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Brasileiro vai pagar 
20% a mais na conta 
de energia elétrica
Percentual é referente ao reajuste da bandeira vermelha 2, que começou a vigorar este mês; 
Aneel pretende divulgar os valores para as demais bandeiras até o final de junho. Página 17

Foto: Marcus Antonius

Sequenciamento genético revelou infecção em um paciente que mora em João Pessoa e não possui histórico de viagem para o Reino Unido. Página 4

Paraíba confirma variante Alpha da covid-19

 

Geral

Estado supera 1 milhão de 
vacinados contra covid-19

Assembleia Legislativa aprova 
empréstimo de R$ 300 milhões

Voto impresso divide opinião 
entre parlamentares da PB

Paraíba lidera, no Nordeste, com maior número de 
pessoas imunizadas com as duas doses. Página 5

Recursos serão aplicados em obras como a Adutora 
Transparaíba e a pavimentação de rodovias. Página 13

Comissão que discute o tema na Câmara Federal deverá 
fechar um parecer até o fim deste mês. Página 14

Cultura

Armorial Aniversário de Ariano Suassuna será lembrado em “live” do 
Quinteto da Paraíba e através de selo, que os Correios lançam hoje. Página 9

Foto: Divulgação

Dramas da pandemia Mortes por covid-19 têm criado órfãos sem 
registro civil, sobretudo se não havia uma relação oficial entre os pais. Página 24
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Colunas

 A rotina da pandemia perdeu a lógica. E 
vemos autoridades federais, que deveriam ser as 
primeiras a coordenar o socorro à nação, agirem 

como semeadores de regras pró-covid-19, 
continuarem o roteiro insensível.  Página 2

Clóvis Roberto

Desde a madrugada de ontem me ocorrera 
escrever sobre assunto que, ao teclar a primeira 

frase, logo de manhã, estanquei na palavra 
´embevecer’. Dizia assim: ‘Embevece-me saber 

como vivem os escritores’.  Página 2

Gonzaga Rodrigues

Foto: José Marques/Secom-PB

Caixa confirma antecipação 
da terceira parcela do auxílio
Pagamento ocorrerá de 18 a 30 de junho e depósitos 
serão feitos conforme o mês de nascimento. Página 18

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

363.793

17.543.853

176.406.322

8.197

491.164

3.814.982
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.849.448

80.756.403

2.388.365.186

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!
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Economia

Programa vai viabilizar espaços 
de triagem para resíduos sólidos
Com investimentos de R$ 5,1 mi, Paraíba Mais Sustentável foi 
lançado, ontem, pelo governador João Azevêdo. Página 3

Memorial

É ouro para PB Silvana Fernandes conquistou, ontem, no 
Líbano, o primeiro lugar no Open de ParaTaekwondo. Página 21

Paraíba

Políticas
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O sonho de uma sociedade mais justa não está de modo al-
gum dissociado da luta por um mundo mais saudável, do pon-
to de vista da preservação ambiental. Em outras palavras, foi 
esse o pensamento que o governador João Azevêdo exteriori-
zou, ontem, nas redes sociais, por ocasião do lançamento vir-
tual do Programa Paraíba Mais Sustentável.

O programa destina-se a atender 72 municípios paraibanos 
e beneficiar 450 mil pessoas, de maneira especial, os catadores 
de resíduos sólidos, com a construção de galpões para a cole-
ta seletiva de descartes não orgânicos. Serão contempladas as 
cidades que firmaram um Termo de Ajustamento de Conduta 
com o Ministério Público da Paraíba. 

O alcance socioambiental do Paraíba Mais Sustentável é 
bastante significativo, levando em consideração que as metas 
específicas do programa objetivam “fortalecer as políticas de 
saúde pública, meio ambiente, educação e geração de emprego 
e renda”. Outro propósito meritório do projeto é dar mais im-
pulso às políticas públicas de inclusão social e ambiental. 

A descentralização administrativa, em favor dos municí-
pios, no caso do Paraíba Mais Sustentável, fundamenta-se no 
entendimento de que as pequenas cidades, principalmente, 
encontram muitas dificuldades, no plano financeiro, para im-
plementar ações mais consequentes, no que concerne ao trata-
mento adequado dos resíduos sólidos.

João Azevêdo reiterou o compromisso de sua gestão com as 
gerações do presente e do futuro, daí a ênfase na busca de so-
luções urgentes e eficazes para os problemas relacionados ao 
meio ambiente. É preciso cuidar da humanidade e da natureza 
na justa medida, pois há dívidas historicamente ainda não qui-
tadas com a sociedade e o planeta.

No caso particular dos catadores de resíduos sólidos, são 
homens e mulheres, às vezes, famílias inteiras, que cumprem 
uma função ambiental das mais louváveis, tendo em conta as 
dificuldades que enfrentam na coleta, armazenamento e co-
mercialização dos descartes. O Paraíba Mais Sustentável quita 
uma dívida com eles, também.

Consciência Das tragédias diárias
É preciso dizer, repetir, não deixar es-

quecer os nomes daqueles que partiram ví-
timas da covid-19, mas também do descaso, 
da negação assassina, do desprezo pela vida. 
Os rostos estão vivos nas mentes dos paren-
tes e amigos, os corações estão apertados 
e ainda sangram pelas perdas, as lágrimas 
enlutam as faces. E o número só aumenta 
numa matemática fúnebre, sinistra, ampli-
ficada pelas atitudes covardes dos que de-
veriam correr para evitar mortes, mas que 
parecem só ter energia para brigar pelos 
próprios planos que não estão muito claros, 
ou de tão claros se tornam inacreditáveis. 

Enquanto nos acostumamos à rotina 
macabra de que 2 mil mortes em 24 horas 
é queda na crônica da tragédia diária em 
que fomos mergulhados, é preciso dizer que 
uma morte é uma perda, é uma tragédia. E 
já batemos às portas de 
500 mil mortes. Meio 
milhão de vítimas. Vi-
vemos uma loucura co-
letiva no país chamado 
Brasil. A rotina da pan-
demia perdeu a lógica. E 
vemos autoridades fede-
rais, que deveriam ser as 
primeiras a coordenar o 
socorro à nação, agirem como semeadores 
de regras pró-covid-19, continuarem o rotei-
ro insensível. 

É preciso dizer que há crime, mentiras 
e ineficácia quando vemos o Ministério da 
Saúde passar a pregar máscaras, distancia-
mento e dizer que a vacina salva, quando o 
exemplo-mor do presidente Jair Bolsonaro, 
que deveria governar a nação, mas que pros-
segue firme e deliberadamente ao contrário, 
guiando um exército de desconexos da reali-
dade pela contramão da ciência, do zelo pelo 
que é público, para o abismo. E logo surgem 
argumentos estúpidos sobre liberdade de ir 
e vir, entre outros tantos. Só que a tal esco-
lha individual é sinônimo de egoísmo, des-
respeito e crime sanitário, pois a sociedade 
é coletiva, e o caos desejado por uns conta-

mina a todos. Nefasto é o momento da nação 
em que se busca vender milagres que cus-
tarão vidas e, na maioria das vezes, de não 
“milagreiros”.

É preciso dizer os nomes dos nossos 
Joãos, Marias, Eduardos, Alexandres e tan-
tos outros que partiram, especialmente os 
atingidos pelo vírus de dezembro do ano 
passado para cá. E preciso dizer que eles não 
se foram mais por culpa do coronavírus, ou 
não tão somente por causa deste, mas pela 
venenosa mistura de uma proposta assassi-
na de contaminação de rebanho, de negação 
da ciência, do deboche pelas vacinas e pela 
vida. Sim, é preciso dizer até com boa dose 
de ironia, pela economia manca tão endeu-
sada nos discursos, que está jogada no lixo 
pela inoperância e também pelas atitudes 
errôneas adotadas. 

Sim, é preciso dizer 
que há resistência. Que, 
mesmo com equívocos, 
existem os que montam 
trincheiras pela vida, 
que suportam o peso 
da injúria e difamação e 
buscam tomar os remé-
dios de gosto amargo 
com o objetivo maior 

de poupar vidas. Os heróis muitas vezes só 
são identificados após a guerra, ao término 
da peleja, quando a história for devidamente 
analisada e contada. Mas é possível distin-
guir mocinhos e vilões no meio da batalha, 
quais os uniformes que utilizam. 

É preciso dizer, infelizmente, que os 
mortos continuarão a ser contados, mas 
que a nação saberá apontar os culpados e 
cobrar o preço da responsabilidade. Os cri-
minosos estão deixando pegadas, pois suas 
mãos estão manchadas com o sangue e é 
possível rastreá-los pelo fedor dos atos que 
mitos filhotes da antidemocracia deixam 
pelo caminho. Que chegue logo a hora para 
que respondam pelos seus crimes. É preciso 
continuar dizendo quem está com a razão e 
onde mora a insensatez.      

A encrenca
Vem a ideia, o sentimento e, para quem 

fala, sobretudo para quem escreve, espera-
se a consequente expressão, comumente 
pronta, depende...

Bom, na fala é uma coisa, na escrita é 
bem outra. A fala corre autêntica, natural; 
a palavra ou a expressão sai no automático. 
Vem pegada na ideia. 

Não sei bem, talvez fosse este o funda-
mento do Modernismo. Sabem disso, e mui-
to bem, Ângela, Hildeberto, Milton Marques, 
Antônio Morais, José Mário e, acima deles 
todos, os poetas. Não sei, porém, se com os 
poetas, os verdadeiros, a coisa não se resol-
ve espontaneamente. Os que deambulavam 
com Augusto dos Anjos, como Órris, José 
Américo, Santos Neto, Heitor Lima lá do 
Rio, contam que o seu verso já saía pronto, 
o poeta caminhando com eles, a fisionomia 
transformada, os dedos ritmando as síla-
bas, e a poesia se soltando, vindo à luz.

Aqui, por exemplo, se eu não estivesse 
escrevendo, estivesse em conversa, não ti-
nha pensado duas vezes para omitir o pa-
rindo. Trocar a fala pela escrita. 

No primeiro capítulo de São Bernar-
do, quando Paulo Honório convoca Aze-
vedo Gondim, o redator empreitado, para 
saber em que pé ia o romance, surge essa 
encrenca diante das primeiras páginas 
apresentadas: “Vá para o inferno, Gondim. 
Você acanalhou o troço. Está pernóstico, 
está safado, está idiota. Há lá ninguém que 
fale dessa forma?”

Azevedo Gondim “replicou amuado que 
um artista não pode escrever como fala”. 

Não pode por quê? Azevedo Gondim 
respondeu que não pode porque não pode. 

Eu também responderia como ele. E 
está aqui um exemplo. Desde a madruga-
da de ontem me ocorrera escrever sobre 
assunto que, ao teclar a primeira frase, 
logo de manhã, estanquei na palavra ém-
bevecer’. Dizia assim: “Embevece-me saber 
como vivem os escritores”. E entra Paulo 
Honório, o coronel de São Bernardo na mi-

nha pele: Embevecer, por que embevecer? 
Está fresco, isso. 

E fiquei variando, variando, procuran-
do a expressão conforme eu sentia. Agra-
dar era pouco, atrair não era. Por que não 
recorrer ao Pequeno Dicionário que Aurélio 
tomou para si, montando um outro a ponto 
de sepultar os nomes dos primitivos lexicó-
grafos e colaboradores?

Para o que eu sentia, o que veio de ca-
beça foi, realmente, embevecer, sentir enle-
vo. Lírico, pois não.

Diferente de Ascendino Leite, que se 
dizia dispensado de dicionário, fui ao velho 
léxico e nenhum vocábulo alinhado como 
sinônimo ou assemelhado correspondeu ao 
meu desejo. 

Diacho, Azevedo Gondim tem razão. 
Será que Graciliano escrevia como falava? 
A lenda é que o prefeito de Palmeira dos 
Índios falava pouco. No banco da praça de 
Maceió, com Zé Lins, diz ele próprio que só 
Zé Lins falava. De tanto falar e torcer pelo 
Flamengo, admirava-se de sobrar-lhe tem-
po para escrever o romance efetivamente 
moderno que escreveu. Aí vem Raquel de 
Queiroz, que enturmava com eles, e mata a 
charada: “É que ele escreve como fala.”

E terminei escrevendo o que não es-
tava nos planos. E mais fora ainda com 
essa alusão ao dicionário de Aurélio, 
grande dicionário, mas uma tumba funda 
com pequeno epitáfio para os primitivos 
donos da obra, do Pequeno (despreten-
sioso) Dicionário Brasileiro da Língua 
Portuguesa, organizado por Hildebrando 
de Lima com a colaboração do que havia 
de mais eminente nas ciências, nas letras, 
nas artes e na linguagem popular. Se você 
pegar a edição de 1957, que já é a 9ª de 
Hildebrando, Manuel Bandeira e João 
Baptista da Luz e a 10ª, já com Aurélio, e 
sair lendo o elenco de colaboradores (An-
tenor Nascentes, Fernando de Azevedo, 
Francisco Venâncio, Carpeaux e dezenas 
de iguais) você termina ajoelhado.

 Os heróis muitas vezes só 
são identificados após a guerra, 
ao término da peleja, quando a 

história for devidamente 
analisada e contada.   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Programa Paraíba Mais Sustentável terá investimentos de R$ 5,1 milhões, beneficiando mais de 450 mil pessoas

No mês em que é celebra-
do o Dia Mundial do Meio Am-
biente, o Governo da Paraíba 
lançou ontem (15), mais uma 
iniciativa para o desenvolvi-
mento sustentável no Estado. 
Trata-se do Programa Paraí-
ba Mais Sustentável, que vai 
permitir a construção de 16 
galpões de reciclagem de re-
síduos sólidos de até mil me-
tros quadrados, beneficiando 
um total de 72 municípios 
paraibanos no manejo do lixo 
e atendendo a uma população 
de pelo menos 450 mil pes-
soas, com investimentos de 
mais de R$ 5,1 milhões.

O lançamento do progra-
ma aconteceu durante uma 
solenidade online, transmi-
tida pelo canal oficial do Go-
verno do Estado no YouTube, 
que contou com participação 
de várias autoridades do Es-
tado, dentre elas o governa-
dor João Azevêdo, a secre-
tária do Desenvolvimento e 
Articulação Municipal, Ana 
Cláudia Vital, o presidente 
da Federação dos Municípios 
da Paraíba (Famup), George 
Coelho e do promotor de Jus-
tiça Raniere Dantas, um dos 
responsáveis pela assinatura 
de um Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) entre Mi-
nistério Público e prefeituras 
para adequação do trato dos 
resíduos sólidos.

O programa vai consistir 
na construção de 16 galpões 
em cidades polos, em três ta-
manhos diferentes (600 m², 
800 m² e 1000 m²), para o 
tratamento e a reciclagem de 
parte do lixo produzido em 
uma área que compreende as 
cidades-sedes e outras 56 cir-
cunvizinhas. O investimento 
do Governo da Paraíba no pro-
grama é na ordem de R$ 5,1 
milhões para construção dos 
espaços. 

O investimento dos gal-
pões vai contar também com a 

contrapartida dos municípios 
sede, responsáveis pela cons-
trução de área de vivência, e 
dos municípios vizinhos, que 
vão adquirir os equipamen-
tos necessários para seleção 
e reciclagem do lixo, como 
esteiras e máquinas. O gover-
nador João Azevêdo celebrou 
o programa, destacando que 
se tratava de um desejo an-
tigo, e que teve participação 
fundamental do Ministério 
Público e da Famup, além da 
própria Secretaria de Articu-
lação Municipal.

“Muitas vezes se dis-
cutem propostas inexequí-
veis, mas gosto de propostas 
como essa. Trabalhamos com 
um conceito de que a inclu-
são é parte fundamental da 
nossa gestão, um governo 
que seja de verdade inclu-
sivo para toda sociedade. 
O programa foi se aprimo-
rando, a solução do aterro 
tem um custo muito alto e a 
gente precisava ter uma ação 
como essa para permitir que 
a coleta seletiva acontecesse 
antes, assim aumentamos o 
tempo de vida útil de cada 
aterro, porque deixamos de 
encaminhar mais resíduos 
finais”, explicou.

A secretária Ana Cláudia 
Vital explicou, durante a so-
lenidade, os critérios para a 
escolha dos municípios sede 
dos galpões. Ela destacou que 
foram considerados critérios 
como os municípios que ti-
nham assinado o TAC para 
adequação na questão do resí-
duo sólido e também aqueles 
que despendiam muito do re-
curso para levar seu lixo para 
aterros sanitários de cidades 
próximas.

“O critério de escolha 
dos municípios-sede foi pegar 
aqueles que estavam com TAC 
vencido ou prestes a vencer e 
também de municípios par-
ceiros que terão economia no 
transporte do lixo para outros 
aterros em cidades vizinhas. 
Fizemos essa conversa com 

outros gestores, o fato de levar 
o lixo somente para o aterro 
não é a solução ideal, naquilo 
que a política nacional de resí-
duos sólidos disciplina”, aten-
tou a secretária.

Ainda de acordo com 
Ana Cláudia Vital, o programa 
envolve outras secretarias de 
estado, como a de Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente, 
Educação, Ciência e Tecnolo-
gia, Saúde, Desenvolvimento 
Humano, além da participação 
das universidades sediadas no 
Estado. Do ponto de vista da 
contrapartida social, as cidades 
contempladas com os galpões 
assumem o compromisso de 
criarem associações de agen-
tes de coleta de material reci-
clável para atuarem nos novos 
equipamentos.

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Coleta seletiva será realizada 
em 72 municípios do estado

“Eu posso usar calça aperta-
da, mas quem ficou em saia 
justa foi o ministro Queiroga”. 
Do governador de São Paulo, 
João Dória (PSDB), em entre-
vista a uma emissora de TV de 
João Pessoa, referindo-se ao 
fato de que o ministro da Saú-
de defende o uso de máscaras 
e o distanciamento social, re-
comendações refutadas pelo 
presidente Bolsonaro.

Em saia justa 
Do prefeito de João Pessoa, 
Cícero Lucena (PP), que espera 
chegar a um consenso com o 
Governo do Estado quanto ao 
funcionamento da cidade no 
período junino: “Se você fechar 
o São João aqui, todo mundo 
vai para o interior, ou levando o 
vírus ou trazendo o vírus. Então, 
nós temos que encontrar um 
meio-termo para que a cidade 
fique funcionando”.  

Um vídeo com a trajetória política do 
ex-deputado e ex-prefeito de Guara-
bira, Zenóbio Toscano (PSDB), mar-
cou a passagem de um ano de sua 
morte - ele, que teve covid-19, so-
freu um AVC. O presidente da ALPB, 
Adriano Galdino, (PSB) aproveitou a 
ocasião para homenagear “Zenóbio 
e todos os ex-deputados vítimas da 
covid”. João Henrique foi um deles.

um ano sEm ZEnóbio 

LídEr afirma quE prEfEitura dE joão pEssoa irá 
ExtErminar a ‘fiLa do osso’, no trauminha 

um mEio-tErmo 

O principal calcanhar de Aquiles da gestão do ex-prefeito Luciano Cartaxo (PV), em João Pessoa, atende 
pelo nome de ‘Trauminha’. Fôssemos usar uma metáfora para classificar aquele período, poderíamos di-
zer que o funcionamento da unidade hospitalar era, de fato, ‘traumático’ para a população. Por um sem
-número de vezes, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba (CRM-PB) interditou o ‘Trauminha’ por 
motivos recorrentes: equipamentos quebrados, mofo no centro cirúrgico, falta de medicamentos, além 
de baratas dentro do ambulatório. Foram oito anos nessa pisada. Mas o pior gargalo era a chamada 

‘fila do osso”: devido aos inúmeros problemas do hospital, inclusive falta de profissionais, a espera 
por cirurgias sempre atrasavam por meses, pondo em risco a vida dos pacientes. Agora, após a 

assunção de Cícero Lucena ao comando da prefeitura, os problemas do ‘Trauminha’ ainda não 
estão de todo sanados e o surgimento da pandemia de covid-19 se mostrou um obstáculo a 
mais para que isso ocorresse. O vereador Bruno Farias (foto), do Cidadania, que sempre foi 
um dos críticos mais contundentes de como a gestão anterior conduzia o ‘Trauminha’, afirma 
que a resolução dos problemas está mais próxima. “Ações estão sendo viabilizadas para 
que a gente possa salvar o ‘Trauminha’. A partir de agosto, quando se espera já ter vaci-

nado boa parte da população adulta contra a covid-19, vamos buscar exterminar 
a ‘fila do osso’”, assegurou o líder do prefeito na Câmara Municipal.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O vereador Bruno Farias (Cidadania) refutou, 
em entrevista a uma rádio, que divergências 
entre os últimos decretos tenham gerado algum 
abalo na relação entre o Governo do Estado e 
a Prefeitura de João Pessoa: “Não causou ne-
nhum tipo de aresta. Foram diferenças pontuais 
sobre o funcionamento de academias e o horá-
rio de funcionamento de bares e restaurantes. 

bruno: “não causou  
nEnhum tipo dE arEsta” 

“dE difíciL trato” 

psL “sE prostituiu” 

Deputada federal mais votada em 2018, Joi-
ce Hallsemann entrou com ação no TSE con-
tra o PSL pedindo desfiliação por justa causa, 
sob a alegação de que sofreu “verdadeira 
censura em suas atividades”. Presidente do 
PSL na Paraíba, Julian Lemos disse que a si-
tuação dela no partido estava complicada: 
“É espevitada, uma pessoa de difícil trato”. 

Joice Hallsemann, ex-líder do governo que se tornou 
opositora ferrenha de Bolsonaro, diz ter sido perse-
guida pelo presidente do PSL, Luciano Bivar. E usou 
termo ofensivo para se referir ao partido: disse que 
ele “se prostituiu”. Julian tem razão: a moça é mesmo 
espevitada. “Só fazemos questão de estar com quem 
nos agrega”, disse o deputado. 
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O governador João Azevêdo anunciou ontem as 16 cidades que receberão os galpões de tratamento e reciclagem

Foto: Divulgação / SecomPB

Projeto também gera oportunidades de renda
O estímulo ao emprego e 

renda, sobretudo na melhora das 
condições de trabalho e de digni-
dade para as pessoas envolvidas 
na cadeia da reciclagem, foi um 
dos temas abordados pelo promo-
tor de Justiça Raniere Dantas. Ele 
explicou que nos próximos dias, o 
Ministério Público da Paraíba deve 
divulgar um relatório com a evo-
lução para melhor da situação do 
manejo dos resíduos sólidos por 
parte dos municípios.

“Temos pessoas que vivem em 
lixões, esse galpão é importante 
porque as pessoas passam a ter 
uma vida digna, passam a ter 
condições de trabalho, com um es-
paço devidamente adequado, com 
equipamentos. Vamos trabalhar 
para que a população já entregue 
aquilo catado. Quando vejo um 
projeto desse, eu parabenizo bas-
tante, porque o que antes era um 
problema, os lixões, agora transfor-
mamos em solução, com ganhos 
econômicos e ao meio ambiente”, 
elogiou o promotor, destacando 

que há muitos anos, quando houve 
a assinatura do TAC, cerca de 88% 
das cidades da Paraíba utilizam 
lixões, um cenário que foi mudado 
drasticamente.

O presidente da Famup, Geor-
ge Coelho, comemorou o progra-
ma, tendo em vista que se tratava 
de uma preocupação antiga dos 
prefeitos paraibanos, que precisa-
vam se adequar ao marco regula-
tório dos resíduos sólidos, mas so-
zinhos, com seus recursos próprios, 
encontraram muitos obstáculos.

João Azevêdo ainda destacou 
que pretende ampliar o programa 
para outras cidades em breve, 
após avaliação do que chamou de 
primeira etapa. “Estamos cobrin-
do 75 municípios e vamos buscar 
ampliar esse programa para que 
mais municípios sejam atendidos, 
não pouparemos esforços para 
que isso seja uma universalização, 
até porque algumas regiões me-
tropolitanas já têm sua situação 
definitiva. Esse é o primeiro pro-
jeto, que se houver necessidade 

de ajustes, lançaremos mais uma 
etapa”, finalizou.

Por fim, o governador da Pa-
raíba reforçou o empenho do 
Estado em buscar formas de um 
desenvolvimento sustentável e 
citou exemplos recentes de ações 
que foram concretizadas e outras 
que estão em estudo para que a 
Paraíba siga como referência no 
Nordeste. “Estamos trabalhando 
em um grande projeto com a Sude-
ma, com empresas que se instalam 
aqui, para montagem de usinas 
de energia solar, vamos iniciar os 
trabalhos de recuperação de todas 
as nascentes do Rio Paraíba, isso 
ambientalmente terá um impacto 
muito grande na sociedade”, arre-
matou João Azevêdo.

Cidades-sede:
Malta, Pocinhos, Mari, Serra 

Branca, Sumé, Taperoá, Picuí, 
Princesa Isabel, Lagoa de Dentro, 
Barra de São Miguel, Juazeirinho, 
Remígio, Caaporã, Boqueirão, Ingá 
e Pedra de Fogo.
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De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, apenas uma pessoa foi identificada com a variante até o momento
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) confirmou a circula-
ção na Paraíba da variante Alpha 
B.1.1.7, oriunda do Reino Unido. 
A afirmação veio após o sequen-
ciamento genético de amostras 
com alta carga viral, dentro da 
rotina de enfrentamento da 
pandemia e monitoramento da 
doença no Estado. 

 De acordo com a Gerência 
Executiva de Vigilância em Saú-
de da SES, apenas uma pessoa foi 
identificada com a variante até o 
momento. Trata-se de um jovem 
do sexo masculino, residente 
em João Pessoa, sem histórico 
de viagem, com sintomas em 23 
de março e com evolução para 
a cura.  

Segundo o secretário 
de Saúde da Paraíba, Geraldo 
Medeiros, a SES, por meio do 
Laboratório Central de Saúde 
Pública (Lacen/PB), da Gerência 
Executiva Vigilância em Saúde, 
do Laboratório de Vigilância 
Molecular Aplicada (Lavimap) 
da Escola Técnica de Saúde da 
UFPB, está executando o mo-
nitoramento de amostras que 
fazem parte hoje da Rede Na-
cional de Sequenciamento Ge-
nético para Vigilância em Saúde. 
Ele explica que os resultados de 
exames com alta carga viral são 
enviados para a Fiocruz-RJ para 
a realização do sequenciamento 
genético e assim a identificação 
das variantes em circulação no 
território.  

“É de fundamental impor-
tância o uso contínuo das más-
caras e das medidas de proteção 

individual, além da vacinação de 
todos os paraibanos contra o ví-
rus, em tempo oportuno, sempre 
que forem convocados de acor-
do com o público. A população 
também precisa fazer a sua parte 
no combate ao vírus”, pontua. 

Até o momento, a Paraíba 
já teve 85 casos sequenciados. 
Das 52 amostras recebidas esta 
semana, o Estado confirmou 
outras variantes, além da Alpha 
B.1.1.7: 01 VOIs- P.2; 48 VOCs, 
sendo 44 P.1 e 3 P.1.2 – classi-
ficada como variante da P.1; e 
três outras variantes, sendo duas 
amostras para  B.11.28 e uma 
para P.4. 

 A Nota Técnica enviada 
pela SES aponta que 44 destas 
amostras VOCs foram da va-
riante Gamma - P.1 (20J/501Y.
V3), das quais 35 são residentes 
de João Pessoa, 1 de Campina 
Grande, 2 de Alagoa Grande, 1 
de Cabedelo, 2 de São José de 
Piranhas, 1 Ingá, 1 Patos, 1 de 
Pedras de Fogo. Quanto à evolu-
ção desses casos, 20 evoluíram 
a óbito e os demais para a cura.

Covid: PB confirma variante 
Alpha, vinda do Reino Unido

Palco Tabajara

Programa encerra temporada com 
Sandra Belê e grupo Corda Bamba

Celebrando o mês de 
junho e, consequentemente, 
dos festejos juninos, o último 
programa da temporada do 
Palco Tabajara especial “Usi-
na Energisa 18 anos” trouxe 
o forró na noite de ontem. 
Sandra Belê e a banda Corda 
Bamba se apresentaram no 
programa com transmissão 
na Rádio Tabajara (rádio 
AM/FM e redes sociais) e TV 
Assembleia.

A banda Corda Bamba 
iniciou as apresentações 
da noite homenageando o 
São João e a cultura popular 
nordestina através de músi-
cas autorais. Com uma nova 
formação, mais reduzida. A 
banda se apresentou com 
uma formação reduzida, 
sendo composto por Thiago 
Almeida (cantor e composi-
tor), Luiza Rosas (flautista), 
Ingrid Simplicio (zabumbei-
ra e baixista), Naomi Barroso 
(cavaquinista e violonista).

“A gente vinha de outra 
formação, mas reduzimos 
devido a algumas dificul-
dades. Achei que seria um 
modo diferente de fazer um 
forrozinho, sem sanfona. 
Uma responsabilidade gran-
de, mas nos encontramos 
nesse quarteto. Não estamos 
em condições de ser mais 
expansivo, até pela pandemia 

Um dia após renovar o 
decreto de lockdown e to-
que de recolher na cidade 
de Monteiro, a prefeita Anna 
Lorena reeditou o decreto 
publicado na última segunda-
feira. As medidas revogadas 
acarretam a flexibilização 
para a abertura de restau-
rantes, lojas de conveniência 
e comércio ambulante, com 
restrições.

Após reunião realizada 
na manhã de ontem, ficou 
decidida a abertura dos res-
taurantes, de segunda a sex-
ta-feira, até as 14 horas, já os 
localizados às margens das 
rodovias federais poderão 
funcionar até as 22 horas. Em 
ambos, a comercialização de 
bebidas alcoólicas é proibida 
sob pena de multa que pode 
variar até R$ 10 mil, como 
prevê o decreto em vigor.

Lojas de Conveniências 
e similares, lanchonetes e pi-
zzarias poderão funcionar no 
modo de entrega (delivery) 
até as 22 horas, com a venda 
de bebidas alcoólicas tam-
bém vetadas. Já o comércio 
ambulante só será permiti-
do para os comerciantes que 
comprovarem residência no 
município de Monteiro. A 
retirada no local não é per-
mitida.

