Debenturistas, conclusão satisfatória da diligência jurídica, financeira, técnica e am-
biental do Projeto Coremas, seus ativos, contratos e operação; (ii) comprovação da aprovação da 
fiança bancária pelos comitês dos respectivos bancos fiadores no âmbito dos contratos de finan-
ciamento celebrado ou a ser celebrado, conforme o caso, entre cada uma das SPEs e o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A. (“BNB”); e (iii) comprovação da realização de contrato de mútuo entre a 
Companhia e a Coremas VII, no montante de até R$14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), 
destinados exclusivamente para o desenvolvimento de Coremas VII. As seguintes condições devem 
ser atendidas, pela Companhia, previamente à data da realização da integralização, Pelos Deben-
turistas, de Debêntures que ultrapassem a Quantidade Máxima Inicial, adicionalmente às condições 
para a primeira integralização, conforme descritas acima: (i) comprovação da realização de contra-
to de mútuo entre a Emissora e a Coremas VIII, no montante da segunda integralização, destinados 
exclusivamente para o desenvolvimento de Coremas VIII; e (ii) comprovação da celebração do 
contrato de financiamento da Coremas VIII com o BNB. (o) Agente de Liquidação e Escriturador: 
O Agente de Liquidação e Escriturador é a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. 
(“Agente de Liquidação” e “Escriturador”), que atuará na Emissão na qualidade de instituição finan-
ceira responsável pela liquidação de pagamentos envolvendo as Debêntures e pela prestação de 
serviços de escrituração das Debêntures, nos termos previstos na Instrução CVM nº 543, de 20 de 
dezembro de 2013, adicionalmente às funções definidas em normas da B3; (p) Direito de Prefe-
rência: Não haverá direito de preferência na subscrição das Debêntures; (q) Atualização Mone-
tária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures (ou o saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
aplicável) será atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (“IPCA”), apurado e divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (“IBGE”), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis desde a Data de Início 
da Rentabilidade até a data de seu efetivo pagamento (“Atualização Monetária”), de acordo com 
fórmula a ser prevista na Escritura de Emissão, sendo o produto da Atualização Monetária automa-
ticamente incorporado ao Valor Nominal Unitário (ou ao saldo do Valor Nominal Unitário, conforme 
aplicável) das Debêntures (“Valor Nominal Unitário Atualizado”); (r) Remuneração: A partir da Data 
de Início da Rentabilidade, as Debêntures farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o 
Valor Nominal Unitário Atualizado, equivalentes a 8,3% (oito inteiros e trinta centésimos por cento) 
ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, calculada de forma exponencial e 
cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos (“Remuneração”), desde a Data de Início da 
Rentabilidade (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive). A Remu-
neração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por Dias Úteis decor-
ridos, desde a Data de Início da Rentabilidade ou desde a data de pagamento da remuneração 
imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data de pagamento da remuneração ime-
diatamente subsequente, sendo tais juros incorporados ao Valor Nominal Unitário Atualizado das 
Debentures ao final de cada Período de Capitalização, obedecida a fórmula a ser prevista na Es-
critura de Emissão e pagos na Data de Pagamento da Remuneração (conforme definido abaixo); 
(s) Pagamento da Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual 
declaração de vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Ante-
cipado Facultativo Total, Resgate Antecipado Obrigatório Total e/ou Amortização Extraordinária 
Facultativa (conforme definidos abaixo), nos termos previstos na Escritura de Emissão, a Remune-
ração será integralmente paga em uma única parcela, na Data de Vencimento, salvo as exceções 
previstas na Escritura de Emissão (“Data de Pagamento da Remuneração”); (t) Destinação dos 
Recursos: Os recursos líquidos obtidos pela Emissora com a Emissão serão integralmente utiliza-
dos para o desenvolvimento de projeto de geração de energia solar a ser implantado na (i) Fazen-
da Rio Tinto, localizada na Cidade de Coremas, Estado da Paraíba, com relação à Coremas VII; e 
(ii) Fazenda Escurinho, localizada na Cidade de Coremas, Estado da Paraíba, com relação à Co-
remas VIII, com capacidade total de 31.2 MWp (“Projeto Coremas”), por meio das SPEs, detidas 
pela Emissora e pela Rio Alto Energia Empreendimentos e Participações Ltda. (“Rio Alto Energia”), 
na presente data, com o fim de produzir e viabilizar a venda de energia elétrica à Copel Comercia-
lização S.A., nos termos da Chamada Pública de Energia Elétrica nº 01/2020; (u) Depósito para 
Distribuição, Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas eletronica-
mente na B3, para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição 
de Ativos, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente 
por meio da B3; e (ii) negociação no mercado secundário por meio do módulo CETIP21 - Títulos e 
Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas 
financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. Não obstante o disposto 
acima, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre investidores qualificados, conforme 
definição constante do artigo 9º-B da Instrução da CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, 
conforme alterada (“Instrução CVM 539”), depois de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscri-
ção ou aquisição pelos Investidores Profissionais (conforme definido na Escritura de Emissão), 
observado, na negociação subsequente, os limites e condições previstos nos artigos 2º e 3º da 
Instrução CVM 476, conforme disposto nos artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 e observado o 
cumprimento, pela Companhia, do artigo 17 da Instrução CVM 476, sendo que a negociação das 
Debêntures deverá sempre respeitar as disposições legais e regulamentares aplicáveis; (v) Amor-
tização: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual declaração de vencimen-
to antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, Resgate Antecipado Facultativo Total, 
Resgate Antecipado Obrigatório Total e/ou Amortização Extraordinária Facultativa, conforme defi-
nidos abaixo, o Valor Nominal Unitário Atualizado será integralmente amortizado na Data de Ven-
cimento, salvo as exceções previstas na Escritura de Emissão; (w) Local de Pagamento e Imuni-
dade Tributária: Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados (i) utilizando-se 
os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou 
(ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, os procedimen-
tos adotados pelo Escriturador; (x) Encargos Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração das 
Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de quaisquer obrigações 
pecuniárias relativas às Debêntures, os débitos vencidos e não pagos serão acrescidos de juros 
de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, desde a data de inadimple-
mento até a data do efetivo pagamento, bem como, de multa não compensatória de 2% (dois por 
cento) sobre o valor devido, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial (“Encargos Moratórios”); (y) Aquisição Antecipada Facultativa: A Companhia pode-
rá, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, observadas as restrições de negociação e prazo 
previstos na Instrução CVM 476, na Instrução da CVM n° 620, de 17 de março de 2020, na regu-
lamentação aplicável da CVM e o disposto no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por 
Ações, e, ainda, condicionado ao aceite do respectivo Debenturista vendedor, adquirir as Debên-
tures, por valor igual ou inferior ao Valor Nominal Unitário Atualizado, devendo tal fato constar do 
relatório da administração e das demonstrações financeiras da Companhia, ou por valor superior 
ao Valor Nominal Unitário Atualizado, desde que observadas as regras expedidas pela CVM. As 
Debêntures adquiridas pela Companhia poderão ser canceladas, permanecer na tesouraria da 
Companhia ou ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Companhia 
para permanência em tesouraria se e quando recolocadas no mercado, farão jus a mesma Remu-
neração das demais Debêntures; (z) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia pode-
rá, a seu exclusivo critério, a partir de 14 de março de 2022, realizar o resgate antecipado faculta-
tivo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate Anteci-
pado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente ao: (a) Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures a serem resgatadas; acrescido (b) da Remuneração e demais 
encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro 
rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado; e (c) de prêmio flat em mon-
tante equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo (“Prêmio”), incidente sobre saldo 
devedor das Debêntures a serem resgatas, caso o Resgate Antecipado Facultativo seja realizado 
no período compreendido entre a Data de Emissão e 14 de junho de 2022 (exclusive) (“Período de 