As medidas restritivas 
para evitar o avanço da doen-
ça na cidade, que registra 
3.428 casos e 57 óbitos, são 
válidas durante o período de 
15 a 30 de junho, podendo 

ser renovadas. O decreto es-
tabelece o fechamento total 
de parques, praças públicas 
e similares; centros espor-
tivos, quadras, campos de 
futebol e similares; parques 
de vaquejadas, pegas de bois, 
feiras de animais e similares; 
bares, boates, casas de festas, 
espaços de festas (urbanos 
e rurais) e similares; acade-
mias públicas e privadas; 
escolas públicas e privadas, 
funcionando exclusivamente 
através do sistema remoto.

Os restaurantes, bares, 
lanchonetes, pizzarias, lojas 
de conveniências e similares 
serão isentos do pagamento 
do ISS referente ao mês de 
junho. O toque de recolher, 
alertando sobre a proibição 
da circulação de pessoas na 
cidade ocorre a partir das 22 
horas, com exceção de casos 
de urgência devidamente 
comprovados. 

O uso de máscara per-
manece obrigatório em todo 
o município. Em casos de 
descumprimento do uso, 
servidores públicos pode-
rão ser suspensos de suas 
atividades e multados com 
R$ 200, descontado na folha 
de pagamento. Em caso de re-
incidência, o servidos poderá 
ser exonerados após instau-
ração de procedimento ad-
ministrativo. O cidadão que 
não fizer o uso de máscara 
nos locais obrigatórios será 
imediatamente notificado, 
e, encaminhado às autori-
dades policiais, sanitárias e 
judiciais, para providências 
legais.

Monteiro flexibiliza 
algumas atividades

Pandemia: Brasil ultrapassa a marca 
das 490 mil mortes por coronavírus

O Brasil registrou on-
tem 2.760 novos óbitos por 
covid-19, o que fez o total de 
vítimas da pandemia chegar a 
491.164 , segundo dados reuni-
dos pelo consórcio de veículos 
de imprensa. A marca foi atin-
gida em meio a um cenário no 
qual a curva de mortes teve a 

queda interrompida e agora 
mantém a estabilidade em um 
patamar elevado.

A média diária de mortes, 
que leva em consideração uma 
ponderação dos últimos sete 
dias, ficou em 1.980. O número 
é 6% maior na comparação 
com o dado de 14 dias atrás; é 
a quinta alta seguida após 51 
dias consecutivos de queda no 
indicador. A média voltou a se 

aproximar de 2 mil, patamar 
que não é atingido desde 10 
de maio.

Os dados diários do Brasil 
são do consórcio de veículos 
de imprensa formado por Es-
tadão, G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL em parceria com 27 Se-
cretarias Estaduais de Saúde, 
em balanço divulgado às 20h.

O balanço apontou 88.992 
casos confirmados da doen-

ça nas últimas 24 horas, o que 
fez o total de testes positivos 
chegar a 17.543 853. A média 
diária de novos casos chegou 
a 72.193, 14% a mais do que 
há duas semanas, um patamar 
que não era alcançado desde 
1º de abril.

Segundo o Ministério da 
Saúde, o país tem 15.944.646 
pessoas recuperadas da doen-
ça e 1.097.879 em recuperação.

A Nota Técnica está disponível no 
site do Governo da Paraíba e pode 

ser acessada pelo QR Code

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

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

Busca por ‘Serial Killer do DF’ mobiliza 
mais de 200 agentes de segurança

Mais de 200 agentes de 
segurança procuram um ho-
mem acusado de matar quatro 
pessoas da mesma família em 
Ceilândia, na região adminis-
trativa de Brasília. Lázaro Bar-
bosa, de 33 anos, conhecido 
como “Serial Killer do DF” está 
foragido há sete dias. A Polícia 
Militar usa helicópteros, cães 
farejadores e conta com auxílio 
da Polícia Federal e Civil.

Ontem, o acusado fez uma 
pessoa de refém em Edilândia 
(GO) e trocou tiros com po-
liciais. De acordo com o site 

Metrópoles, um agente foi 
atingido, mas não há informa-
ções sobre o estado de saúde. 
O foragido havia sido visto em 
propriedades rurais na região 
do entorno do DF e Goiás. Além 
da cidade goiana de Edilândia, 
ele passou por Cocalzinho de 
Goiás, distante 115 quilôme-
tros de Brasília.

Lázaro é acusado de ma-
tar, a tiros e facadas, três pes-
soas na zona rural de Ceilândia 
no último dia 9 de junho. Os 
mortos eram Cláudio Vidal de 
Oliveira, de 48 anos, e os filhos 
Gustavo Marques Vidas, de 21 
anos, e Carlos Eduardo Mar-
ques Vidal, de 15 anos.

O foragido também é acu-
sado de participar do sequestro 
da mulher de Cláudio, Cleonice 
Marques de Andrade. O corpo 
dela foi encontrado no dia 12 à 
beira de um córrego, próximo 
da casa onde a família morava. 
No mesmo dia, Lázaro fugiu de 
um cerco policial na cidade de 
Cocalzinho. Ao fugir, ele trocou 
tiros com agentes e ateou fogo 
em uma casa.

Em entrevista na última 
segunda-feira, o secretário de 
Segurança Pública de Goiás, 
Rodney Marques, classificou o 
foragido como “psicopata”. “Ele, 
além de ser um psicopata, é da 
região. É o que nós chamamos 

de ‘mateiro’, acostumado a se 
emburacar no mato. Ele deve 
ter outra motivação psicótica. 
Está muito focado em seguir 
na trajetória criminosa. Mas 
vamos chegar até ele”, afirmou.

Nascido na cidade baiana 
de Barra do Mendes, a 530 qui-
lômetros de Salvador, Lázaro 
já respondeu, na cidade natal, 
a um processo por homicídio 
quando tinha 20 anos. Em 
2011, já em Ceilândia, ele foi 
condenado por estupro e rou-
bo com emprego de arma. Ele 
chegou a ser preso em 2018, 
em Águas Lindas de Goiás, mas 
fugiu do encarceramento pou-
cos meses depois.

Lauriberto Pompeu
Agência Estado

foi importante essa redução. 
Não dava mais para agrupar 
oito ou mais pessoas. Nessa 
pandemia, estamos produ-
zindo e soltando as coisas aos 
poucos e produzindo para 
as plataformas digitais”, afir-
mou Thiago Almeida.

Sem sanfona, carac-
terística do forró e baião, a 
banda inova na sonoridade 
e na mistura de estilos que 
atravessam e dialogam com 
o estilo musical. De acordo 
com Thiago Almeida, a pro-
dução da banda bebe da água 
do samba, reggae e outras 
referências.

Para encerrar a noite, 
Sandra Belê subiu ao palco. 
Já consolidada no mercado 
musical paraibano, a artista 
ressaltou a importância do 
espaço dado pelo Palco Taba-
jara para a música do estado.

“Receber o convite do 

Palco foi diferente dessa vez, 
porque já participei de outras 
edições, mas participar neste 
momento de pandemia foi 
mais especial ainda. Como 
todo mundo sabe, a gente 
[artistas] foi uma classe mui-
to atingida pela pandemia, 
gente parou de tocar. Então 
quando surge essa ideia, pa-
rece uma luz fim do túnel. 
É de suma importância pra 
gente, porque é um respirar. 
Ainda por cima, com esse 
trato muito bacana, muito 
cuidadoso com todo mundo. 
É muito legal, fortalece dor 
e, ainda por cima, temos a 
chance de utilizar as redes 
sociais para levar a nossa 
arte para o mundo inteiro, a 
Paraíba agradece, os artistas 
agradecem, a gente precisa 
muito exportar nossa músi-
ca, a gente produz demais, 
são coisas incríveis que a 

gente produz aqui”, declarou 
Sandra Belê.

Durante a pandemia, 
assim como outros artistas, 
Sandra precisou se reinven-
tar precisando, em muitos 
momentos, reduzir a ban-
da para a sua presença, em 
modo capela. “Teve épocas 
que eu tinha formação de 
banda com sete pessoas, 
de trio, quarteto e de voz e 
sanfona, e nessa pandemia 
ainda teve formado a capela, 
eu e eu. A gente tem que se 
reinventar e caber nos espa-
ços onde aquele momento 
ali está proporcionando”, re-
latou a artista.

Vivendo o São João, mais 
uma vez, de forma diferente, 
devido à pandemia, os artis-
tas que passaram pelo palco 
ressaltaram a importância da 
vivência do São João. Ingrid 
Simplicio, da banda Corda 
Bamba, lamentou a ausên-
cia das festas físicas. “O São 
João é como o natal para o 
nordestino. Não é só a festa 
em si, mas é o que representa. 
A gente se alimenta cultu-
ralmente no São João. É um 
momento de partir os nossos 
corações”, ressaltou.

Com seis programas, a 
temporada, apresentada por 
Val Donato, foi iniciada no dia 
11 de maio com o objetivo 
principal de valorizar e expor 
a música paraibana para todo 
o mundo através das redes. 

Palco Tabajara especial “Usina Energisa 18 anos” teve muito forró na noite de ontem

Foto: Edson Matos

Marco A. Carvalho
Agência Estado



Paraíba
Bichos abandonados
A pandemia fez aumentar o número de animais de grande 
porte, como cavalos e jumentos, abandonados nas ruas da 
capital. Em cinco meses, a Emlur recolheu 219 bichos. Página 6
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Número representa 25,25% da população do estado; segunda dose já foi aplicada em 467,8 mil

Paraíba supera 1 milhão de 
vacinados contra a covid-19

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de junho de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

A Paraíba aplicou até 
ontem 1.487.742 das va-
cinas contra a covid-19. 
Desse total, 1.019.940 de 
pessoas que tomaram a 
primeira dose, o equivalen-
te a 25,25% da população e 
467.802 foram imunizadas 
com a segunda dose.

Na Dose 2, o estado 
conseguiu vacinar 11,64%, 
da população total a ser 
vacinada, o que coloca a 
Paraíba na primeira colo-
cação, entre os estados do 
Nordeste e o terceiro do 
país, ficando 
abaixo ape-
nas do Rio 
Grande do 
Sul (14,38%) 
e Mato Gros-
s o  d o  S u l 
(13,11%). 

Cinquen-
t a  e  c i n c o 
munic ípios 
estão com a 
Dose 2 apli-
cada com cobertura igual 
ou superior a 90%; 57 mu-
nicípios estão abaixo de 
70% de aplicação da Dose 
1 e 39 municípios também 
estão abaixo de 70% de 
aplicação da Dose 2; quan-
do avaliada a execução de 
campanha Dose 1 e Dose 
2, em relação às doses re-
cebidas pelos municípios, 
são 37 com execução igual 
ou menor a 70% e 33 en-
contram-se com registro 
de doses aplicadas acima 
dos 90%, somando-se as 
doses 1 e 2.

 “A expectativa é que, 
até o mês de outubro de 
2021, todos os adultos, na 
Paraíba, recebam a primei-
ra dose. Para isso, é neces-
sário que haja o envio re-

gular de doses por parte 
do Ministério da Saúde”, 
afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros.

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) já entregou, 
aos municípios, 100% das 
doses destinadas aos tra-
balhadores da saúde; 100% 
das doses destinadas aos 
idosos institucionalizados; 
100% das doses destinadas 
às pessoas com deficiência 
permanente instituciona-
lizadas; 100% das doses 

destinadas 
aos  p ovos 
i n d í g e n a s 
vivendo em 
áreas demar-
cadas; 100% 
d a s  d o s e s 
dest inadas 
aos idosos, 
a c i m a  d e 
6 0  a n o s ; 
38,6% das 
doses para 

as Forças Armadas, de 
segurança e salvamento; 
100% da população qui-
lombola; 78,75% das doses 
destinadas às pessoas com 
comorbidade e deficiência 
permanente; 89,5% para 
trabalhadores portuários; 
90,3% dos trabalhadores 
de transporte aéreo e 58% 
dos trabalhadores de edu-
cação do Ensino Básico.

De acordo com pac-
tuação feita na Comissão 
Intergestores Bipartite 
- CIB, os municípios que 
conseguirem cumprir a 
vacinação das pessoas com 
comorbidade e dos traba-
lhadores da Educação, já 
podem iniciar a vacinação 
da população geral por cri-
tério de idade.

1o lugar
Paraíba lidera no Nordeste 

com maior número de 
imunizados com as duas doses

Cai ocupação de leitos de UTI
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Foram confirmados novos 2.358 
casos, sendo 168 pacientes hos-
pitalizados, e 39 falecimentos em 
decorrência do agravamento da 
doença, sendo 27 ocorridos entre a 
segunda-feira e ontem. 

De acordo com o boletim diário 
de acompanhamento epidemiológico 
emitido pela Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), o estado chegou a 
363.793 casos confirmados, sendo 
241.749 pacientes considerados 

recuperados e 8.197 falecimentos.
Ontem, o estado registrou a me-

nor taxa de ocupação total de leitos 
de UTI desde o dia 21 de maio, com 
uma ocupação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétrico) em 
todo o estado de 73% e 70% em en-
fermarias (adulto). 

A Região Metropolitana de João 
Pessoa também é de 69% em UTI 
e 61% em enfermaria. Campina 
Grande tem 75% em UTI e 61% em 
enfermaria. Já no Sertão os números 
de ocupação são de 90% na UTI e 
81% em enfermarias.

Estado tem 
920 pessoas 
internadas

Dados do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar confirmam 
novas 78 hospitalizações por co-
vid-19 entre a segunda-feira e on-
tem, chegando a um total de 920 
pacientes internados em unidades 
de referência para o atendimento 
da doença. 

Os falecimentos registrados 
aconteceram entre os dias 9 de 
maio e 15 de junho, sendo um 
ocorrido em residência e os de-
mais em hospitais públicos. As 
vítimas foram 22 homens e 17 
mulheres, com faixa etária de 23 
a 92 anos. Entre todos os pacien-
tes, 14 não possuíam comorbida-
des e os demais apresentaram 
a presença de hipertensão com 
maior frequência.

Os 39 óbitos confirmados 
ocorreram entre residentes dos 
municípios de João Pessoa (5); 
Patos (4); Campina Grande (3);  
Arara, Conceição e Queimadas (2 
cada); Água Branca, Alagoa Gran-
de, Araçagi, Areia, Bananeiras, 
Baraúna, Boa Ventura, Cabedelo, 
Cuitegi, Gurinhém, Itabaiana, Ma-
tinhas, Maturéia, Monte Horebe, 
Pocinhos, Remígio, Santa Rita, San-
tana de Mangueira, Sousa, Tavares 
e Vista Serrana (um caso cada). 
Outros 96 falecimentos estão em 
investigação pela SES.

Um total de 991.757 testes 
para o diagnóstico da doença já 
foram realizados em todos os mu-
nicípios da Paraíba, confirmando 
casos em todos e óbitos em 219 
das 223 cidades.

Cinco municípios concen-
tram 813 novos casos, corres-
pondendo a 34,47% dos casos 
registrados ontem. São eles: João 
Pessoa lidera com 348  novos ca-
sos; seguido por Campina Grande 
com 262 casos; Cajazeiras teve 
69 registros; Esperança e Santa 
Rita confirmaram, cada, 67 novos 
casos.

Onze dos 58 municípios 
paraibanos que acumulam casos 
acima de mil possuem as maiores 
concentrações de casos. São eles: 
João Pessoa (92.617), Campina 
Grande (33.109), Patos (12.263), 
Guarabira (8.759), Cabedelo 
(8.450), Cajazeiras (8.443), San-
ta Rita (8.291), Bayeux (6.862), 
Sousa (6.695), São Bento (5.353) 
e Pombal (5.038).

Cinquenta e cinco municípios 
paraibanos registram cobertura 
igual ou superior a 90% na 
aplicação da segunda dose

Mais 39 mortes 
provocadas pela 
covid-19 foram 

confirmadas ontem 
na Paraíba

Foto: Marcus Antonius

 
.

A Cosibra – Sisal do Brasil Ltda comunica que a missa de sétimo dia pelo falecimento do Sr. 
Roberto Augusto Dutra, Diretor Executivo desde sua fundação, será realizada nesta quinta-
feira, dia 17/06/2021, na Paróquia Santuário Santa Rita de Cássia, situada à Rua Juarez Távora, 
no centro da cidade de Santa Rita – PB, às 17:00 horas. 

Desde já a Diretoria e os familiares agradecem a todos que comparecerem a este ato de fé. 

   

MISSA DE 7º DIA 

 

ROBERTO AUGUSTO DUTRA 
  17/03/1932 
† 09/06/2021 
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Somente de janeiro a maio deste ano, a Emlur recolheu das ruas da cidade 219 animais, como cavalos e jumentos
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Abandono de animais em JP 
tem aumento com a pandemia

A pandemia da covid-19, 
que traz danos imensuráveis 
à saúde da humanidade, tam-
bém tem contribuído para 
o abandono de animais de 
grande porte, a exemplo de 
cavalos e jumentos nas ruas 
de João Pessoa. No período 
de janeiro a maio deste ano, 
a Autarquia Municipal Es-
pecial de Limpeza Urbana 
(Emlur) já recolheu 219 ani-
mais que foram abandona-
dos pelos seus donos.

“Essa prática vem au-
mentando porque muitas 
vezes o tutor cria o animal, 
mas com a permanência da 
pandemia, fica sem condi-
ções de alimentá-lo. Então, 
ele acaba desistindo da tu-
tela do equino e o abandona 
em ruas das áreas mais peri-
féricas da cidade, onde existe 
vegetação para que ele possa 
se alimentar”. A informação 
é do secretário executivo da 
Emlur, Igor Morais. 

Com o animal solto, a 
população faz a denúncia 
ligando para o 0800 083 
2425 da Emlur, e a equipe 
do Centro de Manejo,res-
ponsável pelo sistema de 
apreensão de animais faz o 
resgate. No centro, o animal 
é avaliado por veterinários 
que cuidam dele com medi-
camentos, caso necessário, 
e em seguida ele fica dis-
ponível para o resgate pelo 
próprio dono. 

“Quando o tutor do 
animal não vai resgatá-lo, 
ele fica no próprio Centro. 
Não existe um destino para 
eles não, mas sabemos que 
a grande maioria tem dono 
e que são soltos para não 
passar fome”, revelou Morais, 
complementando que o local 
tem capacidade de abrigar 
100 animais.

O secretário contou que 
o principal objetivo da apre-
ensão desses animais, é pre-

Nova estação

Inverno começa segunda-feira e deve 
baixar temperaturas em toda a PB
Sara Gomes 
saragomes@epc.pb.gov.br

Na última próxima se-
gunda-feira inicia o inverno 
no hemisfério Sul e termina 
no dia 22 de setembro às 
16h21. Na Paraíba, as re-
giões do Agreste, Cariri e 
Brejo paraibano acontecem 
a diminuição das tempera-
turas, principalmente nas 
madrugadas, que ficam 
mais frias, segundo Marili 
Bandeira, meteorologista 
da Agência Executiva de 
Gestão das Águas (Aesa).

No Cariri, formado por 
29 cidades, com destaque 
para Sumé, Monteiro, Tape-
roá, Serra Branca e Caba-
ceira, a temperatura míni-
ma no inverno pode chegar 
de 12 a 14oC e a máxima 
varia em torno de 28/29oC. 
Já o Brejo paraibano, região 
que abriga as cidades de 

Bananeiras, Areia, Alagoa 
Grande, Pilões, Guarabi-
ra, Belém, entre outras, a 
temperatura máxima será 
de 23/24oC e a mínima em 
torno de 16/17oC. 

No Agreste, Região 
Metropolitana de Campi-
na Grande, a temperatura 
máxima deverá ser 26oC e 
a mínima, 16oC.

“Nessas três regiões, o 
período chuvoso coincide 
com o outono e inverno, 
de abril a julho. No litoral, 
sertão e alto sertão, sen-
tiremos mais o inverno 
durante a madrugada. No 
Brejo paraibano, o inverno 
é mais frio durante o dia e 
à noite”, avaliou a meteo-
rologista.

Prognóstico
O Instituo Nacional de 

Meteorologia (Inmet) di-
vulgou ontem, o prognós-

tico climático do Inverno 
2021. A previsão do Inmet 
para a região Nordeste in-
dica predomínio de áreas 
com maior probabilida-
de de chuvas próximas a 
climatologia durante esta 
estação. Já no Norte do Ma-
ranhão e do Ceará, leste do 
Rio Grande do Norte e da 
Paraíba, as chuvas em ju-
lho poderão ocorrer ligei-
ramente acima da média.

Características 
Esta estação é marcada 

pelo período menos chu-
voso das regiões Sudeste, 
Centro-Oeste e parte da re-
gião Norte e Nordeste do 
Brasil, enquanto as maio-
res quantidades de precipi-
tação concentram-se sobre 
o noroeste da Região Norte, 
leste do Nordeste e parte 
da Região Sul do Brasil. 
Caracteriza-se também, 

pelas incursões de massas 
de ar frio, oriundas do sul 
do continente, que provo-
cam o declínio acentuado 
das temperaturas média 
do ar, apresentando valo-
res inferiores a 22oC sobre 
a parte leste da regiões Sul 
e Sudeste do Brasil. 

Com a redução das 
chuvas em grande parte do 
país, acontecerá a diminui-
ção da unidade relativa do 
ar, que consequentemen-
te, favorece o aumento da 
incidência de queimadas e 
incêndios florestais, bem 
como aumento de doenças 
respiratórias.

Em relação a tempera-
tura, a previsão indica que 
este inverno haverá o pre-
domínio de temperaturas 
próximas e acima da média 
em grande parte da região, 
exceto no centro-leste da 
Bahia.

As crianças do Bairro 
São José, em João Pessoa, 
tiveram ontem uma aula 
prática sobre a implemen-
tação da permacultura e 
seus benefícios para o meio 
em que vivem. O projeto 
Ambientarte está sendo 
realizado numa parceria da 
Secretaria Executiva da Par-
ticipação Popular (SEPP) e 
do Núcleo de Apoio e Ges-
tão Estratégica (Nagep) da 
Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS).

As seis crianças que 
participam do projeto são 
atendidas pela Escola Cristi-
na Wolpert Betel Brasileiro, 
que cedeu o espaço para que 
as aulas práticas e teóricas 
fossem realizadas. O articu-
lador da Participação Popu-
lar, Jonathan Dario, explicou 
que o número reduzido de 
crianças se dá por conta da 
pandemia da covid-19.

“Estamos tendo todos 
os cuidados com as crianças, 
com o distanciamento e uso 
de máscara, para que tenha-
mos bons resultados, com 

segurança, deste projeto tão 
importante”, afirmou.

Kilma Barros, coorde-
nadora do Nagep, falou que 
nessa aula, os alunos tiveram 
um pouco mais de conheci-
mento sobre o terreno, o uso 
de terra adequado e conhece-
ram o espaço destinado aos 
trabalhos da permacutura. O 
objetivo do projeto é propor-
cionar a participação, desde 
cedo, das crianças em temas 
ambientais.

“Fomos mostrar onde 
vai ser o ambiente e espa-
ço da permacultura. Como 
exercício, as crianças dese-
nharam uma flor e falaram 
como eles gostariam que 
fossem o ambiente. Fizemos 
uma dança, lembrando o 5 
de junho, que foi o Dia do 
Meio Ambiente”, falou.

Para a próxima aula, 
que será amanhã, os alu-
nos já têm um dever de casa. 
Cada um deverá levar duas 
garrafas pet de cor verde. 
“Vamos trabalhar a reci-
clagem e o significado das 
cores”, disse Kilma.

Crianças têm aula 
sobre permacultura

servar a vida do condutor de 
carro ou moto. O Centro de 
Manejo da Emlur tem como 
meta, preservar e garantir as 
vias livres para o tráfego.

Igor Morais disse tam-
bém que existe uma penali-
dade para quem abandona 
animais nas ruas da cidade. 
“Para fazer a retirada do ani-
mal apreendido, o proprietá-
rio tem que pagar uma multa, 
que varia de R$ 15 a R$ 100. 
A multa varia de acordo com 
período que o animal ficou 

no centro, e leva em conta a 
espécie e o porte do animal. 
Para o resgate é preciso que 
o proprietário apresente sua 
Carteira de Identidade, CPF 
e um comprovante de resi-
dência, além de uma foto do 
animal”, relatou.

“Eu acredito que a di-
minuição da renda dos pro-
prietários de equinos nessa 
pandemia seja a principal 
causa do abandono deles 
nas ruas. Afinal existe um 
custo alto para você manter 

um animal desses, que para 
muitas famílias, serve como 
um meio de transporte. Mas 
sem a renda necessária para 
criá-los, os tutores acabam 
abandonando-os para que 
eles possam se alimentar em 
áreas verdes”, admitiu.

Igor informou ainda, 
que os casos de abandono 
de equinos em João Pessoa, 
ocorrem mais nos bairros 
de Mangabeira e Valentina 
Figueiredo onde existem 
criações desses animais. Já 

animais como caprinos e su-
ínos, que são animais cuja 
carne é comercializada, não 
há incidência de abandono 
deles. “Simplesmente porque 
eles são criados para serem 
comercializados”.

Para o trabalho de apre-
ensão, as equipes do Centro 
utilizam dois caminhões boia-
deiros, adequados ao transporte 
de animais. Os veículos, têm ca-
pacidade para 10 animais e são 
dotados de rampa móvel para 
facilitar a entrada deles. 

Muitos tutores acabaram abandonando animais como cavalos e jumentos porque não tinham mais condições financeiras de mantê-los devido à crise econômica gerada pela pandemia

SAIBA mAIS
n Para fazer denún-
cia sobre animais de 
grande porte soltos nas 
ruas, a Emlur disponibi-
liza os números: 0800 
083 2425 - 3214-7628 
ou 3214-7660. 
O Centro de Manejo 
da Emlur se localiza no 
bairro de Mussumago, 
próximo ao contorno 
da Praia do Sol.

Foto: Marcus Antonius
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Polícia investiga organização criminosa especializada na distribuição de mercadorias de alto valor, com atuação em vários estados

A Polícia Civil da Paraí-
ba, por meio da 5ª Delega-
cia Seccional, sediada em 
Santa Rita está investigan-
do a hipótese da existência 
de organização criminosa 
com um ponto-base para 
distribuição de mercado-
rias roubadas, de alto valor 
comercial naquela cidade 
da Região metropolitana de 
João Pessoa. Essa organi-
zação, acredita o delegado 
Carlos Othon, atua no roubo 
e distribuição de mercado-
rias de alto valor, com atua-
ção em vários estados do 
nordeste. 

na segunda-feira (14), 
os agentes de investigação 
apreenderam uma carga 
de aproximadamente 350 
aparelhos de ar-condiciona-
do, avaliada em mais de R$ 
400 mil roubada na cidade 
pernambucana de Vitória 
de Santo Antão. “É possível 
que esse grupo esteja pro-
movendo essa articulação 
com cargas roubadas em 

vários estados do nordeste, 
escondem os produtos para 
depois fazer a distribuição”, 
disse o delegado Carlos 
Othon, daquela seccional.

Segundo Othon, a carga 
teria sido roubada no dia 9 
deste mês. “Agora estamos 
à procura da carreta que 
transportava a mercadoria 
também foi roubada”, infor-
mou Othon.

As investigações foram 
iniciadas após informações 
obtidas pelas equipes da 5ª 
Delegacia Seccional de que o 
material roubado estava em 
Santa Rita e iniciaram as di-
ligências. Os 350 aparelhos 
foram encontrados no pri-
meiro andar de um pequeno 
comércio no bairro de Tibiri.

“O responsável pela 
receptação já está identifi-
cado. Entramos em contato 
com a vítima do crime, que 
nos disse, até emocionado, 
que os produtos não tinham 
seguro. Ou seja, seria um 
prejuízo enorme”, relatou o 
delegado.

Carlos Othon disse ain-
da que as investigações vão 

continuar com o objetivo 
de identificar e prender os 
demais envolvidos com a 
quadrilha, como também 
para onde seria distribuída 
a mercadoria. 

E solicita que qualquer 
informação pode ser feita 
através do Disque Denúncia 
(197) que é sigilo é garanti-
do. “É importante a partici-
pação da população para o 
êxito do trabalho da polícia”, 
afirma.

A operação que culmi-
nou com a apreensão da car-
ga foi denominada de “Polo 
norte”. Os aparelhos de ar-
condicionados são todos do 
tipo Split, marca midea rou-
bados, juntamente com uma 
carreta Scania.

O responsável pela re-
ceptação qualificada já está 
identificado, mas ainda não 
foi localizado. O delegado 
Carlos Othon manteve con-
tato com a vítima que de-
monstrando um misto de 
alegria e alívio disse que a 
carga não tinha seguro e es-
tava desesperada com o pre-
juízo sofrido.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Carga de ar-condicionado 
roubada é apreendida na PB

Após apreender os aparelhos, a Polícia Civil está à procura dos envolvidos com o roubo e receptação dos produtos

Justiça manda para presídio 
agressor de ex-companheira

O vigilante patrimonial 
Felipe maciel, de 26 anos foi 
transferido na tarde de se-
gunda-feira (14), para o Pre-
sídio Regional de Santa Rita 
após ter convertida a prisão 
em flagrante pela preventiva 
decreta pela Justiça durante 
audiência de custódia. Ele foi 
preso por uma guarnição da 
Polícia militar após agredir e 
ameaçar a sua ex-companhei-
ra, de 25 anos.

As agressões e ameaças, 
inclusive usando uma arma 
de fogo aconteceram na noi-
te de domingo (13), em Santa 

Rita fazem parte de um vídeo 
gravado por familiares da víti-
ma. As imagens, consideradas 
fortes, foram entregues na De-
legacia de Atendimento à mu-
lher, em João Pessoa. O caso 
foi comunicado à Polícia mi-
litar e uma guarnição conse-
guiu localizar o agressor, que 
já havia se desfeito da arma.

na Delegacia da mulher, 
na Central de Polícia na capi-
tal, Felipe maciel foi autuado 
em flagrante, segundo a de-
legada Renata matias, pelos 
crimes de lesão corporal, in-
júria, ameaças e disparos em 

via pública. A mulher chegou 
a sofrer várias agressões com 
coronhadas na cabeça e no 
rosto, além de ouvir gritos 
de ameaças a ela e familiares. 
“Vou matar você e todos da 
sua família”, gritava Felipe.

na delegacia, familiares da 
vítima informaram que o casal 
está separado há cerca de dois 
meses o ex-companheiro quer 
reatar o relacionamento, mas a 
mulher não aceita. Inconforma-
do com o fim da relação, o ho-
mem passou a fazer ameaças e 
agredir a mulher. A vítima está 
sob proteção policial.

Foto: Reprodução

Agentes do Grupo Táti-
co Especial (GTE), da Polícia 
Civil, sediado em Esperan-
ça, prenderam dois homens 
suspeitos de comprar três 
cabeças de gado que ha-
viam sido roubadas de uma 
propriedade na zona rural 
de Remígio. A prisão dos 
suspeitos aconteceu nessa 
segunda-feira (14) no bair-
ro de Santa Rosa, em Cam-
pina Grande, onde estava o 
gado roubado.

Reincidência
O roubo dos animais 

aconteceu na manhã do 
mesmo dia das prisões. O 
delegado seccional Cris-
tiano Santana, responsável 
pela região de Esperança, 
disse que a Operação Abi-
geatus II é a continuidade 
da primeira ação policial 
focada nesse tipo de cri-
me, que é bastante co-
mum na cidade de Remí-
gio e região.

“no ano passado, rea-
lizamos a primeira investi-
gação nesse sentido e pren-
demos algumas pessoas 
envolvidas nessa modali-
dade criminosa, que vem 
causando prejuízos a mui-
tos criadores na região”, 
disse o delegado.

Com os homens presos, 
os policiais apreenderam 
ainda um revólver calibre 
38. Os suspeitos estão deti-
dos, à disposição da Justiça.

Polícia apreende em CG 
gado furtado em Remígio

Confissão

Praticou assassinato 
por causa de ciúme

Ciúme doentio. Esta 
foi a única alegação do 
operador de telemarke-
ting Joan Edglay Costa 
norberto para matar o 
seu companheiro João 
Victor de Almeida, de 22 
anos, com 23 facadas no 
dia 7 deste mês em Cam-
pina Grande. na delega-
cia ele disse que havia 
descoberto, no celular de 
Victor, traição por parte 
do companheiro

Joan Edglay se apre-
sentou na Central de 
Polícia Civil de Campina 
Grande, onde foi ouvido 
pelo delegado Francisco 
de Assis e confessou ter 
cometido o crime. Aten-
dendo solicitação da Polí-
cia Civil, a Justiça já havia 
decretado a prisão pre-
ventiva do suspeito. 

Para a polícia, o sus-
peito contou que a vítima 
e ele tinham um relacio-

namento tranquilo, mas 
alegou ter descoberto 
uma traição recentemen-
te. Ele disse também que 
a traição teria motivado 
uma discussão entre o ca-
sal. Durante o tempo que 
esteve foragido o suspei-
to ficou escondido dentro 
do mato e saía para pedir 
comidas.

O suspeito revelou 
que os dois brigaram 
e nesse momento João 
Victor teria dito “algo” 
que o fez sentir humi-
lhado. Mas afirmou não 
ter premeditado a ação. 
A polícia considera o 
crime como passional, 
motivado por ciúme. O 
suspeito foi autuado por 
homicídio qualificado. A 
defesa dele disse que vai 
recorrer da prisão. Joan 
Edglay já foi transferi-
do para um presídio de 
Campina Grande.

Joan Edglay (acima e no detalhe), 
namorado de João Victor, se 
apresentou na delegacia e depois foi 
conduzido para um presídio, em CG

A Polícia militar está 
preparando reforço do 
policiamento em todas as 
regiões do Estado, prin-
cipalmente com a apro-
ximação dos festejos ju-
ninos. O objetivo é evitar 
o descumprimento dos 
decretos dos Governo do 
Estado e municipais para 
conter o avanço da pan-
demia do coronavírus.

Nesse último fim de 
semana, além de encer-
rar várias festas clandes-
tinas com aglomerações 
de pessoas sem máscaras, 
consumo de bebida alcoó-
lica e uso de entorpecen-
tes as operações da Polícia 
militar apresentaram 143 
suspeitos de vários crimes 
nas delegacias de todo o 
Estado. O balanço divul-
gado pela Coordenadoria 
de Estatísticas e Avaliação 
(Em/7) da Pm mostra que 
entre os presos estavam 
13 procurados da Justiça, 
com mandados de prisão 
em aberto.

Armas apreendidas
no período também 

houve a apreensão de 28 
armas de fogo, sendo 25% 
delas (sete armas) em 
João Pessoa. As demais 
armas foram apreendidas 
em Cruz do Espírito San-
to, Serra Branca, Cacimba 
de Dentro, Salgado de São 
Félix, Belém do Brejo do 
Cruz e outros quatro mu-
nicípios.

Ainda de acordo com 
o balanço, de sexta-feira 
até domingo foram recu-
perados 21 veículos – en-
tre carros e motos – com 
registros de roubo e rea-
lizados 1.767 atendimen-
tos à população.

PM reforça 
policiamento 
durante os 
festejos 
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Imagens mostram momento que 
Felipe Maciel aponta arma para a 
ex-companheira,- em Santa Rita

Foto: Ascom/Polícia Civil
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Evento foi aberto na segunda-feira e reúne 30 artesãos de Campina Grande e região no Shopping Partage

Feira de Artesanato Rainha 
da Borborema vai até julho

Com o apoio do Gover-
no do Estado, por meio do 
Programa do Artesanato Pa-
raibano (PAP), artesãos que 
integram o Fórum de Arte-
sanato Rainha da Borborema 
(Foarb) começaram, nessa 
segunda-feira (14), a vender 
seus produtos em duas lo-
jas no Shopping Partage, em 
Campina Grande. A parceria 
segue até o dia 14 de julho, 
beneficiando 30 artesãos da 
cidade  e da região.

A Primeira Feira de Arte-
sanato Rainha da Borborema, 
que tem como tema "Feita de 
Nós", em referência à auten-
ticidade dos produtos, coloca 
diversas  tipologias à disposi-
ção de turistas e dos paraiba-
nos, com o melhor do artesa-
nato produzido na região da 
Borborema.

A gestora do Programa 
do Artesanato Paraibano, 
Marielza Rodriguez, desta-
cou a importância da inicia-
tiva. “O Governo do Estado, 
que não tem medido esforços 
para ajudar os artesãos nes-
te momento tão difícil que o 
mundo inteiro atravessa, não 
poderia ficar de fora dessa 
iniciativa, pois acreditamos 
que parceria é a maior es-
tratégia”, disse, lembrando a 
parceria com o Sebrae para a 

realização do Salão do Arte-
sanato virtual.

O presidente do Fórum 
Estadual de Artesanato do 
Estado da Paraíba (Fear-
t-PB), a quem o Fórum de 
Artesanato Rainha da Borbo-
rema é vinculado, Francisco 
Ribeiro - conhecido como 
mestre Chico Ribeiro, que 
trabalha há mais de 30 anos 
com brinquedos populares  
- foi enfático ao descrever a 
parceria. “Essa ação consis-
te em possibilitar, apesar do 
sofrimento trazido pela pan-
demia, vendas, comercializa-
ção dos produtos dos nossos 
artesãos, gerando renda para 
cerca de 30 profissionais en-
tre homens e mulheres. Esses 
artesãos não são apenas de 
Campina Grande, mas de Es-
perança, Pocinhos e Alagoa 
Grande, entre outros municí-
pios”, reforçou.

Já a gerente de marketing 
do Shopping Partage, Simo-
ne Ponce, disse que a grande 
expectativa é colocar à dispo-
sição dos clientes produtos 
que representam a riqueza do 
estado. “Esta parceria propor-
cionará aos nossos clientes 
a facilidade de encontrar, em 
um único lugar, o que há de 
melhor do nosso artesanato 
raiz  em um ambiente seguro 

e climatizado. É uma parceria 
que nos alegra muito e que 
esperamos ter a partir de ago-
ra, em todos os anos, virando 
calendário das nossas ativida-
des”, ressaltou.

A presidente do Foarb, 
Vânia Braga, que é artesã e 
faz bonecas de pano, se diz 
animada com a oportunida-
de. “Num momento extre-
mamente difícil para todos, 
estamos tentando aumentar 
nossas vendas e melhorar a 
situação dos nossos compa-
nheiros e companheiras, tan-
to de Campina Grande quan-
to de municípios vizinhos”, 
comentou, agradecendo o 
apoio do Governo do Estado 
em toda logística e na decora-
ção do ambiente. “Cada pro-
duto desse carrega muito de 
nossa história, de nossa cul-
tura”, acrescentou Vânia.

Fogos e fogueiras

Trauma alerta para risco de queimaduras no período junino
O Hospital de Trauma 

de Campina Grande está 
realizando, durante todo o 
mês de junho, a Campanha 
de Prevenção de Queima-
duras “Quem brinca com 
fogo pode se queimar”, com 
programação por meio das 
redes sociais. A mudança 
no formato da campanha 

ocorreu em função da pan-
demia de covid-19.

De acordo com a cirur-
giã plástica Isis Lacerda, da 
Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTC) do Trau-
ma de Campina, na época 
junina, os acidentes com 
fogos e fogueiras tornam-
se responsáveis por cer-

ca de um terço dos aten-
dimentos na Unidade de 
Queimados.

Em 2020, na Unidade 
de Queimados do Trau-
ma-CG foram atendidas 
cinco pessoas vítimas de 
queimaduras provocadas 
por fogos ou fogueiras na 
véspera e dia de São João, 

duas crianças, dois adoles-
centes e um adulto.

O Hospital de Emergên-
cia e Trauma Dom Luiz Gon-
zaga Fernandes é o único em 
Campina Grande que pos-
sui uma Unidade de Quei-
mados com atendimento 
ambulatorial e hospitalar 
durante 24h, atendendo à 

população do Comparti-
mento da Borborema.

Dicas
A coordenação da Cam-

panha orienta os pais a to-
marem alguns cuidados para 
evitar que a festa termine 
em tragédia. Em caso de 
queimaduras, os pais devem 

evitar utilizar medicamentos 
sem consulta médica e, cons-
tatado o problema, o ideal é 
procurar imediatamente o 
Hospital de Trauma-CG.

Segundo os médicos, 
não deve ser aplicado creme 
dental, café, açúcar, vinagre 
ou outro produto similar, pois 
isso agrava o ferimento.

Tradições folclóricas juninas são responsáveis por muitos casamentos

As festas juninas vão além 
do forró, das comidas típicas, 
dos fogos de artifícios e das 
habituais quadrilhas. “Essas 
festas têm conjunto de rituais 
que une as pessoas, e todos 
os anos são responsáveis por 
centenas de casamentos no 
Nordeste do Brasil. Nesse pe-
ríodo, as pessoas acabam sen-
do levadas ao altar, seduzidas 
pelas dezenas de brincadeiras 
e simpatias que têm como 
representante maior o Santo 
Antônio, que é o santo casa-
menteiro”, declarou a pesqui-
sadora Luciana Chianca.

Ela disse que, na verdade, 
o período junino tem um con-
junto de rituais que aproxima 
os casais, levando-os a união. 
“Isso acontece porque tanto as 
músicas juninas como as quadri-
lhas são dançadas em par. Afinal 
essa é a festa da fertilidade e 
da fecundidade, uma festa que 
estreita os vínculos de amizade, 
fraternidade e consequentemen-
te de alianças entre famílias, 
que conduzem ao casamento, 
desde que não sejam famílias 
próximas”. Analisou Chianca.

Nas festas juninas, muitas 
simpatias acabam dando sorte 
no amor. As simpatias foram 
criadas objetivando levar pro-
teção, felicidade e dinheiro 
aos casais. Por isso, os maiores 
pedidos durante os festejos ju-
ninos são relacionados ao amor 
e tem como objetivo principal 
ajudar quem quer "arrumar um 
casamento". 

Na noite de São João as 
simpatias correm soltas e uma 
delas leva os casais cruzarem 
as fogueiras levando um copo 
com água com um anel de 
aliança preso por um fio sem 
que ele atinja a água. Nessa 
simpatia,o casal, primeiro a 
moça e depois o moço segu-
ram o fio. As pancadas batidas 
pelo anel nas paredes do copo, 
indicam quantos anos eles vão 
esperar pelo casamento.

Essa e outras simpatias 
derivam de antigos rituais de 
oráculos de civilizações antigas, 
que se valiam da crença da 
ação do fogo para desvendar 
o futuro. Esse tipo de crença 
também sobreviveu ao tempo, 
recebendo outro significado as-
sociado à devoção de São João. 
Ainda associada à fogueira, 
existe uma simpatia para adi-

vinhar que tipo de marido ou 
de esposa o pretendente terá. 

As festas juninas são realiza-
das no Brasil desde a época co-
lonial e têm como principal fator 
de motivação a celebração dos 
dias de três santos principais da 
Igreja Católica: São João, Santo 
Antônio e São Pedro. A devoção 
e os festejos dedicados a esses 
santos produziram ao longo do 
tempo uma série de simpatias, 
ou seja, rituais supersticiosos, 
típicos do catolicismo popular.

José Alves 
zavieira2@gmail.com 

ConFIRA AlgumAs dAs sImpATIAs mAIs populAREs dA FEsTA dE sÃo JoÃo

n  para descobrir o nome do futuro amado (a)
Na véspera da festa de São João, encha a sua boca de água e fique escutando a conversa de 
alguém atrás de uma porta. O primeiro nome próprio (de homem ou mulher) que você escutar 
será o nome do próximo namorado ou namorada.

n  Faca na bananeira mostra a inicial do seu futuro namorado (a)
Essa simpatia tem que ser feita na véspera da festa de São João (23 para 24 de junho). Pegue 
uma faca nunca utilizada e coloque no caule de uma bananeira. No outro dia, tire a faca. 
O leite da planta vai formar uma letra, que é a inicial do seu futuro amor.

n  Tire suas dúvidas sobre com quem namorar na noite de são João
Se você está balançada (o) entre dois amores e não sabe quem escolher, a dica é escrever o 
nome dos (as) pretendentes em um pedaço de papel e jogar em uma bacia com água. O primeiro 
que desenrolar é o escolhido. Detalhe: a simpatia tem que ser feita na noite de São João.

n  sal para fisgar o pretendente
Essa simpatia é só para mulheres. Na noite de São João, vá até a mesa onde estão os quitutes da festa 
e jogue uma pitada de sal (que deve estar guardada na sua bolsa). (mentalmente diga a seguinte frase) 
“A boca que este sal provar é daquele que vai me amar”. Aí, é só ver quem vai comer o salgado.

Danças e músicas típicas ajudam a criar o clima propício para a formação dos novos casais
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Foto: Secom-PB

Estão expostos para comercialização artigos típicos da produção do artesanato da região da Borborema 

A Feira de Artesanato 
Rainha da Borborema 
tem como tema “Feita 
de Nós” e tem o apoio 

do Programa de 
Artesanato Paraibano
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‘Diálogos Culturais’
Começa hoje uma série de reuniões virtuais entre a Secretaria de 
Cultura do Estado e profissionais do setor para discutir e traçar 
estratégias da fase 2 da Lei Aldir Blanc na Paraíba. Página 11
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No dia do aniversário de Ariano Suassuna, evento virtual terá como convidado o filho do dramaturgo, o artista Manuel Dantas

“Um especial pelos 50 
anos do Movimento Armo-
rial”. Assim o músico Xisto 
Medeiros, um dos integrantes 
do Quinteto da Paraíba, con-
sidera o evento virtual que 
se realiza nesta quarta-feira, 
data em que o idealizador 
da iniciativa, o dramaturgo 
e escritor paraibano Ariano 
Suassuna (1927-2014), com-
pletaria 94 anos.

O evento será aberto às 
19h, com o lançamento ofi-
cial, pelos Correios, do Selo 
Especial Auto da Compadeci-
da, cuja transmissão acontece 
pelo canal do grupo no You-
Tube (/quintetodaparaiba). 
Em seguida, haverá bate-pa-
po com o artista plástico Ma-
nuel Dantas Suassuna, filho 
de Ariano, e o escritor, pro-
fessor e poeta Carlos Newton 
Júnior sobre o movimento.

Na sequência, o grupo 
fará a estreia do vídeo álbum 
Quinteto da Paraíba - Meio 
Século Armorial. “Às 20h, ha-
verá o lançamento do vídeo 
álbum, que será assistido 
através de link que será com-
partilhado durante a própria 
live. Clicando nesse link a 
pessoa vai ser levada direto 
para o documentário, que 
tem aproximadamente 60 
minutos de duração”, disse o 
músico Xisto Medeiros.  

Para ele, a importância 
do evento sobre o Movi-
mento Armorial é essen-
cialmente a dedicação que 
o Quinteto da Paraíba tem 
tido, ao longo dos 32 anos 
de existência, com a música 
nordestina, e, em vários tra-
balhos, com a música armo-
rial. “Nesse vídeo álbum tem 
uma sequência de fragmen-
tos de textos de autores do 
Movimento Armorial, mos-
trando imagens captadas no 
Museu Casa de Ariano Suas-
suna, na Fazenda Carnaúba 
e na Ilumiara Jaúna, na ci-
dade de Taperoá”, detalhou 
Xisto Medeiros. 

O baixista acrescen-
tou que o vídeo álbum ain-
da contém outros gêneros 
artísticos. “Esse trabalho 
mostra o Quinteto tocan-
do músicas interpretadas, 
desde a ‘Suíte Sem Lei Nem 
Rei’, de Capiba, que estava 
na programação do concer-
to de estreia da Orquestra 
Armorial, no lançamento do 
Movimento, no dia 18 de ou-
tubro de 1970, na Igreja de 
São Pedro dos Clérigos, até a 
música, hoje, de dois jovens 
compositores – Emanoel 
Barros, de Condado, em Per-
nambuco, e Rodolfo Lima, 
de Currais Novos –, que es-
tão fazendo uma música de 
altíssima qualidade. Então, 
vai ser um negócio bem bo-
nito”, disse Xisto.

Todas as músicas con-
tidas no vídeo álbum foram 
gravadas na época das aber-
turas do projeto ‘Quinteto 
Convida’, durante a quaren-
tena do ano passado. “Reali-
zamos 14 edições e em cada 
uma a gente recebia um con-
vidado. Só o Quinteto tocava 
sempre uma obra instru-
mental de abertura. Então, 
essas músicas, em sua quase 
totalidade, são nordestinas 
e, principalmente, ligadas ao 
Movimento Armorial, como 
a já citada ‘Suíte Sem Lei 
Nem Rei’, como também ‘O 
Príncipe Alumioso’ e ‘Aboio’, 
ambas de Clóvis Pereira. E 
tem, ainda, dois poemas de 
Ariano, um poema de Jani-
ce Jápiassu, fragmentos de 
dois textos de Ariano, de Ro-

mance da Pedra do Reino e o 
Príncipe do Sangue do Vai-e-
volta e Auto da Compadecida, 
além de fragmentos de livros 
de Maximiano Campos, Her-
milo Borba Filho e Raimun-
do Carrero. Esses poemas 
e fragmentos de textos são 
recitados pela atriz paraiba-
na Bia Cagliani e há imagens 
filmadas no Museu Casa de 
Ariano Suassuna e na Fazen-
da Carnaúba, em Taperoá”, 
afirmou Xisto Medeiros. 

O músico ainda disse 
que considera indiscutível 
a importância do Movimen-
to Armorial para a cultura 
brasileira em geral e, em 
particular, para a nordesti-
na. “Gerou um sem número 
de obras artísticas, ensaios 
e estudos com caráter pró-

prio e identidade ligada ao 
Brasil profundo, dos sertões 
e das quebradas. Gestado a 
partir da segunda metade do 
século 20, o Movimento Ar-
morial surgiu formalmente 
na década de 1970, sob a li-
derança do escritor e intelec-
tual Ariano Vilar Suassuna”, 
comentou ele. “Meio Século 
Armorial reúne, num só con-
teúdo, as várias linguagens 
artísticas pelas quais o Mo-
vimento transita, visitando 
seus principais colaborado-
res que gravitam em torno 
de Ariano, sejam composito-
res, escritores, dramaturgos, 
artistas plásticos e visuais, 
que construíram, ao longo 
dessas cinco décadas, um re-
pertório rico e diversificado”, 
ressaltou. 

Xisto Medeiros assinou 
o roteiro e também divide, 
com o maestro Carlos Aní-
sio, a coprodução do vídeo 
álbum, cuja direção é de 
Juan Medeiros e o projeto 
tem o patrocínio da Lei Al-
dir Blanc, através da Funda-
ção Cultural de João Pessoa 
(Funjope). 

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Quinteto da Paraíba lança vídeo 
álbum do Movimento Armorial

Selo especial do ‘Auto da Compadecida’ é 
inspirado em obra da viúva de Ariano Suassuna

O lançamento oficial do 
Selo dos Correios do Auto da 
Compadecida terá a participa-
ção da historiadora da própria 
empresa de serviços postais, 
Mayra Calandrini. Na oportu-
nidade, ela apresentará a peça 
filatélica, informará detalhes e 
deverá destacar a ligação da 
empresa com a região Nordes-
te e a cultura popular. 

“Acho o selo uma inicia-
tiva incrível. Desde a década 
de 1970 que os Correios vêm 
desenvolvendo um trabalho 
de registrar selos com obras 
da cultura popular”, disse o 
músico Xisto Medeiros. A peça 
filatélica tem a dimensão de 

25 x 59mm, impressa em pa-
pel cuchê gomado na Casa da 
Moeda do Brasil e com tiragem 
de 180 mil unidades. “A arte, 
que é um desenho, é da viúva 
de Ariano, Zélia Suassuna, no 
qual os Correios se basearam 
para criar o selo”, observou o 
maestro Carlos Anísio, frisando 
que o lançamento – cuja data 
de emissão é de hoje (dia 16), 
em virtude do aniversário de 
Ariano Suassuna – vai ocorrer 
simultaneamente em João 
Pessoa e em Recife (PE).

Carlos Anísio comentou 
que foi uma coincidência es-
tar sendo lançado, na mesma 
live, o selo e o vídeo álbum do 

Quinteto da Paraíba. “O filho 
de Ariano, Manuel Dantas 
Suassuna, estava em contato 
com os Correios para o lança-
mento de um selo para marcar 
os 50 anos do Movimento 
Armorial. Ele soube do nosso 
projeto e o apresentou a pro-
posta”, disse ele.

Inicialmente, o projeto se-
ria um espetáculo presencial, 
mas, devido à pandemia, não 
foi possível a realização desse 
evento. “Mas é possível apre-
sentá-lo de forma presencial, 
quando a situação permitir”, 
comentou Carlos Anísio, acres-
centando também que houve 
imagens gravadas no Centro 

Cultural São Francisco, na ci-
dade de João Pessoa. 

Xisto Medeiros lembrou 
que vinha conversando com 
o maestro Carlos Anísio em 
2019. “Eu queria produzir algo 
para comemorar os 50 anos 
do Movimento Armorial. Nós 
inscrevemos no edital da Lei 
Aldir Blanc da Funjope e houve 
a aprovação do projeto de ho-
menagear meio século do Mo-
vimento, no qual trabalhamos 
as expressões dessa iniciativa, 
mas não só a música, como 
também a literatura, poesia, 
pintura, xilogravura, teatro, 
artes plásticas e fotografia”, 
enfatizou ele.

Imagem: Divulgação

Detalhe do desenho de Zélia Suassuna, que 
serviu de base para a criação da peça filatélica

Grupo paraibano tocará músicas de nomes como Capiba, além de apresentar fragmentos de textos de autores do movimento e imagens captadas no Museu Casa de Ariano Suassuna, em Taperoá

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 

Quinteto da PB no YouTube

Foto: Divulgação
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“Olha pro céu, meu amor...”

13 de junho de 2021...
Escrevo esta crônica totalmente tomada pela 

emoção, após ver a live do Gil com Juliette, linda e 
esfuziante, vestida no melhor do nosso artesanato 
nordestino (pois é: é o que parecia, mas depois fiquei 
sabendo que não se tratava de artesanato nordestino 
coisa nenhuma, mas uma caríssima criação de uma 
grife do sul do país). Com ela e Gil, voltei às melho-
res festas juninas da minha vida, às paqueras, ao meu 
primeiro namorado. Tudo tão diferente de hoje! Mas 
não posso me queixar: estou com saúde e na solidária 
companhia da minha filha. Curtimos o show juntas, 
dançamos, fizemos nossa pequena festa, só nós duas, 
tomando espumante, dançando, cantando, no melhor 
estilo junino. Meu pai também esteve presente na 
nossa saudade, e assou milho na fogueira imaginária 
da nossa emoção, em nossa companhia.

Rodrigo também estava aqui, e dançou junto, 
como fazíamos nas festas juninas inesquecíveis da 
granja Pitumirim. E também estavam lá Raquel, Pao-
la, Marcinha, Ricardo, Nelson, Thiaguinho e todas as 
crianças que faziam parte do nosso universo junino. 
E também Marcos Vilar, Buda Lira, Nanego, Tieta, Jai-
rinha, Torquato Joel, Ana Adelaide e Juca, toda a tur-
ma, orquestrada pelo maestro Iveraldo Lucena e pela 
professora Iracema. Claro que estou esquecendo dos 
nomes de algumas pessoas... Eram tantos...

Na festa da memória, mortos e vivos convivem 
na mesma animação e o milho verde nos dá energia 
para dançarmos e cantarmos ao redor da imensa 
fogueira até o sol raiar. E a porteira demarcando 
a fronteira entre o presente e o passado, entre os 
mortos e os vivos, é esfumaçada pela nossa memó-
ria afetiva. O passado renasce vivo e saltitante em 
nossos corações.

Sempre amei as festas juninas, desde a infância em 
Campina, no Clube dos Caçadores: as músicas, as danças, 
as comidas, as amizades, as paqueras, tudo junto!

Hoje, dia de Santo Antonio, foi diferente, mas foi 
festejado, em casa, com alegria, embora tenhamos 
sempre lembrado, com saudade, das festas de outrora, 
dantes da pandemia. Isso, a covid não nos rouba, não 
nos impede de desfrutar. E, claro, Campina Grande 
estava onipresente nas nossas lembranças. Eu, voltei 
aos anos 1960, quando conheci Rui Rocha, aquele que 
seria meu marido. Foi na casa da dona Nair Luz, uma 
generosa anfitriã campinense, que nos conhecemos e 
formamos par num dos animados ensaios de quadri-
lha da casa dela. E isso culminou no nosso casamento 
em janeiro de 1968...

Mas também desfrutei de memoráveis festas 
juninas em João Pessoa, em outra companhia, igual-
mente agradável e amorosa. Falo agora de Antonio 
Gualberto, com quem convivi por 18 anos e tive dois 
filhos lindos, Thiago e Thaïs, e com quem também 
desfrutei grandes festas de São João, porque ambos 
gostávamos muito de dançar forró e todos os ritmos 
juninos. Não só de Carnaval e Muriçocas vivemos.  E 
também me lembrei da festa de São João que promo-
vemos no Clube Cabo Branco, ‘Tareco e Mariola’, com 
Flávio José, o menestrel de Monteiro. Muita água ro-
lou entre o Sanhauá e o Jaguaribe desde então, mas 
muitas águas ainda haverão de rolar. E não vai ser 
uma triste pandemia que vai nos impedir de curtir a 
vida, porque ela é maior que tudo!

Palavra de Muriçoca! Ainda haveremos de cantar, 
de dançar, alegres pelas ruas desta cidade! E, se muitos 
dos nossos foram levados por essa pandemia infame, ou-
tros ficaram e ficarão para celebrar a permanência e a 
beleza da vida. 

SARAVÁ!

Viva São João!

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

José Américo:
o termo de uma lenda

Amante da cultura, José Américo 
de Almeida, o patrono da fundação 
que leva o seu nome, Fundação Casa 
de José Américo (FCJA), certamente 
do plano superior onde habita, está 
satisfeito ao observar o apreço de 
Fernando Moura às artes, literatura 
música e cinema, entre outras. A sua 
delegação a Juca Pontes de publicar 
crônicas atinentes ao ministro, em 
especial nos meses próximos a sua 
saudosa passagem, merece nosso 
grande apreço.

Sóbrio e solene, em José Américo, 
mito e história coexistem. Estimula-
dor da cultura, no cargo de governa-
dor da Paraíba, criou o ‘Cinema Edu-
cativo’ submetido à responsabilidade 
do funcionário João Córdula, o qual 
realizou filmes incentivando vários 
jovens a se tornarem cineastas. Com 
isto, na concepção Manuel Jaime Xa-
vier, médico estudioso dessa arte, 
elevou o nosso Estado a destacado 
polo regional na linha de documentá-
rios. Nesse contexto vieram Soledade 
e O homem de Areia, este dirigido por 
Vladimir Carvalho.

Em 1952, governador, se empe-
nhou para a criação da Associação de 

Cultura Franco-Brasileira, a renoma-
da Aliança Francesa, seguindo os es-
tatutos da Aliança Francesa de Paris. 
Notória, sua convivência com os jor-
nalistas Severino Ramos, José Otávio, 
o mais frequente, Wellington Aguiar, 
revisor, em 1980, de sua obra A Pa-
raíba e seus problemas, e Natanael 
Alves, entre outros. Eram constantes 
visitantes, e assistentes, os médicos 
Ítalo Kumamotto, Gilson Guedes e 
Gilvandro de Assis, bem como médi-
cos familiares.

Nas visitas frequentes de fami-
liares próximos, Hermano, Orlando, 
Augusto Filho, Maurílio, Humberto, 
Geraldinho, Átila, Antonio Augus-
to, José Romero, todos Almeidas. 
Isso também testemunhou sua de-
dicada secretária, Lourdes Lemos 
Luna (Lourdinha). Dos momentos 
de descontração familiar com José 
Américo, irmão da minha avó Maria 
das Neves (Nevinha). Fatos singelos. 
Submetido à prova de Francês incor-

porada ao concurso na Universida-
de Federal de Minas Gerais (UFMG), 
sabendo que meu tio-avô conhecia 
bem esse idioma lhe pedi empresta-
do tal conhecimento. Impossibilita-
do de atender, ele sorriu. Aprovado 
ao curso e também no concurso de 
três etapas para orador geral de to-
dos os concluintes da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), brincan-
do lhe disse que estava com receio 
de viajar de avião. A sua resposta foi 
pronta: quem tem sorte não morre 
de queda de avião. Nisso, José Amé-
rico teve comprovada sorte.