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 11 de junho de 2021 31
Publicidade



Pagamento de Prêmio”), sendo certo que caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra após o 
Período de Pagamento de Prêmio, o referido Prêmio não será devido. Não será admitido o resga-
te antecipado facultativo parcial da Debêntures. 

Período de pagamento de Prêmio Prêmio flat
Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de março de 
2022 (inclusive) até 14 de abril de 2022 (exclusive) 3,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de abril de 2022 
(inclusive) até 14 de maio de 2022 (exclusive) 2,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de maio de 2022 
(inclusive) até 14 de junho de 2022 (exclusive). 1,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de junho de 
2022 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive). 0%

(aa) Resgate Antecipado Obrigatório Total: A Companhia deverá realizar o resgate antecipa-
do obrigatório total das Debêntures (“Resgate Antecipado Obrigatório Total”) caso não haja acordo 
sobre a Taxa Substitutiva (conforme definido na Escritura de Emissão), nos termos previstos na 
Escritura de Emissão. Por ocasião do Resgate Antecipado Obrigatório Total, o valor devido pela 
Companhia será equivalente ao: (a) Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures a serem 
resgatadas; acrescido (b) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data do 
Resgate Antecipado Obrigatório Total, calculado pro rata temporis desde a Data de Início da Ren-
tabilidade até a data do efetivo Resgate Antecipado Obrigatório Total, sem qualquer pagamento de 
prêmio. Não será admitido o resgate antecipado obrigatório parcial das Debêntures; (bb) Amorti-
zação Extraordinária Facultativa: A partir de 14 de março de 2022 (inclusive), a Companhia po-
derá, a seu exclusivo critério e independentemente da anuência dos Debenturistas, realizar 
amortizações extraordinárias antecipadas de até 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures, mediante o envio de comunicação de amortização extraordi-
nária facultativa (“Amortização Extraordinária Facultativa”). Em razão de uma Amortização Extra-
ordinária Facultativa, os Debenturistas farão jus ao pagamento (i) do percentual do Valor Nominal 
Unitário Atualizado a ser amortizado, conforme indicado na respectiva Comunicação de Amortização 
Extraordinária Facultativa, limitado a 98% (noventa e oito por cento) do Valor Nominal Unitário 
Atualizado; (ii) do respectivo percentual de Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data 
de Início da Rentabilidade até a data prevista para realização da efetiva Amortização Extraordinária 
Facultativa (exclusive) (“Data da Amortização Extraordinária Facultativa”), que deverá, necessaria-
mente, ser um Dia Útil (sendo os valores dos itens “i” e “ii” acima denominados em conjunto como 
“Valor de Amortização Extraordinária Facultativa”), (iii) de eventuais Encargos Moratórios (se 
houver), e (iv) do Prêmio, incidente sobre as Debêntures a serem amortizadas, observados os 
mesmos percentuais e períodos previstos no item (z) acima, caso a Amortização Extraordinária 
Facultativa seja realizada no Período de Pagamento de Prêmio, sendo certo que, para as Amorti-
zações Extraordinárias Facultativas realizadas após o Período de Pagamento de Prêmio, o referido 
Prêmio não será devido; (cc) Garantias Reais: No âmbito da Emissão, as seguintes garantias 
serão constituídas: (i) (a) alienação fiduciária de 100% (cem por cento) das ações da Companhia, 
detidas pela RAER, bem como todos os direitos atrelados a tais ações; e (b) cessão fiduciária: (1) 
da totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou in-
diretamente, de qualquer alienação e ou transferência, parcial ou total, da Companhia, incluindo, 
mas não se limitando, a pagamento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos 
advindos de tais eventos de alienação; (2) de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser criada 
pela RAER (“Conta Vinculada Acionista”), presentes e/ou futuros, incluindo a totalidade dos rendi-
mentos de tal conta; e (3) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que estejam efetiva-
mente vinculados à, e/ou custodiados na, Conta Vinculada Acionista, bem como os rendimentos 
deles decorrentes, incluindo, sem limitação, todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, 
ganhos ou outros rendimentos produzidos com tais créditos ou recursos (“Alienação Fiduciária das 
Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios”), nos termos do Aditamento e 
Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de 
Direitos Creditórios, por meio do qual o “Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações, 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças” celebrado entre a RAER, o Agente 
Fiduciário e a Emissora em 29 de outubro de 2020 será aditado e consolidado para prever o com-
partilhamento da Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios entre os Debenturistas da Emissão e os debenturistas das Debêntures da 1ª Emissão, 
sem igualdade de condições, sendo as Debêntures da 1ª Emissão subordinadas às Debêntures da 
Emissão para fins da garantia, de modo que, caso os direitos alienados e cedidos no âmbito da 
Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios venham a 
ser excutidos, o produto de tal excussão será utilizado prioritariamente à quitação das obrigações 
garantidas referentes às Debêntures da Emissão e, após quitação integral das Obrigações Garan-
tidas, o produto de tal excussão será utilizado para a quitação das obrigações garantidas referentes 
às Debêntures da 1ª Emissão; e (ii) cessão fiduciária da totalidade dos direitos econômicos da 
Companhia: (a) da totalidade dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorren-
tes de quaisquer indenizações que a Companhia venha a receber em relação aos ativos das SPEs; 
(b) da totalidade dos dividendos e juros sobre capital próprio de titularidade da Companhia, decor-
rentes de sua participação nas SPEs, que venham a ser declarados, pagos ou distribuídos a partir 
desta data, bem como todos e quaisquer outros direitos a pagamentos que possam ser considera-
dos frutos, rendimentos, remunerações, bonificações, direitos, ou reembolsos de capital relaciona-
dos à SPEs, e demais valores por elas distribuídos, incluindo, sem limitação, reduções de capital, 
amortizações ou resgates de ações; (c) de todos e quaisquer créditos e valores que venham a ser 
pagos, a qualquer título, pelas SPEs à Companhia, incluindo decorrentes de empréstimos, finan-