Um aspecto de sua simplicidade. 
José Américo não era de gastar di-
nheiro sem uma boa razão. Era eco-
nômico com ele próprio. Um dia lhe 
perguntei por que não havia renova-
do o banheiro do seu quarto. Porque 
está ótimo, respondeu. Vale, afinal, 
inscrever que nos meses que antece-
deram o seu passamento, José Amé-
rico, demonstrava resiliência. No lei-
to em sua casa, com absoluta noção 
da gravidade da doença, contemplei 
o homem destemido que lutou firme 
em todas as adversidades. Observei, 
com orgulho, a firmeza de José Amé-
rico de Almeida sabendo-se próximo 
à eternidade.

Astenio Fernandes  No leito em sua casa, com absoluta 
noção da gravidade da doença, contemplei 
o homem destemido que lutou firme em 

todas as adversidades 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Mais um serviço de streaming, mais um conteúdo ex-
clusivo: com a chegada da HBO Max no Brasil, a nova tem-
porada do reality de competição Legendary tem estreia pre-
vista para o final deste mês aqui no País. Talento, glamour, 
sensualidade e muito carão não faltam nesta continuação da 
série que trouxe a cultura underground dos bailes de vogue 
(ou voguing) para o mainstream. 

Legendary é instigante desde sua sequência de abertu-
ra, que conta com cenas e coreografias deslumbrantes no 
melhor estilo Climax (2018), de Gaspar Noé. Neste com-
petição televisionada, os cinco elementos do voguing são 
avaliados: performance de mãos, catwalk (andar do gato ou 
passarela), duckwalk, (andar do pato), dips (mergulhos), a 
performance de chão e piruetas. 

Falei grego? Bem, antes de mais nada, é indispensável 
que você assista ao documentário Paris Is Burning (1990) 
para mergulhar a fundo nas origens e características da 
cultura de ballroom e drag da metrópole Nova York e do 
mundo. O longa dirigido por Jennie Livingston acompanha 
e entrevista a comunidade queer durante os preparativos 
e apresentações nas noites de competição. Décadas depois, 
essa manifestação artística está cada vez mais forte e você 
pode acompanhar como são os bailes na atualidade através 
do canal do YouTube Paris Ballroom TV ou, se for da sua 
praia, no TikTok @bestofvogue.

Voltando ao nosso tópico principal: cada uma das dez 
casas que disputam o grand prix de Legendary deve criar 
suas coreografias, bolar as roupas e dançar como se fosse 
seu último dia na Terra. Enquanto o reality de competição 
RuPaul’s Drag Race bebeu de fontes da cultura ballroom 

(“the category is…”, “tens across the board”, “get the chop” 
tudo isso vem daí) para criar sua própria atmosfera cômica 
e multitarefas, com desafios de atuação, costura, dublagem, 
canto e muito mais, Legendary é realmente um baile que 
saiu do alternativo e chegou num estúdio com orçamento 
da HBO. Ou seja: iluminação profissional, figurinos, cabe-
los e maquiagens mais refinados e uma grande equipe para 
executar as ideias. 

A segunda temporada traz de volta o diverso corpo de 
jurados formado pelo designer Law Roach, a atriz Jameela Ja-
mil, a rapper Megan Thee Stallion e a icônica Leiomy Maldo-
nado, um dos mais importantes nomes da cultural ballroom, 
além de Dashaun Wesley como apresentador. Oito episódios 
já foram transmitidos fora do Brasil, somados a outros nove 
da primeira temporada. Enquanto a estreia não chega por 
aqui, lá no YouTube você assiste praticamente todas as apre-
sentações que passaram pelo palco do programa. 

Assim como nos anos 1980, muitas casas de vogue são 
também abrigos para pessoas LGBTQIA+ em situação de ris-
co. É comum assistir depoimentos no reality que contam a 
jornada de algum ex-morador de rua que teve sua vida salva 
pela família de consideração. Em Legendary, é predominan-
te a presença de quem, de fato, criou essa cultura alternati-
va décadas atrás: as comunidades negra e latina dos guetos 
norte-americanos. O que torna a competição ainda mais es-
pecial é que os participantes vêm, de fato, do ambiente do 
ballroom. As casas que fazem parte da disputa existem de 
verdade e, apesar da repercussão que ganhou na mídia nos 
últimos anos, ainda é extremamente difícil viver da margi-
nalizada arte do voguing.

‘Legendary’ tem estreia prevista 
para este mês no Brasil

Foto: Divulgação

No ‘reality’ que invoca a cultura dos bailes 
de ‘vogue’, não vai faltar talento, glamour, 
sensualidade e muito carão

Destaque
‘De Repente na Rede’ conta a 
trajetória de Adauto Ferreira

A Funesc exibe nesta quarta-feira mais um programa do 
‘De Repente na Rede’, às 19h, pelo canal da Fundação no You-
Tube (/funescpbgov ). A apresentação é de Iponax Vila Nova, 
que nesta edição faz uma homenagem ao repentista pernam-
bucano Adauto Ferreira Lima. Natural de Caruaru e atualmen-
te radicado em Campina Grande, Adauto participou de festi-
vais, ingressou na luteria e fabricação de violas, fez sucesso no 
forró e já cantou com poetas como Heleno Severino, Vinícius 
Viturino, José Faustino Villanova e Manoel Domingos.
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Aconteceu comigo na década de 1980. Lá se vão mais 
de 30 anos, quase 40. Comecemos perguntando ao amigo 
leitor e a querida leitora, se sabem o que vem a ser uma 
“baratinha”. Sabem o que é? Pois bem, assim eram chama-
dos os carros conversíveis, lá nos idos dos tempos; década 
de 50, daí para trás. E por falar em baratinhas, é antes ne-
cessário falar de João Saldanha.

Foi um jornalista, técnico de futebol, afastado da Sele-
ção por mandar publicamente o presidente Médice escalar 
seu ministério porque quem escalava nosso esquadrão era 
ele, o João. O nosso chefão andara dizendo lá em Brasília 
que o centro avante do nosso escrete deveria ser o Dario 
– o Dadá Maravilha. João não engoliu o palpite e deu o tro-
co. O presidente-ditador não gostou da provocação e fez o 
nosso João-sem-medo ir colher couve em outra horta; ou 
seja, substituiu o infeliz pelo ex-jogador Zagalo.

Lembrei-me de João Saldanha porque este ironiza-
va os grandes prêmios de Fórmula 1. Apelidava-os de 
“corridas de baratinha”. Afinal, as máquinas nessa moda-
lidade de automobilismo, não têm teto; então, segundo 
os critérios expostos linhas acima, carro de Fórmula 1 
não deixa de ser uma baratinha.

Produzimos no Brasil, entre 1974 e 1990, um mode-
lo de baratinha que era uma belezura, um carro batizado 
de MP Lafer, inspirado num modelo inglês, o MG TD 1952. 
Foram fabricadas em torno de 4.300 unidades, e dessas 1 
300 acabaram sendo exportadas. Ainda há muitos rodan-
do por aí. É um mimo para colecionadores. Se você estiver 
curioso, vá ao Google e procure pelo MP Lafer para ver que 
lindeza que é. Pois, já quis ter uma dessas baratinhas, o 
que me trouxe muita decepção e padecimento.

Quem testemunhou o ocorrido foi Selminha Siqueira, 
a Deda, que vive hoje em Jacareí. Pois foi assim: Selminha 
era secretária numa escola que eu dirigia. Um dia chegou 
toda prosa dizendo que tinha pego uma bolada na Caixa 
Econômica, era o tal de PIS. Eu nem sabia o que era isso. 
Ela me perguntou se eu já retirara o meu. Como? Se eu 
nem sabia o que era. Mas fiquei meio assanhado com a 
possibilidade. Ela projetou uns cálculos, quase 10 anos de 
carteira assinada, nunca nem fundo de garantia eu tirara, 
ela concluiu: “Você teve ter uma grana boa para pegar”.

Pensei, pensei, fiz uma regra de três, simples e direta 
e achei que a bolada era boa mesmo. Mais umas econo-
mias que eu tinha, do que me lembrei? De um MP Lafer 
que eu vira à venda dias antes em São Paulo. Pelos meus 
cálculos, somando o meu PIS aos guardados ia até sobrar 
uma graninha. Na época eu morava em São José dos Cam-
pos. A sede da escola em que eu trabalhava era na capi-
tal paulista. Não deu outra. Liguei para o departamento 
pessoal, pedi que preparassem minha papelada. Liguei 
também para a loja de autos e marquei de estar lá no final 
da tarde. Em seguida peguei o beco. Fui de ônibus, pois 
minha intenção já era voltar de baratinha. Cheguei lá, Ma-
ria Lúcia (a encarregada da repartição) me entregou os 
papéis e me passou o endereço da Caixa. Fui de táxi. 

Sou uma pessoa que não suporta fila, odeio esperar. 
Mas afinal, era por uma boa causa. Eu só pensava na bara-
tinha, vermelhinha, pneus com uma faixa branca. Dúvida 
cruel: eu iria voltar com a capota levantada ou abaixada? 
Abaixada, é claro, afinal é assim que se anda numa bara-
tinha de qualidade. Montão de gente na agência do ban-
co, peguei a senha 96 (nunca mais esqueci esse número). 
Nem soltei impropérios. Estava feliz da vida.

Mas o tempo foi passando, passando, na senha 49 eu 
já não estava mais com aquela bola toda. Minha gente, fila 
para retirar o seguro desemprego o cidadão perde a dig-
nidade. Quem está ali, está no sufoco, a vida não está fácil. 
Fila do PIS não é tão diferente. Já viram rico ir retirar seu 
PIS? Eu nunca soube. De repente, comecei a me sentir des-
confortável. Ninguém parece feliz nesses lugares, quem 
está por lá, está porque precisa, e muito. Pensei que Deus 
fora generoso comigo. Não estava ali por necessidade. No 
meu caso era apenas um luxo. Quem naquela fila estava 
esperando o vil metal para comprar uma baratinha? Só eu. 
Agradeci a Deus, mas acho que agradeci cedo demais. 

Chegou a minha vez. Como sairia dali com aquele 
dinheiro todo? Devem fornecer um envelope, dos gran-
des, pensei. Apresentei a documentação. O caixa disse 
que estava tudo em ordem. 

– O senhor tem para receber... – era pouco mais que 
um salário mínimo, eu errara redondamente nos cálculos.

Tive vontade de chorar. Ia voltar de ônibus. Quatro 
horas de espera e adeus baratinha. Estou escrevendo isso 
depois que descobri que meu amigo Marco Di Aurélio tem 
um MP Lafer. Acho que é justamente aquela baratinha 
vermelha que eu ia comprar. Se ele tiver Jesus no coração, 
num desses domingos de sol vai me convidar para dar 
uma volta com ele naquela boniteza, de carona.

Dois velhinhos, de barba e cabelos brancos, andan-
do de baratinha, de capota abaixada, na avenida da praia 
ia ser um belo espetáculo, ou não ia?

A baratinha

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Lei Aldir Blanc

A Fundação Cultural de 
João Pessoa (Funjope) lançou 
nesta semana o edital de cha-
mada pública para audição e 
seleção de 12 bailarinos que 
irão atuar na Companhia de 
Dança Municipal. A iniciativa 
faz parte de um projeto maior 
da Prefeitura para estimular e 
intensificar a presença da ci-
dade no cenário das artes e da 
dança, não só na Paraíba, mas 
no Brasil. As inscrições come-
çarão no dia 25 deste mês e 
vão até 2 de julho.

“Criamos a Companhia 
de Dança, junto com o pre-
feito Cícero Lucena, e essa 
Companhia reverberou em 
vários ambientes culturais 
brasileiros, o que era muito 

esperado. A partir de agora, 
vamos moldar a Companhia, 
fazendo esse edital para se-
lecionar os bailarinos que 
vão compor o nosso quadro 
para dar forma aos espetácu-
los, ao processo pedagógico, 
de ensino e de educação das 
nossas crianças”, destacou o 
diretor-presidente da Fun-
jope, Marcus Alves.

Ele ressaltou que os bai-
larinos terão responsabilida-
de dupla, tanto na montagem 
de espetáculos, participação 
em grandes eventos, inclusive 
locais, e no processo de for-
mação dos estudantes para 
inclusão social por meio da 
dança, a exemplo do que, al-
guns anos atrás, o prefeito Cí-

cero Lucena fez com a escola 
do Ballet Bolshoi.

A Companhia Municipal 
de Dança deverá atuar em di-
versos estilos, desde o ballet 
clássico até as danças contem-
porâneas e populares, poden-
do tornar-se um importante 
instrumento de resgate da 
identidade cultural, da histó-
ria e das manifestações mais 
representativas da cidade.

Inscrições
As inscrições poderão 

ser feitas por bailarinos de 
todo o país. As informações 
do edital, a exemplo da docu-
mentação necessária, estão 
no  site do Portal da Transpa-
rência da PMJP.

A inscrição também po-
derá ser feita pessoalmente, 
na sede da Funjope (localiza-
da na Rua Duque de Caxias, 
352, Centro da capital), ou 
através do e-mail funjope.cia-
dedanca.jp@gmail.com.

Funjope lança edital para seleção de 
bailarinos da Companhia Municipal

Através do QR Code acima, 
acesse o site do Portal da 
Transparência da PMJP

A Secretaria de Estado da Cultura 
inicia nesta quarta-feira, a partir das 
10h, com articuladores regionais, o 
cronograma de encontros remotos da 
série ‘Diálogos Culturais’, por meio da 
plataforma Google Meet, para ouvir e 
coletar sugestões de profissionais da 
cultura para a elaboração dos editais 
e outras ações para a segunda fase da 
Lei Aldir Blanc (LAB) na Paraíba.

“A expectativa é mais do que po-
sitiva para essa nova etapa, porque 
tivemos a experiência bem-sucedida 
realizada no ano passado”, confessou 
o secretário Damião Ramos Cavalcanti. 
Quem estiver interessado em partici-
par das conversas poderá se informar 
através das redes sociais da própria 
Secult-PB. Nas datas dos eventos, as 
salas serão abertas e cada uma terá um 
link apropriado. 

“Em princípio, começamos há mui-
to tempo a conversar com as comuni-
dades para juntar elementos para nos 
preparar para essa segunda fase da 
LAB”, ressaltou Damião. “Como escre-
veu José Américo de Almeida, ‘ninguém 
se perde na volta’. Nós estamos saben-
do o caminho para elaborar as medi-
das para a nova fase”, garantiu o gestor, 
acrescentando que a série ‘Diálogos 
Culturais’ foi realizada com êxito no 
ano passado, durante a implementação 
da primeira etapa da Lei Aldir Blanc. 
No caso da Paraíba, o valor restante 
da primeira etapa é de R$ 19 milhões, 
montante que será utilizado em ações 
de renda direta e no financiamento de 
novos editais para todas as linguagens 
artísticas nesta etapa.

O secretário ainda fez questão de  
assegurar que se procurará, de forma 
mais incisiva, em contemplar os ciga-
nos, quilombolas e indígenas nesta fase, 
além das periferias e negritudes.

Damião Ramos Cavalcanti infor-
mou que, no começo desta semana, fez 
novamente reunião técnica interna on
-line com a equipe da Secretaria de Es-
tado da Cultura para traçar estratégias 
para a nova execução da Lei Aldir Blanc 
na Paraíba. Na ocasião, o coordenador 
jurídico da Secult-PB, Filipe Nóbrega, 
observou que a Lei 14.150/2021, pu-
blicada na última sexta-feira (11), no 
Diário Oficial da União, materializa a 
derrubada dos vetos presidenciais que 
impediam Estados e Municípios de usa-
rem os recursos remanescentes da fase, 
só altera os dispositivos que definem 
prazos, e mantém o texto original da 
LAB no restante.

“Esperamos a regulamentação da 
lei, que deve trazer mais alguns dispo-
sitivos e interpretações, e isso nós va-

mos analisar cuidadosamente com os 
órgãos estaduais e federais de contro-
le, mas isso não impede que nós aqui 
adiantemos procedimentos que inde-
pendem do olhar jurídico”, disse o se-
cretário da Cultura da Paraíba.

Secult-PB promove série 
de debates para 2a fase

Conferências virtuais vão discutir e traçar as estratégias para 
editais na nova fase, que deve incluir no público contemplado 
ciganos, quilombolas, indígenas, periferias e negritudes
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ConFIrA o CronogrAMA dAS rEunIõES 
vIrtuAIS doS ‘dIálogoS CulturAIS‘:
n 16/6 (quarta-feira)
10h: Articuladores Regionais
n 17/6 (quinta-feira)
10h: Dirigentes de municípios que já executaram a Lei Aldir Blanc (LAB)
15h: Dirigentes de municípios que já executaram a LAB
n 18/6 (sexta-feira)
15h: Dirigentes de municípios que não executaram a LAB
n 28/6 (segunda-feira)
10h: Música
15h: Dança e Teatro
n 29/6 (terça-feira)
10h: Circo
15h: Audiovisual
n 30/6 (quarta-feira)
10h: Artes Visuais e Fotografia
15h: Culturas Populares e Tradicionais 
n 1°/7 (quinta-feira)
10h: Ciganos, Indígenas e Quilombolas
15h: Periferias e Negritudes
n 2/7 (sexta-feira)
10h: Literatura e Bibliotecas
15h: Artesanato

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse a página oficial da

Secult-PB no Facebook
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

“Eu me chamo Gabriel 
García Márquez” 
(ilustração). “Sin-

to muito: também não gosto do nome, 
pois é uma série de lugares comuns. 
Minha verdadeira vocação é a de 
prestidigitador, mas me ofusco tanto 
tentando fazer um truque que tive 
que me esconder na literatura. Essas 
atividades, em todo caso, conduzem à 
única coisa que me interessou desde 
pequeno: que meus amigos me achas-
sem o máximo”.

Com toda essa simplicidade, o 
colombiano Gabo – morto na Cidade 
do México em abril de 2014 – fazia 
sua autoapresentação na época do 
lançamento de Cem anos de solidão, 
o livro que definitivamente o le-
varia ao Prêmio Nobel, há 28 anos. 
Para datar bem essas coisas, Cem anos 
de solidão foi escrito entre 1965 e 1967, 
na casa no México em que ele voltou a 
ocupar em 1997 por chorar pela Colôm-
bia. Por não poder ficar no país natal, 
segundo suas próprias palavras, agora 
“incômodo, inseguro e intranquilo para 
escrever”. Entre os livros menos badala-
dos de García Márquez, gosto muito de 
Relato de um náufrago. Por isso, a seguir 
a transcrição de trechos de seu capítulo 

final, para lembrar que Gabo existiu como 
então não havia muitos fazendo literatura 
de qualidade na América Latina.

nnnnnnnnnn

“Nunca pensei que um homem se trans-
formasse em herói por ficar dez dias numa 
balsa, suportando fome e sede. Eu não podia 
fazer outra coisa. Se a balsa fosse abastecida 
com água, biscoito, bússola e instrumentos 
de pesca, certamente estaria tão vivo como 

hoje. Mas com uma diferença: não teria 
sido tratado como herói. De maneira que o 
heroísmo, no meu caso, consiste em não ter 
me deixado morrer de fome e sede durante 
dez dias.

Não fiz nenhum esforço para ser herói. 
Tudo que fiz foi para me salvar. Mas como a 
salvação veio envolta numa áureola, premi-
ada com o título de herói como um bombom 
com surpresa, não tive outro recurso senão 
suportar a salvação, como havia chegado, 
com heroísmo e tudo.

As pessoas me perguntam como é 
que um herói se sente. Nunca sei o que 
responder. De minha parte, sinto o mesmo 
que antes. Não mudei nem por dentro nem 
por fora. As queimaduras do sol deixaram 
de doer. A ferida do joelho cicatrizou. Sou 
outra vez Luis Alexandre Velasco. E isso 
me basta. 

Mudaram as pessoas. Meus amigos são 
agora mais amigos que antes. E eu imagino 
que meus inimigos são mais inimigos, ainda 
que não acredite tê-los. Quando alguém me 
reconhece na rua, fica me olhando como a 
um animal estranho. Por isso ando mais à 
paisana, até que as pessoas se esqueçam de 
que estive dez dias sem comer nem beber 
em uma balsa.

A primeira sensação que se tem quando 
se começa a ser importante é a de que, du-

rante todo o dia e toda a noite, em qualquer 
circunstância, as pessoas gostam que a 
gente lhes fale de si mesmo.

(...) Minha vida de herói não tem nada 
de especial. Levanto às dez da manhã. Vou 
a um café conversar com os amigos, ou 
alguma das agências de publicidade que 
estão fazendo anúncios baseados na minha 
aventura. Contei minha história na televisão 
e num programa de rádio. Algumas pessoas 
me dizem que essa história é uma invenção 
fantástica. Eu lhes pergunto: Então, o que eu 
fiz durante dez dias no mar?”. 

nnnnnnnnnn

Morto aos 87 anos, García Márquez 
deixou um legado que foi capaz de levar 
leitores junto com ele e fazê-los acreditar 
em qualquer coisa.

O trabalho do autor baseou-se tanto 
em sua vivência como jornalista na América 
Latina, a admiração por William Faulkner 
e Mark Twain, quanto histórias vividas du-
rante sua infância na casa de seus avós em 
Aracataca, na Colômbia.

Antes de sua morte, já fazia mais de 
dez anos que o escritor não publicava nada. 
García Márquez disse que a escrita o desgas-
tou e que queria mais tempo para aproveitar 
a vida de outra forma. Assim o fez.

‘Relato de um náufrago’ segundo Gabo
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Com a diversidade como tom, evento internacional de documentários terá o lançamento de ‘Toada para José Siqueira’

Nomes como o maestro 
paraibano José Siqueira, Jair 
Rodrigues, Secos & Molhados, 
Luiz Melodia, Paulo César 
Pinheiro, Zeca Baleiro, João 
Bosco e Aldir Blanc são al-
guns dos personagens reuni-
dos na 13ª edição do In-Edit 
Brasil – Festival Internacional 
de Documentários Musicais 
– que tem sua abertura nes-
ta quarta-feira, em formato 
totalmente digital através de 
plataforma que poderá aces-
sada livremente pelo públi-
co através do site oficial do 
evento (br.in-edit.org).

O In-Edit Brasil, com foco 
em filmes documentários que 
tenham a música como ele-
mento integrador, nasceu em 
Barcelona em 2003, e hoje 
acontece em diversos países 
como Espanha, Chile, Grécia 
e Holanda. Por aqui, o festival 
teve sua primeira edição em 
2009. O homenageado desta 
edição é o renomado diretor 
D.A. Pennebacker, conside-
rado um dos maiores nomes 
do documentarismo mundial, 
referência do chamado “Cine-
ma Direto”. 

Para o diretor do evento, 
Marcelo Aliche, responsável 
também pela curadoria de fil-
mes deste ano, a diversidade 
continua sendo o aspecto mais 
relevante na medida em que 
contempla um painel o mais 
abrangente possível da produ-
ção musical, refletida nos lon-
gas selecionados.

Ele destacou, entre os fil-
mes brasileiros, o documen-
tário Secos & Molhados, de 
Otávio Juliano, com potencial 
para provocar o que chamou 
de “bafafá”, em sua primeira 
exibição pública. Isso em razão 
de que será a primeira vez que 
o criador da banda (João Ri-
cardo) fala sobre a história que 
ainda ecoa nos dias atuais.

A Paraíba será represen-
tada com o longa-metragem 
Toada para José Siqueira, com 
direção do Eduardo Consonni 
com o sobrinho-neto do regen-
te, Rodrigo T. Marques, além 
de ter participação da Orques-
tra José Siqueira do Programa 
de Inclusão através da Música 
e das Artes (Prima).

No longa, acompanha-
mos a trajetória do maestro, 
compositor, musicólogo, pro-
fessor e fundador da Orques-
tra Sinfônica Brasileira José 
Siqueira, autor de outras tan-
tas iniciativas no Brasil e no 
exterior, com passagens pela 
antiga URSS, Europa e Esta-
dos Unidos.

“Um dos maiores de-
safios foi construir o per-
sonagem de Siqueira sem o 
recurso de depoimentos e 
entrevistas, o que nos colo-
cou num desafio de lingua-
gem documental, e para isso 
recuperamos textos escritos 
por ele, encontrados duran-
te a pesquisa, e criamos uma 
narração com o ator parai-
bano Fernando Teixeira, que 
traz para o documentário 
um tom autobiográfico, re-
velando uma surpreendente 
história de vida e um legado 
que transformou os rumos da 
educação musical e da músi-
ca clássica no Brasil”, explicou 
Rodrigo T. Marques.

Segundo a programação 
do In-Edit Brasil, Toada para 
José Siqueira estará disponível 
para exibição gratuita a partir 
do meio-dia de amanhã.

Filme de abertura
O festival também tem 

seu Panorama Mundial, com 
mostra de documentários mu-
sicais oriundos de países como 
Dinamarca, Finlândia, Irlanda, 
Reino Unido, Austrália, Es-
panha, Peru, Chile e Estados 
Unidos, cujo filme de abertura 
nesta quarta-feira, apartir das 
20h, será Moby Doc (Estados 

Unidos, 2021, 92 min.), de Rob 
Gordon Bralver.

O documentário mostra 
a vida do produtor, multi-ins-
trumentista e um dos primei-
ros DJs a virar celebridades 
no mundo, desde a infância 
solitária nos subúrbios de 
Nova York, nos EUA, a criação 
da banda punk, os acertos e 
erros, a vida de popstar, o ati-
vismo vegano, até a passagem 
pelos maiores palcos onde 
o artista se apresentou pelo 
globo. O filme conta com no-
mes como o cineasta David 
Lynch e músico David Bowie 
(1947-2016). Para quem não 
conhece Moby, uma das suas 
composições mais famosas é 
‘Extreme Ways’, que embalou 
a trilha sonora dos filmes da 
franquia com o personagem 
Jason Bourne.

Um detalhe importan-
te: o In-Edit Brasil é gratuito 
(com retirada de “ingresso 
virtual” para controle), mas 
somente para acesso aos fil-
mes internacionais haverá 
cobrança de R$ 3.

Festival In-Edit Brasil abre 13a 
edição hoje em formato virtual

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do
festival ‘In-Edit Brasil’
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como protagonista o 
famoso DJ Moby (foto 
maior) abre o evento 
audiovisual, que terá na 
programação de amanhã 
a estreia do filme sobre o 
maestro paraibano José 
Siqueira (ao lado)

Lúcio Vilar 
Especial para A União
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Governo vai aplicar R$ 150 milhões na Adutora Transparaíba, R$ 100 milhões em rodovias e R$ 50 milhões no Porto de Cabedelo

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou ontem 
projeto de lei ordinária autori-
zando o Governo do Estado a con-
trair empréstimo da ordem de 
R$ 300 milhões junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Social (BNDS) para aplicação em 
obras a serem realizadas em todo 
o Estado.

Pelo projeto, o governo vai 
aplicar, por meio da Cagepa,  
R$ 150 milhões na implantação 
do Sistema Adutor Transparaíba 
(Ramal do Curimataú); R$ 100 
milhões para o DER restaurar 
e pavimentar rodovias; e R$ 50 
milhões para obras de infraestru-
tura a serem realizadas no Porto 
de Cabedelo.

Na justificativa, o governador 
João Azevêdo (Cidadania) destaca 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Assembleia Legislativa aprova 
empréstimo de R$ 300 milhões

Voto no papel
A medida do voto impresso tem dividido opiniões da bancada paraibana na 
Câmara dos Deputados. Gervásio Maia (na foto), por exemplo, não está convencido 
de que o voto impresso será a melhor forma de evitar fraudes. Página 14
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Justiça & Adjacências

Câmara de conciliação
O presidente do Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB), desembargador Saulo Benevides, 
se reuniu nesta com a diretoria da Associação 
Comercial da Paraíba. Em pauta, a possibili-
dade de estabelecer uma parceria entre as 
duas instituições que permita a instalação 
de uma câmara de conciliação no prédio 
da Associação. A presidente da Associação 
Comercial, Melca Farias, disponibilizou o 
espaço físico e defendeu a realização de um 
convênio por meio da Escola da Magistratura 
(Esma).

Sistema prisional
O Plano Nacional de Geração de Trabalho e 
Renda no Sistema Prisional, a ser elaborado 
por um grupo de trabalho constituído no 
último dia 9 de junho pelo Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), contará com a participação 
da defensora pública paraibana Josefa Eli-
zabete Paulo Barbosa, que atua junto à Vara 
de Execução de Penas Alternativas de João 
Pessoa. Sua indicação partiu da Comissão 
Nacional de Execução Penal da Defensoria 
Pública do Colégio Nacional de Defensores 
Públicos (Condege).

Digitalização dos feitos
Como a maioria das unidades judicias, a 
Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Campina Grande também está migrando os 
processos físicos para o Processo Judicial 
eletrônico (PJe), procedimento possibilitado 
pela digitalização dos feitos, no qual está 
prestes a alcançar os 100% de processos 
digitalizados. O objetivo é dar celeridade à 
tramitação processual e tornar mais eficiente 
a prestação jurisdicional, bem como se ade-
quar ao teletrabalho.

Mulher com deficiência
A Defensoria Pública do Estado da Paraíba 
(DPE-PB) realiza nesta quinta-feira (17) um 
debate sobre ‘A mulher com deficiência: atua-
ções em prol do rompimento de barreiras 
sociais em um contexto de pandemia’. O tema 
será abordado em uma live no Instagram 
pela deputada estadual Cida Ramos (PSB) 
e a publicitária Carolina Vieira, com media-
ção da defensora pública Fernanda Peres, 
coordenadora de Promoção dos Direitos das 
Pessoas Idosas e das Pessoas com Deficiência 
da DPE-PB.

Fogueiras e fogos
A Promotoria de Justiça de Solânea, do Mi-
nistério Público da Paraíba (MPPB), ajuizou 
ação civil pública contra os municípios de 
Arara, Casserengue e Solânea, requerendo a 
concessão de tutela provisória de urgência, 
para determinar que os prefeitos, através de 
seus órgãos próprios, realizem a fiscalização 
e proíbam o acendimento de fogueiras e a 
soltura de fogos de artifício durante as festi-
vidades juninas, sob pena de multa de R$ 100 
mil, em caso de descumprimento.

Curso para magistrados
Estão abertas as inscrições para o curso ‘O 
Juiz Corregedor Permanente e a Fiscalização 
nas Serventias Extrajudiciais’, promovido 
pela Escola Superior da Magistratura (Esma). 
A formação é destinada aos magistrados 
do Poder Judiciário estadual com atividade 
de corregedor permanente das serventias 
extrajudiciais. O período de inscrição ocorre 
até sexta-feira (18) e estão disponíveis 40 
vagas. Os interessados devem realizar ins-
criçõespela internet.

Webinário do CNJ
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) reali-
zará no dia 24 de junho, a partir das 9h, o 
webinário ‘Justiça, Tecnologia e Eficiência’. 
O evento, promovido pela Comissão Perma-
nente de Eficiência Operacional, Infraestru-
tura e Gestão de Pessoas, será realizado de 
forma virtual, na plataforma Cisco Webex, 
e destina-se a magistrados, membros do 
Ministério Público, advogados, servidores e 
população interessada. As inscrições estarão 
disponíveis até o dia 23 de junho.

que o Estado tem condições satis-
fatória de cumprimento do con-
trato de empréstimo e observa 
que seus resultados culminarão 
em inúmeros benefícios para a 
Paraíba, tendo em vista incluir 
obras que vão do Litoral ao Sertão 
do Estado.

O prazo de pagamento do 

empréstimo é de 24 anos com 
mais três de carência e com taxa 
de juros a longo prazo da ordem 
de 3 %. Atendendo a um pedido 
de urgência urgentíssima apre-
sentado pelo líder do governo, 
deputado estadual Wilson Filho 
(sem partido), a maioria dos de-
putados aprovou a matéria antes 

Projeto do Poder Executivo foi aprovado pela maioria dos deputados em sessão remota

Foto: Agência ALPB

Mais prerrogativas para os legislativos nos estados

Emenda impositiva para hospital em Pocinhos é reaproveitada

Lotação no transporte intermunicipal ficará limitada

Ainda na mesma sessão de 
ontem, os deputados estaduais 
aprovaram, por unanimidade, 
projeto de autoria do deputado 
Ricardo Barbosa (PSB) que, junta-
mente com idênticas proposituras 
aprovadas em Assembleias de 
outros estados, deverá ser trans-
formado em uma proposta de 
emenda constitucional (PEC) que 
será encaminhada ao Congresso 
Nacional para ampliação das prer-

rogativas do Poder Legislativo.
A propositura visa alterar vá-

rios artigos da Constituição acres-
centando mais dois aos Atos das 
Disposições Constitucionais Tran-
sitórias, com o objetivo de revisar 
a repartição de competências da 
Federação, atribuindo aos esta-
dos federados maior autonomia 
regulatória.

Conforme explicações do 
deputado Ricardo Barbosa, que 

atualmente ocupa interinamente 
a presidência da União Nacio-
nal das Assembleias Legislativa 
(Unale), pelo menos outras duas 
casas legislativas estaduais já 
aprovaram projetos de resolução 
semelhantes.

A meta, segundo ele, é que 
pelo menos 14 das 27 Assembleias 
aprovem a iniciativa para que ela 
possa ser transformada em PEC e 
possa começar a tramitar numa 

comissão especial que será for-
mada pela Câmara dos Deputados, 
antes da deliberação de plenário.

“Esse é um sonho antigo da 
Unale, que estava um pouco ador-
mecido desde 2019, mas que ago-
ra é retomada com toda a força 
para que possamos garantir às As-
sembleias Legislativas mais prer-
rogativas e autonomia”, declarou 
o deputado Anderson Monteiro 
(PSC), relator da matéria.

Os deputados aprovaram 
ainda centenas de requerimen-
tos e vários outros projetos im-
portantes. Entre eles, um que 
possibilitou o aproveitamento 
de uma emenda impositiva do 
presidente da Casa, Adriano 
Galdino (PSB). A emenda de-
fendia a construção de um hos-
pital regional para o município 
de Pocinhos e foi vetada, mas, 
agora, terá os seus mesmos R$ 
560 milhões transformados 

em recursos para a reforma do 
hospital já existente naquele 
município.

Ainda de Adriano Galdino, 
os deputados aprovaram o pro-
jeto que dispõe sobre o registro 
de ocorrência e o pedido de me-
dida protetiva de urgência rela-
tivos a ato de violência domés-
tica e familiar contra a mulher, 
criança, adolescente e idoso.

Também foi aprovado o Es-
tatuto da Mulher Parlamentar e 

Ocupante de Cargo ou Emprego 
Público no Estado da Paraíba, 
apresentado através do Projeto 
de Lei 1.247/2019, de autoria da 
deputada estadual Camila Tos-
cano. A matéria tem a finalidade 
de dispor sobre os mecanismos 
de prevenção, cuidados e res-
ponsabilização contra atos indi-
viduais ou coletivos de assédio 
e qualquer outra forma de vio-
lência política contra mulheres.

Entre as metas do Estatuto, 

a deputada destacou a elimina-
ção de atos, comportamentos e 
manifestações individuais ou 
coletivas de violência política 
e perseguição, que direta ou 
indiretamente afetam as mu-
lheres no exercício da atividade 
parlamentar e de funções pú-
blicas. “Não haverá democracia 
efetiva e igualdade real enquan-
to o problema do assédio e da 
violência não for devidamente 
considerado”, disse Camila.

Preocupados com os elevados 
índices de contaminação pelo novo 
coronavírus entre a população pa-
raibana, os parlamentares apro-
varam projeto do deputado esta-
dual Branco Mendes (Podemos) 
proibindo a lotação máxima em 
veículos que realizam o transpor-
te intermunicipal de passageiros 
no Estado, enquanto perdurar o 
período da pandemia da covid-19.

De acordo com o texto, só se-
rão permitidos passageiros nas 
poltronas, respeitando o distancia-
mento seguro para evitar o risco de 
contaminação pela doença. Tam-
bém não será permitida a viagem 
de passageiros em pé.

Homenagens
Os deputados aprovaram 

por unanimidade o projeto apre-

sentado pelo presidente Adriano 
Galdino denominando a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA), lo-
calizada em Santa Rita, de Thiana 
Perazzo Gomes Félix, em home-
nagem à filha do vice-presidente 
da Casa, deputado estadual Tião 
Gomes (Avante), que morreu há 
uma semana, vítima da covid-19, 
e que trabalhou por muitos anos 
no local.

Também foi aprovado o Pro-
jeto de Resolução 301/2021, do 
deputado estadual Jeová Campos 
(PSB), que dispõe sobre a conces-
são da ‘Medalha Epitácio Pessoa’ 
aos médicos e gestores estaduais 
Geraldo Medeiros, Renata Nóbre-
ga e Daniel Beltrammi. Durante 
a votação, vários parlamentares 
homenagearam a atuação dos ges-
tores durante a pandemia.

mesmo do parecer da Comissão 
de Orçamento e Finanças (COF), 
onde a matéria tramitava com pe-
dido de vista do deputado Tovar 
Correia Lima (PSDB).

O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Adriano 
Galdino (PSB), abriu o debate 
para que parlamentares de opo-
sição e situação se posicionassem 
sobre o projeto, mas ele mesmo 
terminou as discussões reconhe-
cendo que o Governo do Estado 
merecia crédito de confiança para 
realizar o empréstimo e, com isso, 
proporcionar a realização das 
obras especificadas no projeto.

“Reconheço e respeito alguns 
questionamentos feitos por depu-
tados da oposição, mas eu mesmo 
voto favorável a essa matéria, por-
que ela representa mais obras e 
mais benefícios para a população 
da Paraíba, nas mais diversas re-
giões”, afirmou Adriano Galdino.

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) realiza audiência 
pública hoje pela manhã para 
discutir a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) para o exercício 
financeiro de 2022. A matéria 
estava pautada para a manhã de 
ontem, mas devido a problemas 
técnicos gerados por uma queda 
de energia, precisou ser adiada.

Representações de várias 
secretarias do município foram 
convidadas e estão com presen-
ças confirmadas para apresentar 
as prioridades e metas do Poder 
Executivo, que serão debatidas 
com os vereadores e represen-
tantes da sociedade em reunião 
transmitida ao vivo pela TV Câ-
mara e por vários canais das re-
des sociais.

A LDO é a norma que apre-
senta as prioridades, metas e 

ações da gestão municipal para 
o ano subsequente e serve de 
base para a elaboração da Lei Or-
çamentária Anual (LOA), norma 
que estima as receitas e fixa des-
pesas orçamentárias. Este ano, o 
relator da matéria é o vereador 
Carlão Pelo Bem (Patriota).

Os vereadores e comissões 
permanentes da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa têm até o dia 
18 de junho, às 17h, para a apre-
sentação de emendas ao projeto 

junto à Comissão de Finanças e 
Orçamento (CFO) da Casa.

Após a audiência pública 
para debater a LDO 2022, a Câ-
mara realiza sessão especial para 
tratar acerca do Projeto de Lei 
Ordinária 324/2021 – Lei de Pu-
blicização Curricular. O evento, 
proposto pelo vereador Milanez 
Neto (PV), está programado para 
começar às 11h, também de for-
ma remota, pelos canais oficias de 
comunicação da Casa.

Câmara realiza audiência pública para 
debater LDO com os secretários da capital
Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com
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Comissão em Brasília que discute o comprovante impresso da urna eletrônica deve dar parecer sobre o assunto até o fim do mês

A medida do voto impres-
so, defendida pelo presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
tem dividido opiniões da ban-
cada paraibana na Câmara dos 
Deputados. Enquanto o depu-
tado federal Wellington Ro-
berto (PL) duvida da eficácia 
da urna eletrônica, o deputado 
federal Gervásio Maia (PSB) 
não está convencido de que o 
voto impresso será a melhor 
forma de evitar fraudes.

Entre as duas opiniões está 
a do deputado federal Julian 
Lemos (PSL). O parlamentar 
disse que “tanto faz”, sobre ser 
a favor ou contra o novo mode-
lo de votação eleitoral, apesar 
de supor um voto favorável em 
caso de votação na Câmara dos 
Deputados.

De acordo com Wellington 
Roberto, a proposta ainda está 
em análise e “não adianta a 
gente estar contabilizando ne-

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Voto impresso divide bancada 
da PB na Câmara dos Deputados
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Pelas Prefeituras

Notas & Fatos

Política na História

Compra de castramóvel
Os municípios de Cajazeiras e Guarabira 
vão receber nos próximos dias, cada um, 
R$161.667,00 para a compra de castramó-
vel – veículo utilizado para a realização de 
cirurgias de castração em cães e gatos. Os 
valores foram destinados pelo deputado 
federal licenciado Pedro Cunha Lima (PSDB) 
e são fruto de emenda parlamentar do exer-
cício de 2020. No total, cada cidade recebeu 
cerca de R$300 mil, podendo o restante do 
recurso ser usado para a compra de outros 
equipamentos para o cuidado dos animais.

“Progeto” da prefeita
Por meio das suas redes sociais, a prefeita 
da cidade de Bayeux, Luciene Gomes (PDT), 
divulgou um projeto social apoiado por sua 
gestão denominado: Irmã Geni. Porém o 
que chamou a atenção foi o erro gramatical 
nas camisetas dos participantes. A própria 
prefeita veste e divulga a camisa que tem a 
seguinte frase: “Progeto Social, Irmã Geni”, 
com ‘g’ no lugar de ‘j’, na palavra projeto, o 
que não foi percebido nem pela prefeita e 
nem por sua equipe.

Prêmio de jornalismo
O Prêmio Sebrae de Jornalismo está de volta 
com inscrições abertas a partir do dia 1º 
de julho. O objetivo principal da iniciativa 
é reconhecer o trabalho de profissionais 
da imprensa na cobertura da atuação dos 
temas relacionados ao universo dos micros 
e pequenos negócios do país, por meio das 
diversas mídias existentes atualmente. A 
premiação será dividida em etapas regionais 
e nacional, com previsão do resultado final a 
ser divulgado em janeiro de 2022.

363 — Imperador Juliano marcha de volta pelo 
Tigre e incendeia sua frota de navios de supri-
mentos. Durante a retirada, as forças romanas 
sofrem vários ataques dos persas.

632 — Isdigerdes III ascende ao trono como 
rei (xá) do Império Persa. Ele se torna o último 
governante da dinastia sassânida.

1779 — Espanha declara guerra ao Reino da 
Grã-Bretanha e começa o Grande Cerco de 
Gibraltar.

1815 — Batalha de Ligny e Batalha de Quatre-
Bras, dois dias antes da Batalha de Waterloo.

1846 — Conclave elege o papa Pio IX, iniciando 
o pontificado mais longo da história do papado.

1858 — Abraham Lincoln faz seu discurso da 
Casa Dividida em Springfield, Illinois.

1897 — Assinado um tratado que anexa a 
República do Havaí aos Estados Unidos; a 
República só seria dissolvida no ano seguinte.

1911—Toma posse em Portugal, o 4º governo 
republicano, chefiado pelo presidente do mi-
nistério Duarte Leite.

1955 — Em um esforço inútil para derrubar 
o presidente argentino Juan Domingo Perón, 
pilotos de aviões da Armada Argentina lançam 
várias bombas contra uma multidão desar-
mada que se manifesta em favor de Perón em 
Buenos Aires, matando 364 e ferindo pelo 
menos 800. Ao mesmo tempo, no solo, alguns 
soldados tentam encenar um golpe, mas são 
reprimidos por forças leais.

1958 — Imre Nagy, Pál Maléter e outros líderes 
da Revolução Húngara de 1956 são executados.

1960 — Massacre de Mueda, em Moçambique.

1976 — Levante de Soweto: uma marcha pací-
fica de 15 mil estudantes em Soweto, na África 
do Sul, se transforma em dias de tumultos 
quando a polícia abre fogo contra a multidão.

1980 — Entrada em circulação do Metical, a 
nova moeda de Moçambique.

nhuma situação que possa não 
prosperar”, disse. No entanto, o 
deputado afirma ser favorável 
à nova forma de votação. “A 
minha opinião formada é que 
eu não sou contra de forma 
nenhuma. Mas tem que ana-
lisar a situação. O país passa 
pela viabilidade desse projeto, 
acho que seria uma garantia 
boa”, disse.

O parlamentar comentou 
ainda sobre a sua “descon-
fiança” quando o assunto são 
os eletrônicos, se referindo à 
possibilidade de fraudes fu-
turas nas urnas eletrônicas. 
“Toda a situação que se mexe 
com eletrônicos pode cometer 
seus erros. Eu não sou cem por 
cento fiel em relação a preci-
são de determinados sistemas. 
Às vezes, a gente se depara 
com situações de certos equi-
pamentos eletrônicos, e isso 
pode acontecer com as urnas 
também. Não estou dizendo 
que aconteceu, mas pode acon-
tecer”.

O deputado Julian Lemos 
também se mostrou, de certa 
forma, favorável ao novo mode-
lo. Ele afirmou que “tanto faz” a 
forma como o debate em volta 
do assunto vai evoluir, contanto 
que a polêmica chegue ao fim. 

“Eu não acredito que a PEC do 
voto impresso seja votada, mas, 
se for para ser votada, eu vo-
taria a favor. Só para acabar a 
polêmica”.

Apesar do voto favorável, 
Julian Lemos ressaltou que 
acredita na eficácia do modelo 
atual. “Até porque eu fui eleito 
nele. O presidente foi eleito 
nele. Como posso duvidar? Mas 
se tiver um mecanismo de afe-
rição de votos, terá uma condi-
ção de verificação melhor”.

Já o socialista Gervásio 
Maia disse que tudo está en-
caminhando para o seu voto 
ser contrário. No entanto, ele 
ainda terá uma reunião com 
o presidente do PSB para to-
mar a sua decisão. Segundo o 
parlamentar, o assunto está 
sendo refletido fora da polari-
zação política. “Eu fico muito à 
vontade para votar de acordo 
com aquilo que eu acredito, 
e eu realmente não me sinto 
convencido de que a impressão 
vai dar mais segurança”.

Enquanto o deputado Wellington Roberto duvida da eficácia da urna eletrônica e o deputado Gervásio Maia não aprova o voto impresso, o deputado Julian Lemos dispara: “Tanto faz”

Deputado diz que novo sistema pode facilitar fraudes

Eleitor não deverá ter contato físico com o papel

Na opinião de Gervásio 
Maia, o novo sistema de votação 
coloca em dúvida a urna eletrô-
nica, que tem sido utilizada no 
país desde 1996. “Um país do 
tamanho do nosso, imagine só 
a gente ter o sistema eletrônico 
e de papel. Significa dizer que a 
ideia de agilidade, da segurança, 
que temos na urna eletrônica, 
já nasce de certa forma com-
prometida. No instante em que 

você estabelece o voto impresso 
é porque você está duvidando 
da urna”.

Além disso, o deputado res-
saltou que o modelo impresso 
pode facilitar fraudes, já que 
muitas questões na PEC não fo-
ram respondidas. “Quem vai to-
mar conta desse voto impresso 
após a eleição? Qual é a garantia 
e segurança que a gente tem em 
relação a quantidade de votos 

impressos que estarão nas ur-
nas? Qual a garantia de que isso 

vai ser preservado?”, comentou.
O parlamentar traz ainda 

outra alternativa para acabar 
com as dúvidas em torno da 
urna eletrônica. “Existem inú-
meros mecanismos de controle 
da própria programação. Pode-
ria se construir um estudo para 
tornar a coisa mais segura. Se é 
que há algum questionamento, 
porque, até o dia de hoje, nunca 
provou nenhuma fraude”.

De autoria da deputada fede-
ral Bia Kicis (PSL-DF), a proposta 
não elimina a urna eletrônica, 
mas acrescenta o voto impresso. 
“No processo de votação e apura-
ção das eleições, dos plebiscitos 
e dos referendos, independente-
mente do meio empregado para 
o registro do voto, é obrigatória 
a expedição de cédulas físicas 
conferíveis pelo eleitor, a serem 
depositadas, de forma automática 
e sem contato manual, em urnas 
indevassáveis, para fins de audi-
toria”, diz o texto.

Segundo a proposta, o voto 
deverá ser checado pelo eleitor 
em uma tela antes de ser depo-
sitado na urna. O eleitor tam-
bém não terá contato físico com 
o papel.

Em um debate na Câmara 
dos Deputados sobre o assunto, 
que ocorreu no último dia 9, o 
presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), ministro Luís 
Roberto Barroso, defendeu o sis-
tema de votação eletrônica. “É se-
guro, transparente e, sobretudo, 
é auditável”, disse.

A comissão da Câmara dos 
Deputados que discute o voto 
impresso deve dar parecer sobre 
o assunto até o fim do mês. Mas 
a proposta de instituir a emissão 
de comprovante pela urna ele-
trônica pode esbarrar no TSE. 
Luís Roberto Barroso, contra a 
implementação da mudança, 
alega judicialização do pleito e 
“retrocesso”.

Bolsonaro argumenta que 
o processo dará mais transpa-
rência e reitera: a palavra final 
é do Congresso Nacional. “Se o 

Congresso promulgar a PEC do 
voto auditável impresso, teremos 
eleições com voto impresso em 
2022 e ponto final. Não se dis-
cute mais esse assunto. Não tem 
que ninguém dar palpite”, disse 
o presidente.

A comissão ainda realizará 
algumas audiências públicas para 
ouvir convidados, especialistas, 
advogados, especialistas em se-
gurança digital. Antes do recesso 
parlamentar, o relatório deverá 
ser votado no plenário da Câmara 
dos Deputados em duas votações.

Parlamentar destaca 
que, ao estabelecer 

o voto impresso, 
desconfia-se da urna

Toda a situação que se 
mexe com eletrônicos pode 
cometer seus erros. Eu não 
sou cem por cento fiel em 

relação a precisão de 
determinados sistemas. Às 
vezes, a gente se depara 
com situações de certos 

equipamentos eletrônicos, e 
isso pode acontecer com as 
urnas também. Não estou 

dizendo que aconteceu, mas 
pode acontecer 

Foto: DivulgaçãoFoto: AssessoriaFoto: Reprodução
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Na CPI da Covid, Marcellus Campêlo afirmou que ofícios enviados ao Ministério da Saúde ficaram sem resposta

Ex-secretário do AM contradiz
Pazuello sobre falta de oxigênio
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Marcellus Campêlo disse ter ligado no dia 7 de janeiro ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para explicar a necessidade de apoio para transporte de oxigênio

Foto: Agência Senado

Em depoimento à CPI 
da Covid, o ex-secretário de 
Saúde do Estado do Ama-
zonas, Marcellus Campêlo, 
disse ter ligado no dia 7 
de janeiro ao então mi-
nistro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, para explicar a 
necessidade de apoio lo-
gístico para transporte de 
oxigênio de Belém do Pará 
para Manaus, a pedido da 
empresa White Martins. 
Segundo ele, na conversa 
Pazuello orientou que o Es-
tado contatasse o Comando 
Militar da Amazônia para 
solicitar esse auxílio.

Apesar de ter falado 
com Pazuello no dia 7, e 
também no dia 10, presen-
cialmente, o ex-secretário 
disse que, de seu conheci-
mento, não houve resposta 
por parte do Ministério da 
Saúde a uma série de ofícios 
enviados pelo governo local 
sobre o problema de desa-
bastecimento.

“No dia 9 de janeiro, 
quando percebemos que ha-
veria atraso na chegada da 
primeira balsa prometida 
pela White Martins, envia-
mos ofício, e existia agenda 
do ministro Pazuello em Ma-
naus a partir do dia 10. En-
tão no dia 10 foi relatada a 
situação dessa preocupação 
do apoio logístico”, relatou. 

“Não tenho conhecimento 
se houve resposta, acredito 
que não. Não houve respos-
ta, que eu saiba (aos ofícios 
enviados ao então ministro 
da Saúde). A programação 
da White Martins estava 
para dia 9, como não houve 
confirmação, enviamos ofí-
cio ao Ministério da Saúde 
via comitê de crise, nos dias 
9, 11, 12 e 13 de janeiro”, 
afirmou o ex-secretário.

Fala de Pazuello
À CPI da Covid, Pazuel-

lo alegou que só soube do 
problema de oxigênio no 
dia 10 de janeiro. Durante 
sua oitiva, no entanto, pre-
cisou ajustar seu discurso, 
após ser confrontado com 
um ofício, relevado pelo Es-
tadão/Broadcast, na qual o 
ex-secretário executivo do 
Ministério da Saúde Elcio 
Franco afirma que a pasta 
soube das dificuldades na 
noite do dia 7 de janeiro, 
em uma conversa com o ex-
secretário.

“Sobre o contato pes-
soal no dia 10, foi relatada 
preocupação com White 
Martins, aí o ministro mar-
cou reunião no dia seguinte 
com a White Martins para 
tratar desse assunto pes-
soalmente, dia 11. White 
Martins pediu apoio logísti-
co e a partir daí o ministro 
designou Coronel Moura 
para fazer as tratativas com 
a White Martins”, contou.

Combate à covid-19

Pfizer vai entregar nesta semana
2,4 milhões de doses de vacinas

A Pfizer e sua parceira, 
BioNTech, anunciaram on-
tem que enviarão ao Brasil 
2,4 milhões de doses de 
vacinas contra a covid-19 
nesta semana. Conforme 
comunicado divulgado pe-
las empresas, a remessa 
será enviada em três lotes.

 Ontem, chegaram 530 
mil doses. Outras 936 mil 

deverão chegar nesta quar-
ta-feira e igual quantitativo 
na quinta-feira (17). Com 
as entregas dessa semana, 
o número de vacinas dis-
ponibilizadas pela farma-
cêutica chegará a 10,6 mi-
lhões.

O consórcio Pfizer 
BioNTech fechou acordo 
com o governo brasileiro 
em março deste ano que 
envolve a aquisição de 100 
milhões de doses. Em maio, 

um novo negócio previu 
mais 100 milhões de doses, 
que serão entregues entre 
outubro e dezembro.

Covax facility
O Ministério da Saúde 

anunciou também hoje que 
na próxima semana rece-
berá mais um lote de va-
cinas contra a covid-19 do 
consórcio Covax Facility, 
coordenado pela Organi-
zação Mundial de Saúde e 

que reúne governos e fa-
bricantes.

Serão enviadas ao 
país 842,4 mil doses pelo 
consórcio. Até o momen-
to, o Brasil recebeu cin-
co milhões de doses pela 
Covax Facility. Pelo inves-
timento feito, o país tem 
direito a 42,5 milhões até 
o fim do ano. O Ministé-
rio da Saúde não divulgou 
quando deverá ter a pró-
xima remessa.

Acusação sobre contratações é contestada
Matheus de Souza,
Daniel Weterman e
Amanda Pupo
Agência Estado

O ex-secretário de Saúde do 
Amazonas, Marcellus Campêlo, 
negou as acusações de que ele 
teria realizado contratações 
fraudulentas para favorecer 
empresários locais enquanto 
trabalhava no governo estadual. 
Campelo foi alvo da quarta fase 
da Operação Sangria, da Polícia 
Federal (PF), que apura o desvio 
de dinheiro do combate à pande-
mia, e chegou a ser preso.

Segundo o ex-secretário, 
nenhuma das empresas citadas 
no processo em que ele é alvo 
foi contratada pelo governo. 

Campêlo afirmou, ainda, que 
nenhuma das acusações feitas 
contra ele procedem. Sobre seu 
pedido de exoneração do cargo, 
no início deste mês, o ex-secre-
tário voltou a afirmar que a saída 
foi motivada por uma questão 
ética, “porque eu acredito que 
por questões éticas você tem 
deixar um cargo para permitir 
que as investigações procedam e 
não seja acusado de tentar inter-
ferir nas investigações”, afirmou, 
nesta terça-feira, 15.

Intervenção federal
Marcellus Campelo também 

negou, durante seu depoimento 
à CPI da Covid, que tenha con-
versado com o governador do 
Amazonas, Wilson Lima (PSC), 

sobre a reunião interministe-
rial em que o governador teria 
defendido a desnecessidade 
de uma intervenção federal no 
Estado para lidar com o colapso 
de saúde.

No depoimento  do ex-
ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello à CPI, o antigo chefe 
da pasta afirmou que Lima foi 
ouvido pelo presidente da Re-
pública, em uma reunião inter-
ministerial, onde o governador 
alegou que tinha condições 
de liderar o enfrentamento à 
crise. O governo Bolsonaro 
então tomou a decisão de não 
intervir. A intervenção federal 
foi sol ici tada pelo senador 
Eduardo Braga (MDB-AM), em 
15 de janeiro.

Após ser expulso do Democratas,  
Maia critica o presidente  ACM Neto 
Agência Estado

O ex-presidente da 
Câmara Rodrigo Maia se 
manifestou em publicação 
no Twitter, após a executi-
va nacional do Democratas 
anunciar, nesta segunda-
feira (14), que optou pela 
sua expulsão do quadro do  
partido.

“O DEM decidiu me 
expulsar de seus quadros. 
O presidente Torquemada 
Neto, usando o seu poder 
para tentar calar as mere-
cidas críticas à sua gestão, 
tomou essa decisão. É la-
mentável o caminho impos-
to pelo Torquemada para 
o partido. Não só por isso, 
mas também pela sua des-

lealdade e falta de caráter, 
pedi a minha desfiliação. 
O partido diminuiu. Virou 
moeda de troca junto ao 
governo Bolsonaro. Ago-
ra é virar a página e juntar 
forças para um projeto de 
desenvolvimento do Brasil 
e em prol dos brasileiros”, 
escreveu o deputado fede-
ral pelo Rio de Janeiro.

Desde as eleições que re-
novaram a presidência da Câ-
mara e do Senado, Maia tem 
aumentado o tom com rela-
ção ao presidente nacional 
do DEM, ACM Neto. Em sua 
mensagem, logo após o anún-
cio de sua expulsão, Maia 
compara Neto com Tomás de 
Torquemada, um inquisidor 
geral espanhol no século XV.

Amanda Pupo e 
Daniel Weterman
Agência Estado

Matheus de Souza, 
Daniel Weterman e 
Amanda Pupo
Agência Estado

Pedido de cloroquina

A Secretaria de Saúde do Amazonas fez um pedido 
ao Ministério de Saúde de envio de cloroquina para o 
Estado no dia 5 de janeiro, período que antecedeu o 
colapso no sistema de saúde de Manaus com a falta 
de oxigênio para atendimento de pacientes do novo 
coronavírus. O medicamento não tem eficácia com-
provada cientificamente contra covid-19, mas o uso foi 
incentivado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

Em depoimento na CPI da Covid ontem, o ex-se-
cretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, 
afirmou que a secretária Mayra Pinheiro, do Ministério 
da Saúde, esteve em Manaus no dia 4 de janeiro e 
houve forte ênfase ao chamado tratamento precoce. 
Em documento enviado à CPI, a secretaria estadual 
apresentou uma relação de solicitações feitas ao mi-
nistério durante a pandemia. O pedido de cloroquina 
foi feito no dia 5 de janeiro, um dia após a reunião 
com a secretária, conforme a lista.

Durante o depoimento, Campêlo declarou que a 
hidroxicloroquina era usada para tratamento de outras 
doenças, como lúpus, e que o estoque estava zerado. 
Depois, confrontado pela senadora Eliziane Gama (Ci-
dadania-MA) com o documento, o secretário admitiu o 
pedido do medicamento para um programa de aten-
dimento a pacientes de covid-19, citando orientação 
da secretária Mayra Pinheiro. A data de 5 de janeiro 
coincide com um dos picos de casos do novo corona-
vírus na região, observou a senadora.