ciamentos, mútuos e quaisquer outros contratos de qualquer natureza; (d) da totalidade dos direitos 
e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer 
alienação e ou transferência, parcial ou total, das SPEs, incluindo, mas não se limitando, a paga-
mento de eventuais comissões, earn-out e quaisquer outros recursos advindos de tais eventos de 
alienação, (e) de todos os direitos sobre a conta vinculada a ser aberta pela Companhia (“Conta 
Vinculada Emissora”), presentes e/ou futuros, incluindo a totalidade dos rendimentos da conta 
vinculada e dos créditos adicionais; (f) da totalidade dos investimentos e reinvestimentos que es-
tejam efetivamente vinculados à, e/ou custodiados na, Conta Vinculada Emissora, bem como os 
rendimentos deles decorrentes; e (g) da totalidade dos direitos, privilégios, preferências e prerro-
gativas relacionados aos direitos cedidos, conforme disposto nos itens “a” a “f” acima, bem como 
toda e qualquer receita, multa de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Companhia com 
relação a tais direitos (“Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora”), nos termos do 
Aditamento e Consolidação ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora, 
por meio do qual o “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças” celebrado entre a Companhia, o Agente Fiduciário e as SPEs em 29 de outubro de 2020, 
será aditado e consolidado para prever o compartilhamento da Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios da Emissora entre os Debenturistas da Emissão e os debenturistas das Debêntures da 
1ª Emissão, sem igualdade de condições, sendo as Debêntures da 1ª Emissão subordinadas às 
Debêntures da Emissão para fins da garantia, de modo que, caso os direitos cedidos no âmbito da 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios da Emissora venham a ser excutidos, o produto de tal 
excussão será utilizado prioritariamente à quitação das obrigações garantidas referentes às De-
bêntures da Emissão e, após quitação integral das Obrigações Garantidas, o produto de tal excus-
são será utilizado para a quitação das obrigações garantidas referentes às Debêntures da 1ª 
Emissão. (dd) Garantia Fidejussória: Os Controladores Finais e a RAER prestarão fiança em 
favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Garantia Fidejussória” e, em 
conjunto com as Garantias Reais, as “Garantias”), nos termos e condições a serem previstos na 
Escritura de Emissão e obrigando-se de forma individual e solidária, como fiadores e principais 
pagadores de todos os valores devidos nos termos da Escritura de Emissão; (ee) Vencimento 
Antecipado: O Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas e imediatamente 
exigíveis, observados os prazos a serem previstos na Escritura de Emissão, todas as obrigações 
objeto da Escritura de Emissão e exigir o pagamento, pela Companhia, no prazo de até 2 (dois) 
Dias Úteis contados do recebimento de notificação do Agente Fiduciário sobre um evento de ven-
cimento antecipado automático. O Agente Fiduciário deverá convocar uma Assembleia Geral de 
Debenturistas, em até 1 (um) Dia Útil contado da data em que tomar conhecimento de qualquer 
evento de vencimento antecipado não automático, para deliberar sobre a não declaração do ven-
cimento antecipado das Debêntures, observado o procedimento de convocação e o quórum espe-
cífico estabelecidos na Escritura de Emissão. Em caso de vencimento antecipado das Debêntures, 
a Companhia obriga-se a efetuar o pagamento: (i) do Valor Nominal Unitário Atualizado; (ii) da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade, até a data do 
efetivo pagamento (sendo os valores dos itens “i” e “ii” acima denominados em conjunto como 
“Valor de Pagamento de Vencimento Antecipado”), (iii) de eventuais Encargos Moratórios e multas, 
conforme aplicável, desde a data do efetivo inadimplemento pecuniário, nos casos de eventos de 
descumprimento de obrigações pecuniárias, bem como de quaisquer outros valores eventualmen-
te devidos pela Companhia nos termos da Escritura de Emissão; e (iv) no caso de vencimento 
antecipado das Debêntures devido a ocorrência de qualquer Evento de Vencimento Antecipado 
Não Automático previsto nos itens “ii” a “xxxvii” da Cláusula 8.2 da Escritura de Emissão, de prêmio 
flat no percentual de 4% (quatro porcento), que deverá incidir sobre o Valor de Pagamento de 
Vencimento Antecipado (“Prêmio de Pagamento de Vencimento Antecipado”). O pagamento dos 
valores mencionados acima, bem como de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela 
Companhia nos termos da Escritura de Emissão, será realizado fora do âmbito da B3, em até 2 
(dois) Dias Úteis contados da comunicação escrita a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Compa-
nhia, nos termos da Escritura de Emissão. Caso o pagamento da totalidade das Debêntures seja 
realizado por meio da B3, este deverá ser realizado em até 4 (quatro) Dias Úteis contados da co-
municação escrita a ser enviada pelo Agente Fiduciário à Companhia, nos termos da Escritura de 
Emissão; e (ff) As demais características da Emissão e da Oferta constarão da Escritura de Emis-
são. (ii) a contratação pela Companhia do Agente Fiduciário, do Agente de Liquidação e do Escri-
turador da Emissão; (iii) a outorga em favor do Agente Fiduciário, na qualidade de representante 
dos Debenturistas, e o compartilhamento com os debenturistas das Debêntures da 1ª Emissão, da 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, por meio da celebração do Aditamento e Consolidação 
ao Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios; (iv) a celebração pela Companhia do 
Aditamento e Consolidação ao Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Emissora e Cessão 
Fiduciária de Direitos Creditórios, a ser celebrado pela Companhia, na qualidade de interveniente 
anuente, pela RAER e pelo Agente Fiduciário; (v) a celebração pela Companhia do Compromisso 
de Aporte, a ser celebrado entre a RAER, os Controladores Finais, o Agente Fiduciário, a Compa-
nhia e as SPEs; (vi) a contratação pela Companhia do Coordenador Líder, mediante celebração do 
Contrato de Coordenação e Distribuição; (vii) a outorga pela Companhia das Procurações, que 
poderão ser irrevogáveis e irretratáveis, com prazo de validade equivalente à vigência dos referidos 
contratos, independentemente das limitações temporais para outorga de procuração previstas no 
Artigo 17, Parágrafo Único do Estatuto Social da Companhia; e (viii) celebração pela Companhia 

de todos e quaisquer outros contratos e documentos relacionados à Emissão de Debêntures à 
Escritura de Emissão, aos Contratos das Garantias e ao Contrato de Compromisso de Aporte, in-
cluindo, mas não se limitando a, atos societários, procurações específicas, aditivos, certificados, 
declarações, entre outros documentos que se façam necessários ou convenientes. 5.1. Os membros 
da administração da Companhia foram autorizados a praticar todos os atos que se fizerem neces-
sários à formalização e efetivação das matérias acima aprovadas perante órgãos públicos e tercei-
ros em geral, bem como tiveram todos os atos praticados até o momento, no âmbito da Emissão, 
ratificados. Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser discutido, 
foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. 
Coremas/PB, 12 de maio de 2021. Mesa: Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker 
Farhat Junior - Secretário. Acionista: Rio Alto Energias Renováveis S.A. - Por Rafael Sanchez 
Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Confere com a original lavrada em livro próprio. Coremas/
PB, 12 de maio de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior 
- Secretário. Acionista: Rio Alto Energias Renováveis S.A. - Rafael Sanchez Brandão; Edmond 
Chaker Farhat Junior. Certifico o registro em 18/05/2021, 11:01 sob nº 20211405310. Protocolo: 
211405310 de 17/05/2021. Código de verificação: 12103471284. CNPJ da sede: 36401730000141. 
NIRE: 25300011866. Com efeitos do registro em: 18/05/2021. Coremas Holding II S/A. Maria de 
Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral.