Oxigênio
Ao falar na CPI, o ex-secretário alegou que, durante 

o ano de 2020, o consumo de oxigênio não apresentava 
risco de fornecimento. A CPI, porém, recebeu dois docu-
mentos da empresa White Martins alertando a secretaria 
do Amazonas, em julho e setembro do ano passado, 
sobre o aumento da demanda por oxigênio Campêlo 
apontou uma estrutura precária na atenção primária em 
Manaus e a explosão de casos pela nova variante da 
covid-19 como contextos para a crise no estado.

Em nota, a empresa reforçou os alertas enviados à 
gestão estadual. “Cabe ressaltar que a White Martins 
não recebeu da Secretaria Estadual de Saúde infor-
mação prévia a respeito de aumento da demanda de 
oxigênio para as instituições do estado. Como uma 
mera fornecedora, a empresa reforça que não tem 
dever ou qualificação técnica para fazer a gestão da 
saúde pública.”

Jonas Valente
Agência Brasil



Mundo

Países que compõem entidade declararam que crescimento do arsenal dos dois países ameaça a ordem internacional

A pressão do governo dos 
EUA sobre a China recebeu um 
reforço ontem, quando os 30 
países que compõem a Otan 
declararam o crescimento do 
poder militar chinês como um 
“desafio” à segurança ociden-
tal. No comunicado, divulgado 
após o encontro do grupo, em 
Bruxelas, a aliança atlântica su-
biu o tom sobre os riscos que 
representam as ambições mili-
tares de Pequim.

A Otan, formada na 
Guerra Fria, continua a ver 
no que descreve como “ações 
agressivas da Rússia” uma 
ameaça à “segurança atlân-
tica”. O tom mais agressivo 
sobre a China, porém, foi a 
maior novidade da cúpula, a 
primeira com a presença de 
Joe Biden como presiden-
te dos EUA. Nela, os aliados 
demonstraram preocupação 
com a “influência crescente” 
e com os “investimentos” mi-
litares chineses.

“As ambições declaradas 
e o comportamento asser-
tivo da China apresentam 
desafios sistêmicos à ordem 
internacional baseada em 
regras e às áreas relevantes 
para a segurança da aliança 
atlântica”, afirmaram os paí-
ses da Otan no comunicado 
divulgado após o encontro.

Os países-membros des-
tacaram ainda o crescimento 
do arsenal nuclear da China 
e o fato de Pequim tratar de 
maneira “opaca” sua mo-
dernização militar, além de 
mencionar a cooperação en-
tre chineses e russos. O or-
çamento militar da China é 
o segundo maior do mundo, 
atrás apenas do americano, 
mas tem crescido a um ritmo 
acelerado.

Antes de viajar ao Rei-
no Unido e à Bélgica, onde 

se reuniu nos últimos dias 
com os líderes do G-7 e da 
Otan, Biden deixou claro 
que buscaria apoio entre 
velhos aliados para as co-
branças feitas pela Casa 
Branca a Moscou e a Pe-
quim. O democrata faz 
questão de demonstrar 
que o grupo de países ricos 
é capaz de oferecer respos-
tas econômicas, políticas e 
militares para vencer o que 
classifica como uma bata-
lha entre democracia e au-
toritarismo.

Diplomacia
Às margens do encon-

tro, Biden aproveitou para 
agradecer aos líderes de Es-
tônia, Letônia e Lituânia por 
barrarem a entrada da chi-
nesa Huawei no mercado de 
tecnologia 5G, uma cruzada 
empreendida pelos america-
nos ao redor do mundo sob 
o argumento de defesa da se-
gurança nacional.

Em um aceno à diplo-
macia, no entanto, os inte-
grantes da Otan disseram 
que pretendem continuar a 
trabalhar com a China e não 
classificaram o país como 
uma ameaça, termo usado 
para tratar da Rússia.

Biden também con-
versou com aliados sobre o 
encontro que terá na quin-
ta-feira, em Genebra, com o 
presidente russo, Vladimir 
Putin. Questionado por jor-
nalistas, ele disse que não 
divulgaria a estratégia para a 
reunião. “O que vou transmi-
tir ao presidente Putin é que 
não estou procurando um 
conflito com a Rússia, mas 
que responderemos se o país 
continuar com suas ativida-
des ameaçadoras”, afirmou. 
“Não deixaremos de defen-
der a aliança atlântica ou de 
defender os valores demo-
cráticos.”

Beatriz Bulla 
Agência Estado

Poderio militar da China e 
da Rússia preocupa a Otan
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O primeiro-minis-
tro do Reino Unido, Boris 
Johnson, adiou em um mês 
os planos de suspender as 
restrições do lockdown 
por causa da pandemia de 
covid-19. Ele alertou que a 
variante Delta, mais infec-
ciosa, poderia matar mais 
milhares de pessoas se ele 
não fizesse nada.

No estágio final de um 
plano delineado em feve-
reiro, Johnson esperava 
descartar a maioria das 
restrições no dia 21 de ju-
nho, quando pubs, restau-
rantes, clubes noturnos e 
outros estabelecimentos 
poderiam reabrir total-
mente.

A medida muito aguar-
dada foi adiada para 19 de 
julho. 

“Acho que é sensato es-
perar um pouquinho mais”, 
disse Johnson em entrevis-
ta coletiva. “No pé em que 
as coisas estão e com base 
no que consigo ver neste 
momento, tenho fé de que 
não precisaremos mais do 
que quatro semanas.”

O tempo adicional 
será usado para acelerar 
o programa de vacinação 
britânico - um dos mais 
adiantados do mundo - 
encurtando de 12 para 
oito semanas o tempo re-
comendado entre doses 
para pessoas de mais de 40 
anos.

A situação será revista 
em 28 de junho, o que pode 
permitir que a reabertura 
seja adiantada, mas o por-
ta-voz de Johnson disse 
que isso é considerado im-
provável.

Nas últimas semanas, 
houve um crescimento sig-
nificativo de novos casos 
provocados pela Delta, va-
riante descoberta inicial-
mente na Índia. As autori-
dades de saúde acreditam 
que essa variante é 60% 
mais transmissível do que 
a linhagem antes predomi-
nante, e cientistas alertam 
que ela pode desencadear 
uma terceira leva de infec-
ções.

Na segunda-feira, o 
Reino Unido registrou 
7.742 casos novos e três 
mortes pela doença.

Reino Unido decide 
manter restrições

Pequim: “EUA tentam criar frente anti-China”

A China pediu ontem que a 
Organização do Tratado do Atlân-
tico Norte (Otan) “pare de exage-
rar a teoria de ameaça chinesa” 
após a principal aliança militar 
do Ocidente acusar Pequim de 
ser um “desafio sistêmico” para o 
grupo com suas “políticas coerci-
tivas”. Segundo o governo de Xi 
Jinping, que fez um apelo para 
que a União Europeia (UE) não 
se junte à estratégia americana, 
os Estados Unidos estão “muito 
doentes” por tentarem criar uma 
frente unida anti-China.

“Exigimos racionalidade da 
Otan na hora de avaliar o desen-
volvimento da China e que deixem 
de exagerar a teoria de ameaça 
chinesa. Eles não devem usar nos-
sos interesses legítimos e direitos 

como desculpas para manipular 
e criar enfrentamentos artificiais”, 
disse a missão diplomática chinesa 
na União Europeia em comunicado. 
“A China não representa um desafio 
sistêmico para ninguém, mas se 
alguém quiser nos impor um, não 
permaneceremos indiferentes.”

Ao contrário de seu ante-
cessor, que apostava no embate 
direto contra Pequim, a estratégia 
do presidente dos EUA Joe Biden 
é juntar seus aliados europeus e 
asiáticos para tentar impedir que 
a China desafie a supremacia 
americana. Após quatro anos 
negligenciada pelo governo de 
Donald Trump, a Otan é um 
elemento-chave da estratégia 
anti-Pequim de Biden.

O comunicado da cúpula de 
segunda-feira, a primeira desde a 
troca de comando em Washington, 

menciona a China dez vezes - na 
última reunião, em 2019, a potên-
cia asiática havia sido mencionada 
apenas uma. De acordo com o 
texto, “as ambições declaradas 
e o comportamento assertivo da 
China representam desafios sistê-
micos da ordem internacional em 
áreas relevantes para a aliança”.

Na segunda-feira, o secre-
tário-geral da Otan, Jens Stol-
tenberg, havia dito que todos os 
30 países-membros da aliança 
reconhecem que Pequim “está 
aumentando suas capacidades 
militares e continua com seu com-
portamento coercitivo”.

Em sua nota oficial, a missão 
chinesa na UE chama as afirma-
ções de “caluniosas” e alegou que 
a Otan, com sua “mentalidade de 
Guerra Fria, busca atacar o de-
senvolvimento pacífico” do país.

Agência Estado

Queda de Netanyahu não significa 
avanço da paz, afirmam palestinos

A queda do premiê Bin-
yamin Netanyahu não signi-
fica um avanço da paz com 
os palestinos. O novo gover-
no israelense, liderado por 
Naftali Bennett, um defen-
sor dos colonos, é tão ruim 
quanto o anterior, disse o 
primeiro-ministro palesti-
no, Mohamed Shtayeh. 

“Este novo governo é 
igual ao anterior. Nós con-
denamos os anúncios do 
novo primeiro-ministro, 
Naftali Bennett, em apoio 
aos assentamentos israelen-
ses”, disse Shtayeh. “O novo 
governo não tem futuro se 
não levar em consideração o 
povo palestino e seus direi-
tos legítimos.”

Na segunda-feira, a 
frase que mais se ouvia en-
tre os palestinos para de-

Agência Estado finir o novo governo, seja 
em Jerusalém Oriental, na 
Cisjordânia ocupada ou na 
Faixa de Gaza, era: “Mais do 
mesmo”. 

Para o analista pales-
tino Hamada Haber, a di-
versidade de ideologias do 
novo governo e a mínima 

maioria que possui no Par-
lamento impedirão qual-
quer reaproximação com 
as autoridades palestinas, 
o que ele acredita que cau-
saria o colapso do gabinete.

Além disso, de acor-
do com Haber, a Autorida-
de Palestina, que governa 

a Cisjordânia, está muito 
enfraquecida após os 11 
dias de conflitos em maio, 
liderados pelo Hamas, na 
Faixa de Gaza, que teria se 
transformado no principal 
interlocutor dos palestinos. 
(Com agências internacio-
nais)

O primeiro-ministro 
Naftali Bennett (em 
reunião de trabalho) é 
um defensor dos colonos 
israelenses, um dos 
grandes entraves para 
os acordos de paz com 
os palestinos

Foto: Amos Ben Gershom /Fotos Públicas

Representantes dos 30 países que integram a Otan se reuniram em Bruxelas e avaliaram como ameaçadoras as ambições militares russas e chinesas

Foto: Fotos Públicas
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Aneel informou que o reajuste na bandeira vermelha, patamar 2, deve chegar a R$ 7,571 por cada 100 kWh

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) vai 
aumentar os valores das 
bandeiras tarifárias, impac-
tando no reajuste das contas 
de energia em todo o país. 
Segundo o diretor-geral da 
Aneel, André Pepitone, o ór-
gão regulador irá definir os 
novos valores até o final do 
mês e, no caso da bandeira 
vermelha 2, deve ultrapassar 
os 20%. Neste mês de junho, 
já está vigorando a bandeira 
vermelha, patamar 2, repre-
sentando custo de R$ 6,243 
para cada 100kWh consumi-
dos mensalmente.

Pela proposta apre-
sentada em março, as taxas 
cobradas quando a agência 
acionar bandeira vermelha 
irão aumentar. No patamar 
1, a taxa adicional pode su-
bir de R$ 4,169 a cada 100 
quilowatts-hora (kWh) con-
sumidos para R$ 4,599 - au-
mento de 10%. No patamar 
2, o reajuste pode chegar a 
21%, passando de R$ 6,243 a 

cada 100 kWh para R$ 7,571.
“A situação está muito 

crítica. Agora, ainda temos 
uma reserva de termelétri-
cas que podem nos ajudar, 
mas o racionamento é algo 
que está no radar de muitos 
especialistas. Se a situação 
não melhorar, pode ser uma 
saída”, avalia o economista 
Lucas Milanez. Para ele, a 
situação não está tranquila. 
“Considerando que a princi-
pal matriz energética brasi-
leira é a hídrica, existe sim 
a possibilidade de raciona-
mento se as coisas não me-
lhorarem, principalmente 
se as pessoas continuarem 
mantendo o mesmo consu-
mo”, acrescentou. 

O Sistema Nacional de 
Meteorologia, segundo ele, 
constatou que algumas ba-
cias hidrográficas brasileiras 
estão em situação muito crí-
tica, inclusive bem próximas 
da situação de 2001, quando 
houve uma crise que levou 
ao racionamento de energia 
elétrica. O mais preocupan-
te é que não dá para prever 
como a situação vai ficar, 

porque tudo depende do re-
gime de chuvas. “Se chover 
nos próximos meses, a ban-
deira pode mudar, ou então, 
se houver uma redução por 
parte da demanda, talvez di-
minua, mas só o regime de 
chuvas resolve o problema”, 
alertou. Mesmo com a redu-
ção do consumo de energia 
nas residências, ele acredita 
que não haverá diminuição 
no valor da conta porque o 
custo por unidade padrão de 
energia vai aumentar.

Os técnicos da Aneel 
fazem uma estimativa e di-
zem quanto é preciso racio-
nar para que o sistema não 
colapse e falte efetivamente 
energia. Eles calculam quan-
do há a maior probabilidade 
de chuva, quando começa o 
regime de chuvas nas regiões 
das hidrelétricas e quanto de 
energia, em termos de água, 
se tem. “Racionar é uma ten-
tativa de fazer com que não 
falte energia, mas se não 
houver a colaboração da po-
pulação, o corte de energia 
completo pode acontecer”, 
analisou o economista.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Conta de energia vai ficar 
20% mais cara no país

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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Uma pesquisa realizada pela TrustBa-
rometer de 2020, da Edelman, consultoria 
americana de marketing, revelou que para 
97% dos brasileiros, as marcas devem resol-
ver problemas sociais. Dentre eles, na maioria 
dos casos, está a pobreza, seguida de questões 
trabalhistas, mudanças no clima e racismo 
estrutural. O estudo mostrou que a responsa-
bilidade das empresas privadas com questões 
sociais são melhores executadas do que as 
realizadas pela esfera governamental, 55% 
das pessoas acham que empresas têm mais 
poder de ação do que setores públicos. Para os 
entrevistados, as marcas são mais criativas e 
eficazes do que o governo. 

Trabalhar com temáticas voltadas para as 
áreas sociais e ambientais causam um reco-
nhecimento por parte dos consumidores. É 
como se uma conexão entre marca e cliente 
fosse criada devido aos mesmos valores que 

eles possuem. Desta forma, empresas conquis-
tam a admiração e confiança da comunidade.

Mas o que é o marketing de responsabili-
dade social? Segundo Philip Kotler, o criador 
do marketing no mundo, o marketing social é 
uma prática em que os princípios do marke-
ting tradicional são utilizados para promover 
causas sociais, propagar ideias, atitudes e 
comportamentos socialmente conscientes e 
focados no bem-estar coletivo. Ou seja, é criar 
ações estratégicas com o objetivo de diminuir 
as desigualdades e problemas sociais, como 
carências da sociedade em relação à higiene, 
saúde pública, educação, habitação, proble-
mas de transporte, nutrição e de trabalho. E se 
levarmos em consideração que estamos num 
período de pandemia, com altos índices de 
desemprego, aumento da inflação, economia 
enfraquecida, é de extrema importância que 
responsáveis pelas marcas pensem e façam as 

empresas colocarem em prática o lado social. 
Mas como as empresas podem traba-

lhar estas estratégias? Veja aqui e agora 
como elaborar um plano para inserir ações 
de responsabilidade social e ambiental no 
seu negócio. 1 – Causa: toda estratégia de 
marketing social deve estar de acordo com 
os valores da empresa e com o objetivo da 
campanha: saúde, meio ambiente, combate 
à fome e à pobreza, situações emergenciais, 
como catástrofes, além da defesa dos direitos 
das crianças e idosos, devem ser listados e 
em seguida escolhido o que melhor se ade-
qua e se alinha à empresa. 2 – Aqui escolha 
o conceito da Campanha: (a) Marketing de 
filantropia: empresas que se comprometem a 
fazer doações às entidades beneficiadas; (b) 
Marketing de campanhas sociais: podem ser 
os anúncios de interesse público estampados 
nas embalagens de produtos; (c) Marketing 

Deixe sua marca positiva na sociedade, trabalhe o 
marketing de responsabilidade social na empresa

de relacionamento com base em ações sociais: 
é quando a equipe de vendas de determinada 
empresa incentiva seus consumidores a se tor-
narem usuários de serviços de cunho social; 
(d) Marketing de promoção social do produto 
e da marca: ocorre quando a empresa utiliza o 
nome da entidade em seus produtos e serviços 
com objetivo de aumentar suas vendas. Daí, a 
receita gerada ou parte dela é revertida para 
a causa da entidade; (e) Marketing de patro-
cínio de projetos sociais: são as empresas que 
patrocinam seus projetos sociais ou de tercei-
ros por meio de recursos próprios. Depois de 
definido o conceito vamos para a terceira etapa. 
3 - Escolha de segmentos-alvo: é preciso iden-
tificar exatamente quais públicos e segmentos 
deverão ser atingidos pela campanha. Isso vai 
ajudar a direcionar os esforços mais facilmen-
te, assim como a encontrar a linguagem ideal 
para passar sua mensagem. 4-Estratégias de 
mudança: serve para colocar em prática tudo o 
que foi planejado. Feito isso, deixe seu público 
acompanhar todo o processo, para não restar 
dúvidas de como sua empresa é comprometida 
com as causas que defende.

Consumo de energia aumenta 4% 
no primeiro trimestre na Paraíba

A Paraíba possui cerca de 1,6 
milhões de unidades consumidoras 
e, entre janeiro e março deste ano, 
os paraibanos registraram aumento 
de quase 4% no consumo de energia, 
em comparação ao mesmo período 
de 2020. De acordo com a Energisa, 
a mudança na rotina da maioria das 
pessoas tem contribuído para esse 
aumento, já que muitas famílias têm 
passado mais tempo em casa, com 
trabalhos remotos e aulas on-line.

“Adultos em home office, crian-
ças e jovens estudando on-line, lazer 
restrito, abre e fecha de geladeira, 
equipamentos eletrônicos conectados 
o dia todo, ar-condicionado e ven-
tiladores em vários ambientes para 
amenizar o calor, tudo isso influencia 
diretamente no consumo da energia 
elétrica”, explicou a engenheira es-
pecialista em Eficiência Energética da 
Energisa na Paraíba, Carla Petrucci.

De acordo com a engenheira, 
alguns equipamentos como ar-condi-
cionado, geladeira, chuveiro elétrico e 
ferro de passar podem até ser listados 
entre os ‘vilões do consumo domésti-
co’, mas o gasto de energia também 
está atrelado aos hábitos individuais e 
coletivos das pessoas que integram a 
rotina da unidade consumidora.

“Algumas práticas como guardar 
alimentos quentes na geladeira ou 
sobrecarregar a tomada com vários 
aparelhos também contribuem para 
aumentar o consumo. Por isso, além 
de manter as instalações elétricas 
revisadas, adquirir equipamentos 
com selo de eficiência energética e 
desligar aparelhos sem uso das to-
madas, é importante que as pessoas 
adotem um comportamento conscien-
te e assumam o compromisso diário 
de evitar o desperdício de energia”, 
enfatizou Carla.
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Valores serão depositados entre os dias 18 e 30 de junho, conforme o mês de nascimento dos beneficiários

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, Pedro 
Guimarães, informou ontem, 
durante uma live na internet, 
que o pagamento da terceira 
parcela do auxílio emergen-
cial de 2021 ocorrerá de 18 a 
30 de junho. O calendário foi 
antecipado pelo banco, assim 
como ocorreu no pagamento 
das duas parcelas anteriores.

“Após termos verifica-
do que, tanto no primeiro 
quanto no segundo ciclo, a 
antecipação ocorreu bem, es-
tamos antecipando o crédito 
e o saque no terceiro ciclo”, 
disse Guimarães. Os depósi-
tos serão feitos conforme o 
mês de nascimento dos be-
neficiários. “Em 30 de junho, 
faremos os depósitos para 
os nascidos em novembro e 
dezembro”, citou Guimarães.

O presidente da Caixa 
destacou que todos os bene-
ficiários receberão ainda em 
junho os valores em suas con-
tas sociais digitais. Estas con-

tas podem ser usadas para 
pagamentos de boletos, com-
pras pela internet e operações 
com QR Code, por exemplo. 
Os recursos também poderão 
ser sacados conforme o mês 
de nascimento do beneficiá-
rio. Neste caso, o cronograma 
de abertura de saques vai de 
1º a 19 de julho.

Guimarães explicou ain-
da que o cronograma de re-
cebimento do auxílio emer-
gencial pelos beneficiários 
do Bolsa Família será seme-
lhante. Eles receberão os re-
cursos entre 17 e 30 de ju-
nho. “100% dos beneficiários 
receberão a terceira parcela 
do auxílio emergencial até o 
dia 30”, disse Guimarães.

O presidente da Caixa 
afirmou ainda que o paga-
mento da quarta parcela do 
auxílio emergencial tende a 
ser antecipada. O anúncio, 
no entanto, deve ser feito em 
algumas semanas. Segundo 
ele, dúvidas devem ser es-
clarecidas por meio do tele-
fone 111 ou pelo site www.
auxilio.caixa.gov.br.

Fabrício de Castro
Agência Estado

Caixa antecipa pagamento 
da terceira parcela do auxílio
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Transferência instantânea

Pix completa sete meses e comércio 
informal se adapta ao novo sistema

A praticidade de 
transferir qualquer valor 
pelos smartphones e a 
agilidade do valor cair na 
conta do destinatário em 
poucos segundos, dentre 
outras facilidades, tem fei-
to o Pix se tornar também 
uma alternativa de paga-
mento no comércio infor-
mal. Hoje, o Pix completa 
sete meses de existência 
e numa caminhada rápida 
pelo Centro de João Pes-
soa é possível comprar no 
comércio ambulante uma 
variedade de produtos que 
vai de castanha de caju, 
passando por máscaras de 
prevenção à covid-19, até 
óculos e relógios.

Elicleide Alves, de 49 
anos, trabalha como co-
merciante informal pelas 
ruas do Centro da capital 
há pelo menos 36 anos. Há 
pouco mais de um ano, pas-
sou a aceitar pagamentos 
de clientes por meio de Pix 
no seu fiteiro, onde vende 
cigarros, doces, salgadi-
nhos e lanches. Com o aviso 
desenhado num caderni-
nho pendurado na barraca, 
Elicleide deixa evidente a 
opção de pagamento para 
sua clientela.

“Desde que eu come-
cei a receber Pix e coloquei 
o aviso aqui no fiteiro, as 
pessoas têm feito o paga-
mento assim. Aumentou 
muito as vendas em que 
o povo paga com ele. Foi 
bom porque nessa época de 
pandemia, as pessoas não 
tão com tempo de viver em 
banco sacando dinheiro, 
para mim foi bom, porque 
eu consigo fazer a venda e 
o cliente consegue pagar”, 
respondeu Elicleide, que 
trabalha de forma mais fixa 
no canteiro central da Ave-
nida dos Tabajaras.

Aneel prorroga proibição de 
corte de luz por inadimplência

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) deci-
diu ontem que vai prorrogar 
por mais três meses a proibi-
ção de corte de energia por 
inadimplência para os consu-
midores de baixa renda. A in-
formação foi repassada pelo 
diretor-geral da Aneel, André 
Pepitone, durante audiên-
cia na Comissão de Minas e 
Energia da Câmara dos De-
putados para tratar da crise 
hídrica no país.

Em março, a Aneel havia 
decidido suspender o corte 
de energia por inadimplência 

para esta faixa de consumi-
dores até 30 de junho. Com 
a prorrogação aprovada, a 
proibição vai valer até o fim 
de setembro.

A medida não isenta os 
consumidores do pagamento 
pelo serviço de energia elétri-
ca, mas tem como objetivo ga-
rantir a continuidade do forne-
cimento para os que, em razão 
da pandemia do novo corona-
vírus (covid-19), não têm con-
dições de pagar a sua conta.

Famílias beneficiadas
A iniciativa, segundo a 

Aneel, deve beneficiar apro-
ximadamente 12 milhões de 
famílias, que estão inscritas 

no Cadastro Único, com ren-
da mensal menor ou igual a 
meio salário mínimo por pes-
soa. Também terão direito ao 
benefício famílias com por-
tador de doença que precise 
de aparelho elétrico para o 
tratamento, com renda de até 
três salários mínimos, assim 
como famílias com integran-
te que receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC).

“Essas ações vêm permi-
tindo resguardar o consumi-
dor de energia elétrica mais 
carente, sem que haja o com-
prometimento econômico e 
financeiro das concessioná-
rias dos serviços de distribui-
ção”, disse Pepitone.

Luciano Nascimento
Agência Brasil

A corrente de comércio 
- exportações mais impor-
tações - registrou em maio 
o maior valor na série his-
tórica iniciada em 1997. O 
volume chegou a US$ 54,6 
bilhões em maio, crescimen-
to de 58,2% em relação ao 
mesmo mês do ano passado. 
O desempenho se repetiu na 
balança comercial que teve 
saldo positivo de US$ 9,3 bi-
lhões, o maior na série histó-
rica e US$ 2,5 bilhões acima 
do valor de maio de 2020.

Os dados são do Bole-
tim de Comércio Exterior 
(Icomex) referente ao mês 
de maio, divulgados pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (FGV/Ibre).

De acordo com o indi-
cador, a China foi a principal 
contribuição para o saldo 
positivo da balança comer-
cial, com superávit de US$ 
19,1 bilhões, o que repre-
senta 70,4% do saldo global. 
Além da China, saldos posi-
tivos foram registrados nos 
demais países da Ásia e na 
América do Sul.

Acumulado
O superávit comercial 

no acumulado do ano até 
maio alcançou US$ 27,1 bi-
lhões, o maior na série his-
tórica. Na corrente de co-
mércio foi o segundo valor 
mais elevado, chegando a 
US$ 190,2 bilhões, inferior 
em US$ 1,1 bilhão ao regis-
trado em 2013. Na compa-
ração com o acumulado de 
maio de 2020, o superávit 
comercial aumentou em 
US$ 11,1 bilhões e a corren-
te de comércio em 26,2%, 
com resultado de US$ 42,6 
bilhões.

Importações e exportações 
têm maior soma desde 1997
Cristina Indio do Brasil
Agência Brasil

Dez anos após a adoção 
de uma convenção histórica da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que confirmou 
os direitos trabalhistas de tra-
balhadoras e os trabalhadores 
domésticos, a categoria profis-
sional ainda luta pelo reconhe-
cimento como trabalhadores 
e prestadores de serviços es-
senciais. As condições de tra-
balho para muitas pessoas não 
melhoraram em uma década e 
pioraram com a pandemia da 
covid-19, de acordo com um 
novo relatório da OIT.

No auge da crise, as per-
das de empregos entre as tra-
balhadoras e os trabalhadores 
domésticos variaram de 5% a 
20% na maioria dos países eu-
ropeus, assim como no Canadá 
e na África do Sul. Nas Améri-
cas, a situação foi pior, com 
perdas que representaram en-
tre 25% e 50%. No mesmo pe-
ríodo, as perdas de empregos 
entre outros trabalhadores 
assalariados foram inferiores 
a 15% na maioria dos países.

Os dados do relatório 
mostram que 75,6 milhões 
de trabalhadoras e trabalha-
dores domésticos em todo 
o mundo (4,5% das pessoas 
assalariadas globalmente) 
sofreram significativamente, 
o que, por sua vez, afetou as 
famílias que deles dependem 
para atender às necessidades 
diárias de cuidados.

A pandemia da covid-19 
agravou as condições de tra-
balho que já eram muito pre-
cárias, destaca o relatório. 
Devido à falta de proteção 
trabalhista e previdenciária 
pré-existente, a fragilidade 
diante dos efeitos da pande-
mia se agravou. Esse é exata-
mente o caso de mais de 60 
milhões de trabalhadoras e 
trabalhadores domésticos na 
economia informal.

Mesmo onde as leis tra-
balhistas e previdenciárias 
oferecem cobertura, a princi-
pal causa de exclusão e de in-
formalidade continua sendo a 
falta de fiscalização.

OIT: trabalhadoras são 
mais afetadas por covid

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

A variedade de produ-
tos e serviços que podem 
ser pagos com Pix é inu-
merável. Caminhando um 
pouco mais, no entorno do 
Parque da Lagoa Solon de 
Lucena, Lucilene Djulia, de 
21 anos, trabalha em uma 
pequena banca de venda 
de castanhas e amendoim. 
Na leitura dela como ven-
dedora, há um aumento de 
pagamentos por meio do 
sistema.

“Eu acho que tenho re-
cebido mais pagamentos 
pelo Pix e pelo cartão do que 
pelo dinheiro. Os clientes 
gostam de pagar assim, por-
que é mais prático, e muitos 

Agilidade do Pix conquistou profissionais de várias áreas, como Elicleide Alves, que possui um fiteiro no Centro 

não estão com o dinheiro no 
bolso e querem levar uma 
castanha, alguma coisa pra 
casa”, avaliou a vendedora.

Ainda pela região cen-
tral de João Pessoa, na subi-
da da Avenida Miguel Couto, 
no entorno da agência da 
Caixa Econômica, é possível 
ver que o comércio informal 
na área também se adequa 
às novas plataformas de pa-
gamento. Renata Bezerra, 
de 39 anos, tem uma peque-
na venda de máscaras para 
proteção contra a covid-19. 
O produto mais barato ven-
dido por ela custa R$ 1, mas 
ainda assim, possível de ser 
pago via transferência.

“Eu aceitei o Pix por-
que tinha muito cliente que 
perguntava se eu aceitava. 
Quando eu vi que era fácil 
de acessar, era só ter uma 
conta no banco no celular, 
que dá pra gente conferir 
na hora que cai, eu passei a 
aceitar”, explicou a vende-
dora informal que não co-
locou nenhum aviso sobre 
os pagamentos em Pix, mas 
que adotou a modalidade 
para não perder as vendas.