COREMAS HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 35.516.163/0001-06 - NIRE 25300011807

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 17 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 17 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Coremas 

Holding S.A., situada na Fazenda Rio Tinto, s/n, Zona Rural, CEP: 58770-000, Cidade de Coremas, 
Estado da Paraíba (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada nos termos 
do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da acionista representando a 
totalidade do Capital Social da Companhia: Rio Alto Energias Renováveis S.A., sociedade anô-
nima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano nº 960, 
conjunto 91, sala “j”, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 38.199.406/0001-18, com seus atos constitutivos 
registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE nº 35300558502 (“RAER” 
ou “Acionista”) - de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas da 
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat 
Junior. 4. Ordem Do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação do item 5(i)(z) da Ata de Assembleia 
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de maio de 2021 (“AGE 12/05/21”), por meio 
da qual foi aprovada a 2ª (segunda) emissão pública pela Companhia de até 42.000 (quarenta e 
duas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia 
fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, todas nominativas 
e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua emissão 
(“Debêntures”), no montante total de até R$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais) 
na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão”), a fim de deixar claro que o Resgate 
Antecipado Facultativo Total (conforme definido na AGE 12/05/21) somente poderá ser realizado 
a partir de 14 de março de 2022 (inclusive); (ii) a ratificação das demais deliberações aprovadas 
pela Acionista na AGE 12/05/21; e (iii) autorização para a celebração pela Companhia do “Primei-
ro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real e Garantia Fidejussória 
Adicional, Em Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da 
Coremas Holding S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Acionista, Edmond Chaker Farhat 
Júnior, Rafael Sanchez Brandão e o Agente Fiduciário (conforme definido na AGE 12/05/2021) 
(“Aditamento à Escritura de Emissão”), bem como de quaisquer outros contratos e documentos 
relacionados à Emissão, a fim de refletir o deliberado na presente Assembleia. 5. Deliberações: 
Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, a Acionista decidiu, sem quaisquer ressalvas, aprovar: 
(i) a retificação do item 5(i)(z) da AGE 12/05/21, a fim de deixar claro que o Resgate Antecipado 
Facultativo Total (conforme definido na AGE 12/05/21) somente poderá ser realizado a partir de 
14 de março de 2022 (inclusive), passando o referido item 5(i)(z) da AGE 12/05/21 a vigorar com 
a seguinte redação: 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, a Acionista 
decidiu, sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a emissão das Debêntures pela Companhia, assim 
como os termos e condições e celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Escritura 
da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, 
o Agente Fiduciário, os Controladores Finais e a RAER (“Escritura de Emissão”), tendo a Emissão 
as seguintes características: (...) (z) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, 
a seu exclusivo critério, a partir de 14 de março de 2022 (inclusive), realizar o resgate antecipado 
facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate 
Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente ao: (a) Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures a serem resgatadas; acrescido (b) da Remuneração e demais 
encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro 
rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado; e (c) de prêmio flat em montante 
equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo (“Prêmio”), incidente sobre saldo devedor 
das Debêntures a serem resgatas, caso o Resgate Antecipado Facultativo seja realizado no período 
compreendido entre 14 de março de 2022 (inclusive) e 14 de junho de 2022 (exclusive) (“Período 
de Pagamento de Prêmio”), sendo certo que caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra após o 
Período de Pagamento de Prêmio, o referido Prêmio não será devido. Não será admitido o resgate 
antecipado facultativo parcial da Debêntures.