Sistema democrático
Para o professor An-

derson Batista, de 32 anos, 
o comércio ambulante co-
meçar a adotar o Pix é po-
sitivo, mostra que as pes-
soas estão associando bem 
algumas tecnologias no dia 
a dia. “A maioria dos meus 
pagamentos são em cartão, 
principalmente no débito. 
O comércio informal acei-
tar Pix é uma possibilidade 
a mais para gente como eu, 
que não costuma sacar di-
nheiro, fazer compras no 
comércio”, relatou.

Considerando que a 
informalidade tem aumen-
tado em tempos de pande-
mia, principalmente como 
uma forma de renda para 
quem está sem ocupação. 
Dados divulgados pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), por 
meio da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílio 
(Pnad), no primeiro trimes-
tre de 2021, dado mais re-
cente, cerca de 51% da po-
pulação ocupada da Paraíba 
tirava sua renda de serviços 
informais.

É o percentual da 
população ocupada do 
Estado que tira a renda 

da informalidade

51%

Foto: Evandro Pereira
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MPPB, APMP e Conamp afirmam que projeto é retrocesso no combate aos crimes contra o patrimônio público
O Centro de Apoio Operacional 

às promotorias de Justiça de defesa 
do patrimônio público do Ministério 
Público da Paraíba (MPPB), a Asso-
ciação Paraibana do Ministério Públi-
co (APMP) e a Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público 
(Conamp) estão alertando a socieda-
de para as ameaças do Projeto de Lei 
nº 10.887/2018, que altera a Lei de 
Improbidade Administrativa e que 
será votado hoje pela Câmara dos 
Deputados.

Para o coordenador do CAO, o 
promotor de Justiça Reynaldo Ser-
pa, se o PL for aprovado da forma 

como está, haverá “um retrocesso 
muito grande” no combate aos atos 
que causam prejuízos ao patrimônio 
público e o aumento da impunidade 
no Brasil. Por conta disso, a Conamp 
preparou um material com cinco fa-
tos considerados críticos no projeto 
de lei, por enfraquecerem o comba-
te ao enriquecimento ilícito, à práti-
ca de atos que causam lesão ao pa-
trimônio público e à prática de atos 
violadores dos princípios constitu-
cionais da legalidade, moralidade, 
impessoalidade, probidade e publi-
cidade. O material recebeu o apoio 
do MPPB e da APMP.

Entidades criticam PL que 
altera lei da improbidade
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Cinco pontos são destacados 
em material divulgado pela 
Conamp que, se aprovados, 
enfraquecerão atuação no 

combate ao crime

Impunidade

Confira abaixo os CinCo fatos sobrE o PL quE modifiCa a LEi dE imProbidadE administrativa quE PodErão aumEntar a imPunidadE

Promotor Reynaldo 
Serpa diz que, se 
aprovado, PL vai aumentar 
impunidade no Brasil

n 1. alteração do termo inicial do prazo prescricio-
nal e previsão da prescrição intercorrente, obsta-
culizando a responsabilização dos atos de improbi-
dade administrativa e favorecendo a impunidade 
(artigo 23).
Atualmente, a contagem do prazo da prescrição é de 
cinco anos, a partir do término do exercício do mandato, 
cargo em comissão ou função de confiança. Se a modi-
ficação for aprovada, esse prazo será de oito anos, ini-
ciando a contagem na ocorrência do fato ou da cessão 
da permanência no caso de infrações permanentes. Na 
prática, um gestor ímprobo que cometa ato de impro-
bidade administrativa no início do mandato e que seja 
reeleito, terá a seu favor a prescrição do ato de improbi-
dade ao sair do cargo no segundo mandato, sendo certo 
que na prática muitas situações somente vêm à tona 
após esse período.

n 2. fixação de prazo fatal de 180 dias, com possibili-
dade de apenas uma prorrogação por igual período, 
para investigação dos atos de improbidade adminis-
trativa (artigo 23, parágrafo 2º).
A investigação de alguns atos de improbidade pode 
demandar o afastamento de sigilos bancário e fiscal, 
análise e perícia de documentos, oitiva de testemunhas, 
inclusive em outros estados e países, atuação coopera-
tiva de outros órgãos de controle da administração pú-
blica e inspeções de obras e serviços. Além disso, muitos 
dos investigados são pessoas politicamente influentes e 
que ocupam relevantes cargos públicos, os quais podem 
ser indevidamente usados com a finalidade de obstar ou 

dificultar o andamento dos atos investigatórios. Devido a 
essa complexidade e dificuldade de apuração, as inves-
tigações de atos de improbidade administrativa podem 
demandar maior tempo para sua conclusão.

n 3. fixação de dever de ressarcimento em perdas 
e danos, baseada em divergência de interpretação 
ante o reconhecimento de inexistência de ato de 
improbidade, sem valorar a existência de má-fé 
(artigo 23-b, parágrafo 3º).
A mudança é vista como uma tentativa de “criminalizar” 
e intimidar a atividade do órgão responsável por deman-
dar aqueles que praticam atos de improbidade adminis-
trativa. A lei em vigor já prevê requisitos a serem preen-
chidos por ocasião do ajuizamento das ações civis por 
ato de improbidade, de modo que, a interpretação dada 
pela autoridade judicial ao julgar essas ações, sem com-
provação de má-fé por parte do agente responsável, não 
pode gerar o obrigatório dever de indenizar do estado 
e nem o automático dever regresso em face do membro 
do Ministério Público ou de outro agente do estado que 
tenha ingressado com a demanda.

n 4. supressão da possibilidade de responsabiliza-
ção dos atos de improbidade decorrentes de con-
duta culposa grave, mesmo que ocasionem grande 
prejuízo ao patrimônio público (artigo 10, caput e 
incisos i, viii, x, xix, xxi e parágrafo único).
O texto constante do relatório altera a Lei de Improbida-
de Administrativa para impedir que agentes causadores 
de prejuízo ao erário público sejam responsabilizados a 

título de culpa, o que acaba por conferir uma indevida 
imunidade a todos aqueles que por conduta negligente, 
imprudente, desidiosa ou imperita, atuem com descaso 
com a coisa pública. Assim, por exemplo, o agente públi-
co que adquirir produtos sem necessidade ou com prazo 
de validade expirado não poderá mais ser responsabi-
lizado por essas graves condutas culposas e que causa-
ram prejuízos ao erário público.

n 5. supressão da possibilidade de autores de ato 
de improbidade administrativa responderem por 
violação aos princípios da administração pública, 
notadamente ao princípio da legalidade (artigo 11, 
caput e incisos)
O texto do relatório exclui do caput do artigo 11 a pre-
visão do caráter meramente exemplificativo dos incisos 
do dispositivo e revoga os incisos I e II, que conferiam a 
previsão expressa de responsabilização por improbidade 
administrativa dos atos praticados “visando fim proibido 
em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência” ou de “retardar ou deixar de pra-
ticar, indevidamente, ato de ofício”. Com isso, diversas 
condutas graves, hoje passíveis de responsabilização por 
improbidade administrativa, deixarão de ser coibidas e 
punidas, como por exemplo, a falta de transparência da 
administração pública; permitir ou concorrer que parti-
cular fure fila para obter o benefício de se vacinar sem 
observância do plano nacional de imunização e nomear 
parentes para cargos em comissão com inobservância dos 
princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade 
e eficiência, o conhecido nepotismo (direto ou cruzado).

Prazo prorrogado

inscrições para Prêmio afrafep 
prosseguem até 31 de agosto

Os interessados em con-
correr à 5ª edição do Prêmio 
Afrafep de Educação Fiscal ga-
nharam mais um prazo para ins-
crever os seus projetos ou maté-
rias jornalísticas. A Associação 
dos Auditores Fiscais do Estado 
da Paraíba (Afrafep) prorrogou 
o prazo de inscrição para até o 
dia 31 de agosto. 

O concurso vai premiar em 
dinheiro os melhores projetos 
voltados às temáticas de edu-
cação fiscal em quatro catego-
rias: professores de escolas de 
Educação Básica; instituições 
de ensino superior/ongs; área 
de tecnologia; além da melhor 
reportagem de profissionais da 
imprensa.

Realizada pela Afrafep em 
parceria com o Sindifisco-PB, 
tendo apoio do Governo do Es-
tado, por meio da Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz), e da 
Federação Brasileira de Asso-
ciações de Fiscais de Tributos 
Estaduais (Febrafite), a 5ª edi-
ção totaliza este ano R$ 18 mil 
em prêmios, sendo R$ 3 mil para 

cada um dos seis melhores pro-
jetos avaliados pela Comissão 
Avaliadora.

Quem pode participar
Poderão participar do Prê-

mio Afrafep de Educação Fiscal 
os professores de escolas (Esta-
do, prefeituras, de universidades 
públicas, entidades beneficen-
tes e Ongs); os profissionais de 
Imprensa e estudantes de jor-
nalismo, além de amadores, es-
tudantes da área de Tecnologia 
da Informação, profissionais e 
organizações da iniciativa públi-
ca, privada ou do 3º setor para a 
categoria Tecnologia.

Temas dos projetos
Os projetos da Educação 

Básica, das instituições (univer-
sidades e Ongs); de profissio-
nais da imprensa e de tecnologia 
poderão abranger temas como a 
iniciação tributária – conceitos 
básicos de tributo; a importân-
cia social dos tributos; a atuação 
fiscal no Estado Brasileiro; o re-
torno dos tributos para a socie-

dade; o acompanhamento das 
contas públicas; a preservação 
do patrimônio público/combate 
ao vandalismo; o combate à so-
negação, corrupção e pirataria; e 
a exigência da Nota e do Cupom 
Fiscal, direito e dever. Entre os 
critérios da Comissão Avalia-
dora serão considerados proje-
tos/matérias ainda que tiverem 
abordagem inovadora, criativa e 
de sustentabilidade.

Link do regulamento
O regulamento completo 

com o cronograma, a abran-
gência das temáticas por cada 
categoria, que poderão ser tra-
balhadas nos projetos ou na re-
portagem, com as informações 
detalhadas e o formulário de 
inscrição do Prêmio Afrafep de 
Educação Fiscal, está disponi-
bilizado na página da entidade 
por meio do link https://afra-
fep.com.br/premioeducacaofis-
cal/  As dúvidas sobre o prêmio 
também podem ser tiradas pelo 
telefone (83) 3533-5340 ou no 
WhatsApp 99996-0555.

A Secretaria de Turismo 
de João Pessoa e a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
iniciaram ontem um diálogo 
para estreitar parcerias e a 
formatação de projetos que 
ampliem as oportunidades nos 
diversos segmentos relaciona-
dos ao turismo. 

Nesse sentido, o secretário 
de Turismo, Daniel Rodrigues, 
e o reitor da UFPB, Valdiney 
Gouveia, desenvolveram con-
vênios em áreas como Letras, 
Línguas Estrangeiras, Gastro-
nomia, entre outras, além de 
estabelecer contrato de está-
gios dos estudantes dos cursos 
de Turismo e Gastronomia na 
Setur-JP.

Ontem, o secretário e o 
reitor se reuniram para iniciar 
o processo de parceria entre as 
duas instituições. Na oportuni-
dade, foi apresentado o proje-
to da Setur “O Turismo Precisa 
Respirar”, que tem criado uma 
rede de parceiros em torno da 
atividade turística, aprovei-
tando as potencialidades de 
negócios, aproximando as en-
tidades, como a UFPB, para dar 
maior expertise aos projetos.

“Também iremos buscar 
parcerias para capacitar me-
lhor a mão de obra e, no caso 
da universidade, será impor-
tante termos os estudantes de 
Turismo e Gastronomia ad-
quirindo experiência na ges-
tão das atividades cotidianas 
da secretaria”, pontuou Daniel 
Rodrigues.

Um dos projetos que já 
está em desenvolvimento em 
parceria com a UFPB é o Ciclo-
turismo, cujo roteiro seguirá 
por diversos pontos turísticos 
da capital paraibana, oferecen-
do a opção de conhecê-los pe-
dalando, em uma atividade to-
talmente ao ar livre. O projeto 
é das professoras Andréa Porto 
e Fabiane Nagabe, do Departa-
mento de Turismo e Hotelaria 
da UFPB, e tem sido analisado, 
numa fase de ajustes,pela equi-
pe da Diretoria de Desenvolvi-
mento Institucional (DDI), por 
meio da Divisão de Projetos Es-
peciais (DIPE) da Setur.

Estiveram na reunião o se-
cretário executivo de Turismo, 
Ferdinando Lucena, e Denise 
Gadelha, da Divisão de Proje-
tos Especiais da Setur-JP.

turismo: setur e ufPb 
firmam parcerias em JP

foto: Divulgação
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Aumentam casos de violência 
contra pessoas idosas no país
Em 2020, com o isolamento social imposto pela pandemia de covid-19, o número cresceu 53% em relação a 2019

Alana Gandra
Agência Brasil

As denúncias de violên-
cia contra pessoas idosas re-
presentavam, em 2019, 30% 
do total de denúncias de vio-
lações de direitos humanos 
recebidas pelo canal telefô-
nico Disque 100, disponibi-
lizado pelo Governo Federal, 
o que somava em torno de 
48,5 mil registros. Em 2018, 
o serviço recebeu 37,4 mil 
denúncias de crimes contra 
idosos.

No fim do ano passado, 
com o isolamento social im-
posto pela pandemia de co-
vid-19, o número observado 
em 2019 aumentou 53%, 
passando para 77,18 mil de-
núncias. No primeiro semes-
tre de 2021, o Disque 100 já 
registra mais de 33,6 mil ca-
sos de violações de direitos 
humanos contra o idoso, no 
Brasil.

Apesar de o Estatuto 
do Idoso, instituído pela Lei 
10.741/2003, garantir di-
reitos às pessoas com idade 
igual ou maior que 60 anos, 
com frequência se tem no-
tícia de quebra ou não do 
cumprimento de direitos bá-
sicos, como à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao la-
zer, ao trabalho, à cidadania, 
à liberdade, à dignidade, à 
convivência familiar e comu-
nitária.

O Estatuto do Idoso 
descreve a violência contra 
o idoso como qualquer ação 
ou omissão, praticada em 
local público ou privado, 
que lhe cause morte, dano 
ou sofrimento físico ou psi-
cológico.

Medo ou vergonha
Muitos idosos, porém, 

não denunciam a violência 
sofrida por medo ou por 
vergonha, uma vez que, na 
maioria das vezes, as agres-
sões ocorrem já há bastante 
tempo e dentro do próprio 
domicílio. Por isso, o número 
de denúncias feitas por meio 
do Disque 100 não corres-
ponde inteiramente à verda-
de - é subnotificado.

A presidente da Câmara 
de Títulos de Especialização 
em Gerontologia, da Socie-
dade Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (SBGG), e 
professora da Universidade 
Federal de São Paulo (Uni-
fesp), a assistente social 
Naira Dutra Lemos, não vê 
o Dia Mundial de Conscien-
tização da Violência contra 
a Pessoa Idosa, que ocorreu 
ontem, como uma data de 
comemoração, mas de aler-
ta. “Acho que é um dia para 
a gente pensar sobre o as-
sunto, para dar visibilidade 
sobre o tema. Um dia para a 
gente parar, refletir e mobi-
lizar nossas forças para pen-
sar sobre isso”, disse Naira à 
Agência Brasil.

A SBGG lançou a cam-
panha Junho Violeta e es-
palhou mensagens para os 
serviços de assistência so-
cial, atendimento à saúde e 
universidades, incentivan-
do alunos, profissionais e 
idosos a usar o laço roxo. “É 
uma mobilização que tem 
de ser de todos”. Naira de-
fendeu também que os ido-
sos devem ser tratados com 
respeito pelos mais jovens, 
que devem se conscientizar 
de que não terão 20 anos 
para sempre e envelhecerão 

do mesmo modo. Para Naira 
Lemos, o 15 de junho é im-
portante ainda para mostrar 
à população que a pandemia 
revelou um grande número 
de casos de violência contra 
idosos e mulheres no âmbi-
to familiar.

Uma ação de proteção 
aos idosos é a Recomenda-
ção 46, do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), aler-
tando os serviços notariais 
e de registro do Brasil a 
adotarem medidas preven-
tivas para coibir a prática de 
abusos contra pessoas ido-
sas, especialmente vulnerá-
veis, durante a pandemia. O 
objetivo da recomendação, 
divulgada em 22 de junho 
de 2020, era evitar violência 
patrimonial ou financeira ao 
idoso nos casos de antecipa-
ção de herança, movimen-
tação indevida de contas 
bancárias, venda de imóveis, 
tomada ilegal, mau uso ou 
ocultação de fundos, bens ou 
ativos e qualquer outra hi-
pótese relacionada à explo-
ração inapropriada ou ilegal 
de recursos financeiros e pa-
trimoniais sem o devido con-
sentimento do idoso.

Unicef

Selo pelo direito de crianças 
e adolescentes é lançado

O Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(Unicef) lançou ontem, 
com apoio de nove insti-
tuições, a Edição 2021-
2024 do Selo Unicef, pe-
los direitos de crianças e 
adolescentes da Amazônia 
e do Semiárido brasileiro. 
Segundo o fundo, a inten-
ção é “fortalecer as polí-
ticas públicas em áreas 
centrais para a realização 
e a garantia dos direitos 
de meninas e meninos em 
cada município, trazendo 
impactos concretos e de 
longo prazo”.

O lançamento da Edi-
ção 2021-2024 do Selo 
ocorreu com transmissão 
no YouTube do Unicef no 
Brasil. Além da represen-
tante do fundo no Brasil, 
Florence Bauer, participa-
ram da cerimônia os em-
baixadores do fundo no 
Brasil, comediante Renato 
Aragão e a apresentado-
ra e influenciadora digital 

Thaynara OG, adolescen-
tes, os representantes de 
cada instituição parceira 
e autoridades nacionais e 
regionais.

As instituições que es-
tão junto com o Unicef no 
compromisso são o Con-
sórcio Interestadual da 
Amazônia Legal; o Consór-
cio Nordeste; a Associação 
Brasileira de Municípios 
(ABM); a União Nacional 
de Dirigentes Municipais 
de Educação (Undime); 
o Colegiado Nacional de 
Gestores Municipais de 
Assistência Social (Conge-
mas); o Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais 
de Saúde (Conasems); o 
Conselho Nacional de Se-
cretários de Saúde (Co-
nass); a Confederação 
Nacional de Municípios 
(CNM); e a Frente Nacio-
nal de Prefeitos (FNP).

Os municípios vão ser 
apoiados pelas institui-
ções no desenvolvimento e 
na implementação de polí-
ticas públicas em diferen-
tes áreas essenciais à vida 

das crianças e dos adoles-
centes. Segundo Florence 
Bauer, o município tem um 
papel essencial na garan-
tia dos direitos das crian-
ças e dos adolescentes.

“É no município que 
as crianças nascem, cres-
cem e se desenvolvem, e 
as políticas públicas se 
tornam realidade, trazen-
do mudanças concretas 
na vida dessas meninas e 
meninos. Por isso, é fun-
damental um esforço am-
plo e conjunto com foco 
nesses territórios. É esse o 
compromisso do Unicef e 
das nove instituições que 
estão conosco na nova edi-
ção do Selo Unicef”, disse 
Florence.

O Selo Unicef busca 
o cumprimento da Con-
venção sobre os Direitos 
da Criança, que no Brasil 
é refletida no Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA). Os gestores que es-
tiverem interessados em 
aderir ao Selo Unicef de-
vem acessar o site do pro-
grama. 

Cristina Indio
Agência Brasil

Brasil adere a acordo para a 
exploração pacífica do espaço

O Brasil assinou ontem, 
em uma cerimônia no Palácio 
do Planalto, o acordo de ade-
são ao programa Artemis, li-
derado pelos Estados Unidos 
(EUA) e que planeja enviar a 
primeira mulher e a primeira 
pessoa negra à Lua em 2024.

Além da cooperação téc-
nico-científica, o acordo traz 
um conjunto de princípios, 
diretrizes e boas práticas para 
a cooperação internacional na 
exploração do espaço, incluin-
do do território lunar.

Até o momento, o Brasil 
é o único país da América La-
tina a assinar o documento e 
o 12º do mundo. São signatá-
rios: Austrália, Canadá, Coreia 
do Sul, EUA, Itália, Japão, Lu-
xemburgo, Emirados Árabes 
Unidos, Nova Zelândia, Reino 
Unido e Ucrânia.

Na cerimônia, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse 
que, além do objetivo de levar 
a primeira mulher à Lua, o 

acordo servirá para impulsio-
nar o desenvolvimento tecno-
lógico. Bolsonaro acrescentou 
que o acordo é mais um feito 
da diplomacia brasileira. Ou-
tro feito foi a eleição do Brasil, 
na última sexta-feira, para um 
dos assentos não permanen-
tes no Conselho de Segurança 
da ONU, afirmou o presidente. 
“Isso é uma prova irrefutável 
do bom relacionamento que 
o Brasil tem com o mundo 
todo”, disse.

Em sua fala, o ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inova-
ção, Marcos Pontes, destacou 
ações recentes na área espa-
cial, entre as quais o acordo 
firmado em 2019 entre Bra-
sil e EUA para o uso militar e 
comercial da base de lança-
mentos de Alcântara, no Ma-
ranhão.

Pontes disse que, com 
isso, o programa espacial 
brasileiro deve se fortalecer 
e formar uma nova geração 
de especialistas. “Temos ca-
minhos abertos para futuros 
cientistas, futuros engenhei-

ros, futuros técnicos e futuros 
astronautas, por que não?”, 
disse o ministro.

Aviação
Ao discursar na cerimônia, 

o embaixador dos EUA no Brasil, 
Todd Chapman, reconheceu o 
pioneirismo de Santos Dumont 
no desenvolvimento da aviação 
mundial. O diplomata lembrou 
que o inventor, no início do sé-
culo XX, deu à norte-americana 
Aída de Acosta a oportunidade 
de pilotar um de seus dirigíveis, 
o que garantiu a ela o título de 
primeira mulher a comandar 
uma aeronave motorizada.

O ministro das Relações 
Exteriores, Carlos Alberto 
França, agradeceu o embaixa-
dor por “evocar a memória de 
Santos Dumont”, fazendo alu-
são à controvérsia entre os dois 
países em torno da invenção 
do avião. Até hoje, enquanto 
a maior parte dos brasileiros 
considera Dumont o inventor 
do primeiro avião, os norte-a-
mericanos afirmam que o título 
cabe aos irmãos Wright.

Felipe Pontes
Agência Brasil

O lançamento da 
Edição 2021-2024 
do Selo ocorreu 
com transmissão 
no YouTube do 
Unicef no Brasil

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Os passageiros da 
Ponte Aérea Rio-São Paulo 
participam, simultanea-
mente, ontem, no Aero-
porto de Congonhas, na 
capital paulista, e no Aero-
porto Santos Dumont, na 
capital fluminense, de um 
teste para o embarque com 
o uso de reconhecimento 
facial, sem a necessidade 
de apresentar cartão de 
embarque e documento 
de identificação. A ligação 
aérea entre essas duas ca-
pitais é a quinta de maior 
movimento no mundo.

O projeto Embarque 
+ Seguro 100% Digital, de-
senvolvido do Ministério da 
Infraestrutura, em parceria 
com o Serpro e a Secretaria 
Especial de Desburocratiza-
ção, Gestão e Governo Digital 
do Ministério da Economia, já 
foi testado nos aeroportos de 
Florianópolis, Salvador, Rio 
de Janeiro (Santos Dumont) 
e Belo Horizonte (Confins). 
É a primeira vez em que os 
passageiros desse trecho tes-
tam, ao mesmo tempo, o sis-
tema de tecnologia de ponta 
a ponta. Ao longo do dia, pas-
sageiros da Azul Linhas Aé-
reas que se deslocarem entre 

os aeroportos de Congonhas 
e Santos Dumont serão con-
vidados, no momento do 
check-in, a experimentarem 
a tecnologia de reconheci-
mento biométrico facial para 
acessar as áreas de embar-
que e as aeronaves nos dois 
terminais. Quem concordar, 
recebe uma mensagem no 
celular solicitando autoriza-
ção para obtenção de seus 
dados, incluindo o CPF e uma 
foto.

Depois que o passagei-
ro consentir, o atendente 
da companhia aérea reali-
za a validação biométrica 
do passageiro utilizando o 
aplicativo do Serpro, que 
compara os dados e a foto 
tirada na hora com as in-
formações armazenadas 
nas bases do governo. As-
sim que validado, o passa-
geiro é liberado para en-
trar na sala de embarque 
e no avião, passando pelos 
controles biométricos, fei-
to por meio de câmeras. 
O passageiro não precisa 
mais apresentar documen-
tos.

De acordo com infor-
mações do ministério, no 
projeto-piloto são medidos 
indicadores como redu-
ção no tempo em filas, no 
acesso à sala de embarque 

e à aeronave e custos de 
operação. O objetivo do 
Governo Federal é, após a 
aprovação do projeto-pilo-
to, implantar a tecnologia, 
que torna processo de em-
barque mais eficiente, ágil 
e seguro, nos principais ae-
roportos do país.

Segundo o Serpro, a 
ferramenta garante uma 
conferência precisa da 
identidade dos passagei-
ros e atende à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
e tem por premissa a se-
gurança no tratamento 
dos dados pessoais contra 
uso indevido ou não auto-
rizado.

Ponte Aérea Rio-São Paulo 
testa reconhecimento facial 

De acordo com 
informações do 

ministério, no projeto-
piloto, são medidos 
indicadores como 
redução no tempo 

em filas, no acesso à 
sala de embarque e à 
aeronave e custos de 

operação

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil 

Acho que é um dia 
para a gente pensar 
sobre o assunto, para 

dar visibilidade sobre o 
tema. Um dia para 

a gente parar, refletir e 
mobilizar nossas

 forças para pensar 
sobre isso



“Dimossauro” ganhou o Estadual em 1994, depois em 2009, e agora quer colocar mais uma estrela na camisa

O Sousa entra em campo 
amanhã, na primeira partida 
da decisão do Campeonato 
Paraibano contra o Campi-
nense, apostando em alguns 
detalhes que podem fazer 
uma grande diferença nes-
ta decisão. O Dinossauro é o 
time de melhor campanha da 
competição e joga com a sua 
força máxima, exceto com 
Tarcísio e Daniel Itaporanga, 
que foram contratados recen-
temente. O Sousa está invicto 
há 7 jogos no Paraibano e nos 
oito disputados só perdeu um, 
para o Botafogo, na estreia do 
campeonato, por 1 a 0, aliás, 
este foi o único gol que to-
mou em toda a competicão. A 
equipe tem dois títulos esta-
duais conquistados em 1994 
e 2009 e agora quer mais uma 
estrela na camisa para ser tri-
campeão paraibano.

Os números mostram 
que a defesa é o ponto alto do 
Sousa e muito se deve a gran-
de fase que atravessa o goleiro 
Ricardo. Ele não leva um gol 
no campeonato, há mais de 
720 minutos. O goleiro virou 
um ídolo do torcedor sousen-
se e já defendeu o clube em 
vários campeonatos. O único 
gol que levou até o momento 
foi de Marcos Aurélio, do Bo-
tafogo, e vale ressaltar que foi 
em um rebote na cobrança de 
um pênalti, que ele defendeu.

Amanhã, o técnico Índio 
Ferreira deverá armar o Sousa 
para jogar de forma fechadi-
nha, esperando o Campinen-
se, para explorar os contra-a-
taques, nos espaços deixados 
pela Raposa. O rubro-negro 
joga em casa e sabe que pre-
cisa vencer para ter uma van-
tagem na segunda partida, do-
mingo em Sousa, por isso, vai 
propor o jogo. 

“Nós temos uma defesa 
muito sólida e vamos explo-
rar muito bem isso, mas não 
vamos jogar retrancados. O 

Sousa tem a sua maneira de 
jogar e sabemos que pelo fato 
de jogar em casa, o Campi-
nense terá de buscar o placar, 
então vamos jogar com inte-
ligência para tirar proveito 
disso. Se sairmos de Campina 
Grande sem perder, aumen-
tam as nossas chances de ser 
campeão na nossa casa”, disse 
o técnico Índio.

A última vez que Sousa 
e Campinense decidiram um 
título paraibano foi em 2012, 
e a Raposa levou a melhor. O 
Campinense foi o campeão 
da primeira fase e o Sousa da 
segunda. Na decisão do título, 
o primeiro jogo, disputado no 
Marizão, em Sousa, terminou 
empatado em 1 a 1. Eduardo 
Rato abriu o placar para o Di-
nossauro e Ben-Hur empatou 
para o Campinense. Os dois 
gols foram marcados no pri-
meiro tempo. Na partida da 
volta, no Amigão, em Campina 
Grande, a Raposa atropelou o 
Sousa, com uma goleada de 4 a 
0, com gols de Adriano Felício, 
Marquinhos Marabá, Sidney e 
Warley. Esta derrota e a perda 
do título ficaram engasgadas 
na garganta dos torcedores do 
Dinossauro, e agora eles que-
rem que o time dê o troco.

Arbitragem
A Federação Paraibana 

de Futebol já definiu o trio de 
arbitragem para a partida de 
amanhã, às 16h, no Amigão, 
em Campina Grande. O árbi-
tro central será Afro Rocha de 
Carvalho Filho, de João Pes-
soa, auxiliado por Kildenn Ta-
deu Morais de Lucena, de Pa-
tos, e Rafael Guedes de Lima, 
de João Pessoa. 

Campinense
No Campinense, apesar 

dos muitos desfalques, o téc-
nico Ranielle Ribeiro mostra 
muita tranquilidade e confia 
no bom rendimento da equipe 
nos últimos jogos. Desde que 
assumiu o comando da equi-
pe, o time vem crescendo, che-

gou à final do Paraibano, com 
méritos, o que nem o mais 
otimista torcedor da Raposa 
esperava, e vem fazendo uma 
boa campanha no Brasileiro 
da Série D.