Período de pagamento de Prêmio Prêmio flat
Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de março de 
2022 (inclusive) até 14 de abril de 2022 (exclusive) 3,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de abril de 
2022 (inclusive) até 14 de maio de 2022 (exclusive) 2,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de maio de 
2022 (inclusive) até 14 de junho de 2022 (exclusive). 1,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de junho de 
2022 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive). 0%

(ii) a ratificação das demais deliberações aprovadas pela Acionista na AGE 12/05/21; e (iii) a 
autorização para a celebração pela Companhia do Aditamento à Escritura de Emissão, bem como 
de quaisquer outros contratos e documentos relacionados à Emissão, a fim de refletir o deliberado 
na presente Assembleia. 5.1. Os membros da administração da Companhia foram autorizados a 
praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima 
aprovadas perante órgãos públicos e terceiros em geral, bem como tiveram todos os atos praticados 
até o momento, no âmbito da Emissão, ratificados. Encerramento, Lavratura e Aprovação da 
Ata: Nada mais havendo a ser discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi 
assinada por todos os acionistas presentes. Coremas/PB, 17 de maio de 2021. Mesa: Rafael San-
chez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Acionista: Rio Alto Energias 
Renováveis S.A. - Por Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Coremas/PB, 17 de maio de 2021. Rafael Sanchez Brandão - 
Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Acionista: Rio Alto Energias Renováveis 
S.A. - Rafael Sanchez Brandão - Edmond Chaker Farha. Certifico o registro em 01/06/2021, 06:01 
sob nº 20211421502. Protocolo: 211421502 de 25/05/2021. Código de verificação: 12103848280. 
CNPJ da sede: 35516163000106. NIRE: 25300011807. Com efeitos do registro em: 01/06/2021. 
Coremas Holding S/A. Maria de Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral.

COREMAS HOLDING II S.A.
CNPJ/ME nº 36.401.730/0001-41 - NIRE 2530001186-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17 de maio de 2021
1. Data, Hora e Local: No dia 17 de maio de 2021, às 10:00 horas, na sede social da Coremas 

Holding II S.A., situada na Fazenda Escurinho, s/n, Zona Rural, CEP 58770-000, Cidade de Co-
remas, Estado da Paraíba (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada 
nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da acionista 
representando a totalidade do Capital Social da Companhia: Rio Alto Energias Renováveis S.A., 
sociedade anônima com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim 
Floriano nº 960, conjunto 91, sala “j”, Itaim Bibi, CEP 04.534-004, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 38.199.406/0001-18, com 
seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 
nº 35300558502 (“RAER” ou “Acionista”) - de acordo com as assinaturas lançadas no Livro de 
Presença dos Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: 
Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a retificação do item 5(i)(z) da 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 12 de maio de 2021 (“AGE 
12/05/21”), por meio da qual foi aprovada a 2ª (segunda) emissão pública pela Companhia de até 
28.000 (vinte e oito mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
real e garantia fidejussória adicional, em série única, com esforços restritos de distribuição, todas 
nominativas e escriturais, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) na data de sua 
emissão (“Debêntures”), no montante total de até R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais) 
na respectiva data de emissão das Debêntures (“Emissão”), a fim de deixar claro que o Resgate 
Antecipado Facultativo Total (conforme definido na AGE 12/05/21) somente poderá ser realizado 
a partir de 14 de março de 2022 (inclusive); (ii) a ratificação das demais deliberações aprovadas 
pela Acionista na AGE 12/05/21; e (iii) autorização para a celebração pela Companhia do “Primei-
ro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis Em Ações, Da Espécie Com Garantia Real e Garantia Fidejussória 
Adicional, Em Série Única, Para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da 
Coremas Holding II S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, a Acionista, Edmond Chaker Farhat 
Júnior, Rafael Sanchez Brandão e o Agente Fiduciário (conforme definido na AGE 12/05/2021) 
(“Aditamento à Escritura de Emissão”), bem como de quaisquer outros contratos e documentos 
relacionados à Emissão, a fim de refletir o deliberado na presente Assembleia. 5. Deliberações: 
Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, a Acionista decidiu, sem quaisquer ressalvas, aprovar: 
(i) a retificação do item 5(i)(z) da AGE 12/05/21, a fim de deixar claro que o Resgate Antecipado 
Facultativo Total (conforme definido na AGE 12/05/21) somente poderá ser realizado a partir de 
14 de março de 2022 (inclusive), passando o referido item 5(i)(z) da AGE 12/05/21 a vigorar com 
a seguinte redação: 5. Deliberações: Após a leitura e discussão da Ordem do Dia, a Acionista 
decidiu, sem quaisquer ressalvas, aprovar: (i) a emissão das Debêntures pela Companhia, assim 
como os termos e condições e celebração pela Companhia do “Instrumento Particular de Escritura 

da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com 
Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com 
Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding II S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, 
o Agente Fiduciário, os Controladores Finais e a RAER (“Escritura de Emissão”), tendo a Emissão 
as seguintes características: (...) (z) Resgate Antecipado Facultativo Total: A Companhia poderá, 
a seu exclusivo critério, a partir de 14 de março de 2022 (inclusive), realizar o resgate antecipado 
facultativo total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). Por ocasião do Resgate 
Antecipado Facultativo Total, o valor devido pela Companhia será equivalente ao: (a) Valor Nominal 
Unitário Atualizado das Debêntures a serem resgatadas; acrescido (b) da Remuneração e demais 
encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total, calculado pro 
rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade até a data do efetivo Resgate Antecipado 
Facultativo Total, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado; e (c) de prêmio flat em montante 
equivalente aos percentuais indicados na tabela abaixo (“Prêmio”), incidente sobre saldo devedor 
das Debêntures a serem resgatas, caso o Resgate Antecipado Facultativo seja realizado no período 
compreendido entre 14 de março de 2022 (inclusive) e 14 de junho de 2022 (exclusive) (“Período 
de Pagamento de Prêmio”), sendo certo que caso o Resgate Antecipado Facultativo ocorra após o 
Período de Pagamento de Prêmio, o referido Prêmio não será devido. Não será admitido o resgate 
antecipado facultativo parcial da Debêntures.

Período de pagamento de Prêmio Prêmio flat
Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado  entre 14 de março de 
2022 (inclusive) até 14 de abril de 2022 (exclusive) 3,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado  entre 14 de abril de 
2022 (inclusive) até 14 de maio de 2022 (exclusive) 2,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado  entre 14 de maio de 
2022 (inclusive) até 14 de junho de 2022 (exclusive). 1,00%

Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total seja realizado entre 14 de junho de 
2022 (inclusive) até a Data de Vencimento (exclusive). 0%

(ii) a ratificação das demais deliberações aprovadas pela Acionista na AGE 12/05/21; e (iii) a 
autorização para a celebração pela Companhia do Aditamento à Escritura de Emissão, bem como 
de quaisquer outros contratos e documentos relacionados à Emissão, a fim de refletir o deliberado 
na presente Assembleia. 5.1. Os membros da administração da Companhia foram autorizados a 
praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização e efetivação das matérias acima 
aprovadas perante órgãos públicos e terceiros em geral, bem como tiveram todos os atos praticados 
até o momento, no âmbito da Emissão, ratificados. Encerramento, Lavratura e Aprovação da 
Ata: Nada mais havendo a ser discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi 
assinada por todos os acionistas presentes. Coremas/PB, 17 de maio de 2021. Mesa: Rafael San-
chez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Acionista: Rio Alto Energias 
Renováveis S.A. - Por Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior. Confere com a 
original lavrada em livro próprio. Coremas/PB, 17 de maio de 2021. Rafael Sanchez Brandão - 
Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. Acionista: Rio Alto Energias Renováveis 
S.A. - Rafael Sanchez Brandão; Edmond Chaker. Certifico o registro em 27/05/2021, 07:43 sob nº 
20211421529. Protocolo: 211421529 de 25/05/2021. Código de verificação: 12103730050. CNPJ 
da sede: 36401730000141. NIRE: 25300011866. Com efeitos do registro em: 27/05/2021. Coremas 
Holding II S/A. Maria de Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral.

POLÍGONO – PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A – CNPJ: Nº 12.541.066/0001-
78 – Empresa beneficiaria dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO – Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, às 10h00 do dia 19 de junho de 2021, na Av. Juarez 
Távora, nº 522 – Sala 311, bairro da Torre – João Pessoa/PB, CEP: 58.040-020, com a finalidade 
de deliberarem sobre as seguintes matérias: a) Comunicação aos sócios quanto a iminência 
de execução pela Fazenda Nacional, para deliberarem sobre o assunto e temas correlatos; b) 
Adaptação do contrato social a nova realidade empresarial, acrescentando aos objetivos gestão, 
locação e alugueis de imóveis; c) Outros assuntos decorrentes e necessários do interesse geral da 
sociedade. João Pessoa, 10 de junho de 2021. Marcelo José Barbalho Silva, Diretor Presidente.  

SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULÂNCIA DO ESTADO DA PARAIBA 
- SINDCONAM-PB

ERRATA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO DE COMISSÃO ELEITORAL E 
FIXAÇÃO DATA DA ELEIÇÃO 2021/2025

O Presidente do Sindcicato dos Condutores de Ambulância do Estado da Paraíba, no uso de suas 
atribuições estatutarias, informa que no Edital publicado no Jornal A UNIÃO, pagina 28 PUBLICIDA-
DE, em 10/06/2021, onde se lê: TRIÊNIO 2021/2025, ler-se-á:  QUADRIÊNIO 2021/2025. 

Joao Pessoa, 10 de junho de 2021.
JOSÉ LEONARDO ALVES

Presidente SINDCONAM-PB
REGISTRO SINDICAL Nº 915.012.000.27246-7

3º Edital de Convocação
Ponte Preta Futebol Clube Recreativo, convoca todos os associados a apresentar as mensali-

dades pagas nos últimos cinco anos, e solicita aos que estiverem inadimplentes, a regularização 
de suas mensalidades. REGIMENTOS E NORMAS INTERNAS Art. 12º só poderá ter direito a voz 
e voto aquele sócio que estiver em dia com suas obrigações perante o clube.

A MINERAÇÃO NACIONAL S/A – CNPJ/CPF N° 08.034.802/0002-05, torna público que a SUDEMA 
- Superintendência de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Operação n° 975/2021 
em 25 de maio de 2021, Prazo: 1.095 dias. Para extração mineral de argila e calcário numa área 
de 170 hectares, com área efetiva de lavra atual de 28,879 ha para calcário e 4,444 hectares para 
argila. Área referente ao processo DNPM n° 846.237/2007 com área total de 552,51 ha e portaria 
de lavra n°377 de 27/12/2012. Posto de abastecimento próprio da mineração e área construída de 
96 metros quadrados. Na Fazenda Mineração Nacional, ROD. PB 044, KM 18,5 - ZONA RURAL – 
PITIMBU – UF: PB – CEP 58.324-000. Processo: 2021-000986/TEC/LO-1840.

A EMPRESA, POLICLINICA PARAIBANA LTDA, CNPJ: 40.891.634/0001-04, VEM POR MEIO 
DESTA, TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU DA SEMAM (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE) 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UM EMPREENDIMENTO COMER-
CIAL, LOCALIZADO NA RUA MADAGASCAR, Nº 384, ST. 61; QD. 002; LT. 0022, BAIRRO DAS 
INDÚSTRIAS, NESTA CAPITAL.

PRO LIFE ACADEMIA DE GINÁSTICA LTDA, CNPJ: 05.780.807/0001-08, torna público que 
REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM – João Pessoa), a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para EMPREENDIMENTO ACADEMIA E GINÁSTICA, localizado na R. Danilo da 
Penha Paiva, 375, Cristo redentor, JP/PB.

BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A., CNPJ – 90.400.888/3206-43 torna público que requereu a 
SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Opera-
ção para uma Agência Bancária com atendimento ao público, situado à Rua Pastor José Alves de 
Oliveira, 673, Formosa, Cabedelo.

PARQUE EÓLICO SERRA DO SERIDÓ VI S.A, socidade anônima inscrita no CNPJ no 
35.882.365/0001-71, torna público que recebeu da SUDEMA – Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, em 03/06/2021, a LICENÇA PRÉVIA (LP) no 1053/2021, válida até 03/06/2022, 
em favor do empreendimento “LINHA DE TRANSMISSÃO 500 KV SE SERRA DO SERIDÓ I – SE 
SANTA LUZIA II e SE SERRA DO SERIDÓ I”, localizadas na zona rural dos municípios de Junco 
do Seridó e Santa Luzia, no Estado da Paraíba.

SAUTER VENTES COMUNICAÇÃO VISUAL – ME, Inscrita no CNPJ nº 20.444.703/0001-16, torna 
público que solicitou da SEMAM- Secretaria de Meio Ambiente, a renovação de sua Licença de 
Operação, para atividade de IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, situada a 
R. Pref. Jose Leite, 90 – Miramar – João Pessoa – PB – Cep:  58032-050.
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