“Não há motivos para 
desespero. Não dá para negar 
o favoritismo do Sousa, dian-
te das circunstâncias, mas o 
Campinense não é apenas 
um time, é um grupo, não só 
de jogadores, mas também 
de profissionais na comissão 
técnica, que estão fazendo um 
grande trabalho. Os atletas são 
muito dedicados, já assimila-
ram a forma da gente jogar, e 
quem entrar vai dar conta do 
recado. Eu espero colocar em 
campo um time organizado, 
para buscar o resultado que 
nos interessa, apesar de saber 
que vamos enfrentar a melhor 
equipe do campeonato”, disse 
o técnico Ranielle, querendo 
transferir a responsabilidade 
da vitória para o Sousa. 

O time será bem diferente 
do que vem jogando a Série D, 
porque alguns jogadores che-
garam recentemente no clube 
e não puderam mais ser ins-
critos no Paraibano. Além do 
mais, vários atletas estão afas-
tados em quarentena, porque 
foram infectados pelo corona-
vírus. Com todos estes proble-
mas, o treinador rubro-negro 
só vai definir a equipe titular 
no treino apronto desta quar-
ta-feira. Mas, ele vai poder 
contar com os laterais Allef e 
Gilmar, que foram liberados 
pelo departamento médico 
e já estão treinando normal-
mente para a decisão.

A expectativa da co-
missão técnica é que alguns 
atletas possam passar em 
um teste de contra-prova 
para covid, e assim poderem 
treinar com o resto do gru-
po para reforçar a equipe no 
jogo de volta, domingo, às 
10h, no estádio Marizão, em 
Sousa. Para este jogo de ama-
nhã, eles já estão vetados, 
isolados e sem treinar.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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A estrela de Hulk
Atacante paraibano vem brilhando no Atlético-MG 
e já marcou 11 gols na temporada, depois de um 
início conturbado com o técnico Cuca. Página 23
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Esportes

SouSA aposta na
defesa para ser

tricAmpEão

No domingo passado, com os 
reservas, o time perdeu para o 
ABC, mas estava mesmo ligado 

é na decisão do campeonato

Foto: Instagram/Sousa

Silvana Fernandes

paratleta paraibana é ouro
em competição no Líbano

A paratleta paralímpica 
da Paraíba Silvana Fernan-
des conquistou, ontem,, o 
primeiro lugar no Open de 
Para-Taekwondo, no Líbano. 
Ela, que é patrocinada pelo 
Governo do Estado por meio 
do programa Bolsa-Esporte, 
há duas semanas, já tinha ga-
nhado a medalha de ouro no 
Para-Pan Americano da mo-
dalidade, no México, e se pre-
para para os Jogos Paralímpi-
cos, de Tóquio, que ocorrerão 
a partir de 24 de agosto.

O presidente da Federa-
ção Paraibana de Taekwon-
do Olímpico, Tomaz Aze-

vedo, destacou o feito. “Em 
duas semanas, Silvana con-
seguiu conquistar o primeiro 
lugar em duas competições 
importantíssimas em nível 
mundial, que foi no México 
e agora, no Líbano. Sua meta 
agora é chegar bem em Tó-
quio para que possa trazer 
uma medalha nos Jogos Pa-
ralímpicos”, disse o Mestre 
Tomaz, que também é pro-
fessor da modalidade.

O secretário executivo 
de Esporte e Lazer, José Mar-
co, parabenizou Silvana, e 
frisou a importância do Bol-
sa-Esporte. “De parabéns 

essa jovem, que é Silvana, 
porque continua dia após 
dia trazendo alegria para a 
Paraíba com resultados im-
portantíssimos, como este 
agora, no continente asiáti-
co. É por isso que o Gover-
no do Estado tem o com-
promisso com os atletas, 
paratletas e técnicos parai-
banos com o Bolsa-Esporte, 
que é esse apoio financeiro e 
no intuito de incentivá-los e 
custear os treinos e também 
várias outras despesas que 
eles na carreira de despor-
tistas e para-desportistas, 
possuem”, frisou.

Foto:Divulgação

A paraibana Silvana Fernandes 
segue conquistando resultados 

expressivos antes dos Jogos de Tóquio



Thalita Soares quer trilhar o caminho do sucesso nas artes marciais, como já está fazendo Luana Pinheiro e Bethe Correia

Thalita Soares faz parte 
da nova geração de mulheres 
paraibanas que vem trilhan-
do um caminho de vitórias e 
crescimento dentro do mun-
do das Artes Marciais Mistas 
(MMA sigla em inglês).Ten-
do o jiu-jitsu como base, ela 
vem aprimorando seu jogo 
desde 2017, quando fez sua 
primeira luta na modalida-
de que reúne as principais 
artes marciais em um único 
combate. Como palco máxi-
mo, hoje, do MMA, o UFC é 
a meta da atleta que espe-
ra ser a terceira paraibana 
a disputar o evento que já 
conta com a experiente Be-
the Correia e a jovem Luana 
Pinheiro que recentemente 
fez o seu primeiro combate 
na organização.

Depois de cerca de uma 
ano de recuperação após 
uma lesão grave no joelho, 
Thalita Soares retornou às 
competições em maio desse 
ano e, na primeira disputa, 
conquistou o Campeonato 
Brasileiro de Jiu-Jitsu, pro-
movido pela Confederação 
Brasileira de Jiu-Jitsu Des-
portivo (CBJJD),  em um 
evento que foi realizado, no 
último dia 29 de maio na 
cidade do Rio de Janeiro, 
onde, atualmente a atleta 
também reside.

A disputa, também, foi 
um retorno de Thalita às 
competições no jiu-jitsu, 
uma escolha de quem, atual-
mente, prioriza o MMA, mas 
não esquece das suas ori-
gens na “arte suave”. Para 
a atleta, esse retorno com 
vitória, após um longo pe-
ríodo de recuperação, foi um 
ganho de confiança impor-
tante e certeza de que a sua 
caminhada no esporte está 
no rumo certo.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Campeã no jiu-jitsu, atleta
paraibana vai buscar o UFC
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Amanhã começa a decisão do Campeonato Pa-
raibano de 2021 e não consigo enxergar um favorito, 
mesmo considerando a excelente campanha do Sousa 
nos oito jogos disputados, onde tomou somente um 
gol e a única derrota foi na estreia para o Botafogo e 
em casa. O Campinense não fez uma grande campa-
nha, mas a chegada do técnico Ranielle Ribeiro fez o 
time subir de produção e surpreender bastante tanto 
que está invicto há 10 jogos, oito deles pelo Estadual 
e os outros pelo Brasileiro da Série D.

Os críticos andam dizendo que nas quartas de 
final e nas semifinais não marcou gol, vencendo nos 
pênaltis, graças ao herói, o goleiro Mauro Iguatu que, 
não só pegou pênalti como também marcou. São de-
talhes importantes quando se busca um título. Um 
pouco de sorte não faz mal a ninguém e geralmente 
os campeões são assim. Funcionou até a última fase 
decisiva. Não sei se funcionará nas finais.

É notória a evolução da equipe que até mesmo 
desfalcada de vários jogadores conseguiu uma im-
portante vitória na Série D com os 3 a 0 aplicados no 
América de Natal, domingo passado. A Raposa está 
bastante animada e, se não tem a força máxima por 
causa dos casos de covid-19, vai em busca de supe-
ração com o que dispõe em seu elenco para os dois 
jogos decisivos.

E o Sousa, jogando a última partida no Marizão? 
É forte candidato ao título. Desconsiderem a goleada 
sofrida para o ABC por 4 a 0 pela Série D. É aí que 
mora o perigo. Todos estão focados no Estadual, na 
possibilidade do tricampeonato, e os jogadores vão 
entrar em campo, amanhã, no Amigão, contra o Cam-
pinense, com a “faca nos dentes”. Não subestimem o 
“dinossauro” que já fez a galera trezeana se frustrar 
em pleno Amigão, em 2009. O “cancão vai piar” nessa 
grande decisão e eu não aposto em nenhum favorito. 

Decisão sem
favoritismo

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Que Copa América ruim e sem motiva-
ção alguma! O pior é ter de aguentar 
as entrevistas insossas do técnico Tite ao 
valorizar uma vitória sobre a Venezuela, 
mutilada pela covid-19, e ainda falar o 
óbvio, que Neymar é extraordinário, o 
que a gente tá cansado de saber e que 
desde 2014 esperamos essa geração 
se consagrar. Neymar e os outros ainda 
remanescentes fracassaram em 2014 e 
2018. Valorizar vitórias sobre os sul-ame-
ricanos, onde sempre fomos os melhores, 
não dá, esquecendo que o perigo mora 
do outro lado do continente. Já perce-
beram a diferença entre a Eurocopa e a 
Copa América?  Por lá jogos de altíssi-
mos níveis, por aqui peladas.

Copa América

Belo e Galo
No fim de semana 
apenas dois clubes 
paraibanos estarão em 
ação pelo Brasileiro. O 
Botafogo joga contra o 
Floresta, sábado, no Do-
mingão, às 15h30 pela 
Série C; enquanto o 
Treze diante do Central, 
no Amigão, às 16h, no 
domingo, na Série D.

Escutas ilegais
Uma varredura na 
sede da CBF por uma 
empresa de segurança 
encontrou várias escutas 
ilegais em salas como 
também câmeras escon-
didas. As informações 
dão conta desta ilegali-
dade desde 2014. Pense 
num Caboclo danado 
esse presidente da CBF!

O Botafogo segue o seu caminho na Série C e 
não há nada de extraordinário até aqui como tam-
bém nenhuma terra arrasada. Estamos no início e 
não se pode desanimar diante de uma derrota como 
a de domingo passado. O Belo está se arrumando, 
trazendo novos jogadores e em busca de afirmação 
na competição. Vamos ser mais otimistas.

O Belo na Série C

“Para mim foi muito im-
portante essa conquista da 
medalha de ouro no Cam-
peonato Brasileio. Essa foi 
a competição que marcou o 
meu retorno depois da lesão 
e, a opção por retornar em 

um evento de jiu-jitsu era um 
risco, pois é um esporte que 
possui maior incidência nas 
lesões, especialmente de arti-
culação, mas, felizmente, deu 
tudo certo, pois nosso traba-
lho de recuperação foi muito 
bem feito e agora estou 100% 
e pronta para seguir para as 
próximas competições”, ex-
plicou Thalita. 

Tendo feito, há quatro 
anos, a sua transição para 
o MMA, agora o foco prin-
cipal de Thalita é chegar ao 
UFC, mas ela garante que 
não será suficiente apenas 
conseguir um contrato com 
a maior organização de lutas 
do planeta. Para a paraibana, 
nascida na cidade portuária 

de Cabedelo, o sonho só será 
completo quando ela conse-
guir vestir  um cinturão de 
campeã.

“O passo inicial é entrar 
no UFC, mas o meu objetivo 
é o de ser campeã mundial 
e ganhar o cinturão da or-
ganização. É para isso que 
trabalho todos os dias e que 
tenho investido todo o meu 
esforço nos treinamentos 
para aprimorar a minha luta. 
Não basta apenas competir 
lá, para mim, só o cinturão 
interessa. Acredito no tra-
balho que estamos fazendo 
e no meu potencial, pois sei 
que posso conquistar gran-
des coisas dentro do MMA”, 
afirmou a atleta.

Foto: Reprodução/Instagram

Thalita Soares retornou às competições em maio e, na primeira disputa, conquistou o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu

 O passo inicial é 
entrar no UFC, mas o 

meu objetivo é o de ser 
campeã mundial e 

ganhar o cinturão da 
organização. É para 

isso que trabalho todos 
os dias 

João Pessoa vai sediar, 
entre os dias 3 e 4 do pró-
ximo mês, o torneio Jogue 
Fácil de Futevôlei, compe-
tição que reunirá os princi-
pais atletas da modalidade 
no país na disputa por mais 
de R$ 24 mil reais em prê-
mios. O evento, será realiza-
do na Base Beach Tennis, em 
uma estrutura que contará 
com 10 quadras, lojas, lan-
chonetes, bares e vestiário 
climatizado para os partici-
pantes em uma área que fica 
na Avenida Panorâmica, no 
bairro do Altiplano.

A competição, segun-
do os organizadores, será 
o maior evento de futevô-
lei já realizado nas regiões 
Norte e Nordeste do Brasil, 
contando com mais de 200 
atletas já inscritos, entre as 
suas divisões de disputa que 
vão desde o nível amador 
iniciante, até os jogos que 
vão reunir atletas profissio-
nais como Bello - jogador 9 

vezes campeão mundial e 29 
vezes vencedor do Circuito 
Brasileiro -, Tata - dono de 6 
títulos mundiais e 7 brasilei-
ros - e Lalazinho - vencedor 
de 5 mundiais, 2 brasileiros 
e 1 título sul-americano -.

Segundo Hugo Araújo, 
responsável pelo evento, 
essa será uma oportunida-
de única para o crescimento 
do futevôlei na Paraíba e no 
Nordeste brasileiro, onde o 
esporte ainda possui poucos 
atletas profissionalizados, 
mas existem muitos talen-
tos e tem havido um forte 
crescimento no número de 
praticantes e escolinhas da 
modalidade, especialmente 
na orla da capital paraibana.

“Nós vamos reunir os 
melhores atletas de futevô-
lei do Brasil dentro desse 
evento. Ao mesmo tempo, 
teremos em quadras próxi-
mas, disputas para todos os 
níveis, promovendo uma in-
tegração e visibilidade que 
jamais foi vista para esse 
esporte dentro da Paraíba. 
Esse é um evento que terá 

a participação de atletas de 
todo o país e que promo-
verá esse esporte que tem 
tido um crescimento mui-
to forte, impulsionado pe-
las redes sociais e também 
pela presença marcante das 
mulheres que competem, 
inclusive, em modalidades 
mistas, algo que não é pos-
sível em outros esportes”, 
explico Hugo Araújo.

Por não poder contar 
com a presença de público, 
devido às restrições ocasio-
nadas pela pandemia da co-
vid-19, o evento que também 
conta com seu protocolo de 
combate ao vírus, realizará a 
transmissão ao vivo dos seus 
principais jogos através do 
YouTube, as partidas terão, 
inclusive, a narração de Lima 
Souto, da Rádio Tabajara.

João Pessoa vai sediar Jogue Fácil
de Futevôlei nos dias 3 e 4 de julho
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Reprodução/Instagram

O futevôlei é um esporte que tem muita plasticidade em alguns lances



Esportes

Paraibano não se abate com críticas após seu retorno ao Brasil e já é o artilheiro do time este ano com 11 gols

Após ter um início de jor-
nada no Atlético-MG cheio de 
desconfiança e de um proces-
so de readaptação ao futebol 
brasileiro, o atacante Hulk 
vem colhendo frutos do seu 
trabalho. Artilheiro do time 
mineiro na temporada com 
11 gols, o jogador teve que 
passar por críticas no começo 
de seu trabalho em Belo Hori-
zonte, com direito até a recla-
mação pública contra o téc-
nico Cuca por não entender 
que estivesse sendo escalado 
como queria.

Uma conversa franca 
com o treinador e uma mu-
dança de posição no ataque 
bastou para que Hulk des-
lanchasse na equipe alvine-
gra e se colocasse, após 22 
jogos em campo, como uma 
figura fundamental do Atlé-
tico-MG na temporada. Por 
isso, em entrevista coletiva 
nesta terça-feira, disse es-
tar tranquilo com relação às 
críticas recebidas e revelou 
que não dá bola para o que 
passou.

“Eu sempre acompanhei 
que mesmo quando eu esta-
va na seleção tinham comen-
taristas que comentavam a 
respeito das minhas caracte-
rísticas e muitos não me co-
nheciam. E eu percebia pela 
maneira que eles falavam do 
meu estilo de jogo, mas nun-
ca foi algo que me chateou. 
Eu pensava que os comenta-
ristas não tinham acesso aos 
nossos jogos lá fora. Talvez 
eu não seja um jogador que 
interessasse tanto a eles por-
que eles não acompanham 
para saber a característica 
do jogador”, afirmou Hulk.

“Mas nunca foi uma coi-
sa que me chateou. Quando 
cheguei ao Atlético-MG, teve 
muito disso mesmo, muita 
desconfiança, muitas pessoas 
falando que o Atlético-MG fez 
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Hulk vem sendo o principal
destaque do Atlético Mineiro
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Fla decide vaga
contra o Coritiba

Flamengo e Coritiba vão 
fechar, hoje, às 21h30, no 
Maracanã, a terceira fase 
da Copa do Brasil que já 
tem 15 clubes classificados 
para as oitavas de final. 
No primeiro jogo disputa-
do, na semana passada, no 
Couto Pereira, o Flamengo 
ganhou de 1 a 0 e joga 
por um simples empate e 
a garantia de uma cota de 
R$ 2,7 milhões. O time pa-
ranaense, ainda no páreo, 
sonha em repetir os feitos 
de CRB e de Juazeirense 
que eliminaram os favori-
tos Palmeiras e Cruzeiro, 
após derrotas por 1 a 0.

Copa América registra
52 casos de covid-19

Subiu, ontem pela manhã, 
para 52 os casos de in-
fecção por covid-19 entre 
jogadores, integrantes das 
delegações e prestadores 
de serviço envolvidos na 
Copa América. Até segun-
da-feira, eram 41 casos 
relacionados à competição 
disputada no Brasil. Em 
comunicado, o Ministério 
da Saúde informou que, 
dos 52 casos confirmados, 
33 estão relacionados a 
jogadores e membros de 
delegações e 19 foram de-
tectados em prestadores de 
serviços contratados pela 
Conmebol para o evento

Brasileirão terá
quatro jogos hoje

Internacional x Atlético-MG 
é o jogo mais importante 
na abertura da quarta ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro, hoje, a partir das 
19 horas, no Beira Rio. O 
Corinthians vai enfrentar 
o Bragantino às 20h30, 
na Arena Neo Química, 
enquanto o São Paulo terá 
pela frente a Chapecoense, 
às 19 horas, no Morum-
bi. Quem fecha a rodada 
é outro clube paulista, o 
Palmeiras, que atuará em 
Caxias do Sul, diante do 
Juventude, em confronto a 
partir das 21h30, no Alfre-
do Jaconi.

Eriksen agradece
várias mensagens

Três dias após sofrer um mal 
súbito na partida contra a 
Finlândia, em Copenhague, 
pela estreia da Dinamarca 
na Eurocopa, o meia Chris-
tian Eriksen usou as suas 
redes sociais, ontem, para se 
pronunciar oficialmente pela 
primeira vez. O jogador da In-
ternazionale se mostrou mui-
to agradecido pelas inúmeras 
mensagens de apoio que 
tem recebido desde que está 
internado em um hospital da 
capital dinamarquesa. Eriksen 
também afirmou “estar bem” 
e torcendo para a Dinamarca 
na competição europeia.

Curtas

um mau investimento, mas 
nunca foi algo que me cha-
teou, algo que me tirou o foco”, 
prosseguiu o atacante.

O atacante lembra que 
passou por situação seme-
lhante quando deixou o fu-
tebol japonês e acertou com 
o Porto, em 2008. E guarda 
na memória as palavras do 
então treinador da equipe, 
Jesualdo Ferreira. “No Porto, 
muitos criticaram e falaram 

que estavam contratando um 
jogador de futebol japonês. O 
Jesualdo chegou e disse que a 
dimensão do campo no Japão 
é a mesma da mesma dimen-
são do campo na Europa, que 
a bola é a mesma, que o Hulk 
só tem que chegar e jogar. Eu 
levei aquilo comigo”, contou

Sobre a relação com 
Cuca, Hulk garantiu que os 
atritos iniciais do trabalho 
com o treinador ficaram para 

trás e elogiou o comandante 
alvinegro. “O professor Cuca 
tem muita experiência no fu-
tebol brasileiro, as conversas 
que tive com ele foram muito 
produtivas, faço o que gosto 
de fazer que é jogar futebol 
e a cada dia me sinto mais 
adaptado”, frisou.

Por causa da pandemia 
da covid-19, Hulk ainda não 
conseguiu ter um contato 
mais próximo com a torcida. 

Ele não esconde a ansiedade 
para a volta dos torcedores 
aos jogos. “A gente fica nes-
sa ansiedade de poder en-
contrar essa torcida maravi-
lhosa. É esperar passar esse 
momento tão delicado para 
que a gente possa nos en-
contrar nos estádios lotados, 
comemorando grandes jo-
gos, grandes títulos e lindas 
histórias, se Deus quiser”, 
completou.

Foto: Pedro Souza/Atletico

Brasileiro da Série A

Copa América força CBF a alterar jogos

A Confederação Brasi-
leira de Futebol (CBF) divul-
gou alterações em horários e 
dias de 14 jogos da tabela do 
Campeonato Brasileiro. Isso 
aconteceu para que partidas, 
entre a quarta e a sétima ro-
dada, não coincidam com as 
da Copa América, que está 
sendo disputada no Brasil.

Pela primeira fase da 
competição, a seleção brasi-
leira ainda tem pela frente o 
Peru, nesta quinta-feira, às 
21 horas, no estádio do En-
genhão, no Rio de Janeiro, 
a Colômbia no dia 23, tam-
bém às 21 horas, novamen-
te no Engenhão, e o Equa-
dor no dia 27, às 18 horas, 
no estádio Olímpico Pedro 
Ludovico, em Goiânia.

O jogo entre Cuiabá 
e Grêmio, em Cuiabá, por 
exemplo, não precisará ser 
adiado em função da Copa 
América, que ocupa a Arena 
Pantanal na primeira fase da 
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competição, a exemplo do 
que aconteceu com a partida 
entre o time do Mato Grosso 
e o Atlético Goianiense, na 
rodada passada, que seria na 
segunda-feira.

A CBF aceitou a reali-
zação do jogo pela quinta 
rodada no estádio Presiden-
te Eurico Gaspar Dutra, o 
Dutrinha, recém-reformado 
pela prefeitura de Cuiabá e 
que está sob posse da Con-

mebol para treinamentos 
das seleções que disputam 
a competição continental. 
Desta forma, o duelo do 
Cuiabá contra os gaúchos 
está mantido para o próximo 
domingo, mas com o horário 
antecipado das 20h30 para 
as 16 horas (de Brasília).

Confira como a tabela 
do Brasileirão ficou depois 
da alteração por conta da 
Copa América:

NOVA PROGRAMAÇÃO

n QUARTA RODADA
17/6 - (16h) Ceará x Bahia (Arena Castelão)
17/6 - (19h) Sport x Grêmio (Ilha do Retiro)

n QUINTA RODADA
19/6 - (21h) Flamengo x Red Bull Bragantino 
(Maracanã)
20/6 - (16h) Cuiabá x Grêmio (Dutrinha)

n SEXTA RODADA
23/6 - (19h) São Paulo x Cuiabá (Morumbi)
23/6 - (19h) Red Bull Bragantino x Palmeiras 
(Nabi Abi Chedid)
24/6 - (19h) Chapecoense x Internacional 
(Arena Condá)
24/6 - (21h30) Grêmio x Santos (Arena do Grêmio)
24/6 - (21h30) Bahia x Athletico-PR (Pituaçu)

n SÉTIMA RODADA
27/6 - (20h) Palmeiras x Bahia (Allianz Parque)
27/6 - (20h) Grêmio x Fortaleza (Arena do Grêmio)
27/6 - (20h) Athletico-PR x Chapecoense 
(Arena da Baixada)
27/6 - (20h30) Santos x Atlético-MG (Vila Belmiro)
27/6 - (20h30) Ceará x São Paulo (Arena Castelão)

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio teve alterações nos seus jogos do Brasileirão em três rodadas

Contra o São Paulo, Hulk não fez gol, 
mas deu a assistência para Jair marcar 
o gol da vitória no último domingo
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Se os pais eram casados, o documento pode ser 
feito no cartório, mas se a relação conjugal era 
informal, o caso deve ser resolvido pela Justiça

Mortes pela 
covid criam 
órfãos sem 
registro civil

As mortes provocadas pela 
pandemia de covid-19 criaram no-
vas situações em que as famílias 
precisaram buscar o reconhecimen-
to de direitos em meio ao período 
de luto pela perda de parentes.

Pais de crianças que tiveram a 
trajetória de um relacionamento in-
terrompida pela morte da mãe, em 
relacionamento não registrado ofi-

cialmente, tiveram que buscar orien-
tação das defensorias públicas para 
registrar os filhos que ficaram órfãos.

A Defensoria Pública do Ceará, 
por exemplo, foi procurada por um 
homem de 33 anos que tinha um 
relacionamento informal com uma 
mulher que morreu durante a pan-
demia. Ela deixou um filho de qua-
tro meses. Após a morte, o pai não 
encontrou os documentos da mãe e 
não conseguiu fazer o registro.

De acordo com a Defensoria, 
se os cônjuges eram casados antes 
do falecimento e há uma certidão 
de casamento, o registro da criança 
pode ser feito no cartório. No caso 
de relação conjugal informal, o caso 
deverá ser resolvido pela Justiça. Os 
avós maternos podem entrar com 
processo para fazer o registro de 
nascimento dos netos ou o pai pode 
reivindicar a paternidade.

“Se a mãe era casada com o pai 

e há certidão de casamento ou de 
união estável, não há problema al-
gum de esse pai registrar a criança 
sozinho. Basta reunir a documenta-
ção necessária e procurar o cartório. 
A questão é se essa mãe era uma mãe 
solteira ou o homem que se diz o pai 
do bebê não ter como confirmar o 
vínculo que mantinha com ela. Sem 
a comprovação desse vínculo, a gen-
te pode ir logo pro exame de DNA e 
seguir com a lavratura de registro. 

Mas os avós maternos darem en-
trada seria o caminho mais rápido, 
porque depois disso seria só o pai ir 
a qualquer momento a um cartório 
reconhecer a paternidade”, detalha 
a defensora pública Natali Massilon.

A falta de registro civil dos fi-
lhos causa vários problemas sociais, 
como impossibilidade de fazer ma-
trícula em escolas, ter acesso a pro-
gramas do governo e inviabiliza a 
emissão de documentos públicos.

Aforismo
“Se aceitarmos que uma mãe mate seu filho 
dentro do próprio ventre, como poderemos 

impedir que as pessoas matem umas as outras?”

(Madre Teresa de Calcutá)

1851 — Francisco Xavier Monteiro de França, 
político (PB)
1963 — Lamartine Babo, compositor brasileiro
2002 — Aluízio Afonso Campos, 
pecuarista, advogado e político (PB)
2016 — Rivando Bezerra Cavalcanti, 
desembargador (PB)
2017 — Eliza Clívia Angelino Maranhão, 
cantora de forró eletrônico (PB)
2017 — Helmut Kohl, político alemão
2019 — Raimundo Correia Ferreira, 
empresário e político (PB)
2020 — Nivaldo Manoel, empresário e político (PB)

Mortes na História

Obituário

Raul de Souza
(João José Pereira de Souza)
13/6/2021 – Aos 86 anos, na França, de 
câncer. Músico e compositor brasileiro con-
siderado um dos maiores trombonistas do 
mundo. Nasceu no Rio de Janeiro, em 1934, 
e começou a tocar ainda na adolescência. 
Adotou o nome artístico Raul por sugestão de Ary Barroso. O 
primeiro disco que gravou foi em 1957, como integrante da 
banda apresentada como Turma da Gafieira. Tocou com mú-
sicos como Baden Powell, Sivuca e Sérgio Mendes (com quem 
gravou o LP ‘Você ainda não ouviu nada’ e fez turnês inter-
nacionais na década de 1960 como membro do grupo Bossa 
Rio). Criou o instrumento “Souzabone”, um tipo específico de 
trombone elétrico com quatro varas, desenvolvido a partir do 
tradicional de três varas.

Foto: Emmanuelle Nemoz

Dennis Berry
12/6/2021 – Aos 76 anos, em Paris 
(França). Diretor, roteirista e ator norte
-americano que vivia na capital france-
sa desde os anos de 1970. Assinou em 
1975 ‘The Big Delirium’ – seu primeiro 
filme – com Jean Seberg e Isabelle Hu-
ppert. Seu último filme, ‘Selvagens’, foi lançado em 2019.

Foto: Reprodução

Dennis Tavares
13/6/2021 – Aos 42 anos, em Palmas 
(TO), por choque anafilático a uma reação 
alérgica grave (picado por um inseto). 
Repórter cinematográfico que trabalhava 
há quase 20 anos na assessoria de comuni-
cação da Secretaria da Segurança Pública 
(SSP) do Estado de Tocantins. Também trabalhou em emis-
soras de televisão tocantinenses.

Foto: Instagram

Vânia Debs
13/6/2021 – Aos 68 anos, de câncer. Mon-
tadora e professora, era mineira radicada 
em São Paulo (SP) desde a juventude. 
Responsável pela montagem de filmes de 
Lírio Ferreira e Paulo Caldas (‘Baile Perfu-
mado’), Anna Muylaert (‘Durval Discos’), 
Camilo Cavalcante (‘A História da Eternidade’), Chico Teixei-
ra (‘A Casa de Alice’), Murilo Salles (‘Nome Próprio’) e Kiko 
Goifman (‘FilmeFobia’).

Foto: Ugo Giorgetti

Antônio Márcio Junqueira Lisboa
13/6/2021 – Aos 94 anos, em Brasília 
(DF), de causas naturais. Médico que teria 
revolucionado a pediatria na capital fede-
ral. Formou-se aos 23 anos, e trabalhava 
como pediatra na capital federal desde 
1967. Viveu sua infância em Leopoldina 
(MG) e depois partiu para o Rio de Janeiro para estudar na 
Faculdade Nacional de Medicina. A aventura de ir para o 
Distrito Federal fundar a Faculdade de Medicina de Brasília, 
da Universidade de Brasília (UnB), o fez deixar para trás o 
segundo maior consultório de pediatria no Rio de Janeiro. 
Aposentou-se em 1994, mas não parou. Publicou mais de 16 
livros e 400 artigos.

Foto: Arthur Menescal

Ziona Chana
13/6/2021 – Aos 76 anos, no Vilarejo de 
Baktawng Tlangnuam, em Mizoram (Ín-
dia), de causa não divulgada. Líder de uma 
seita poligâmica. Ele deixou 39 esposas 
e 94 filhos. Dizia ser o chefe da “maior 
família do mundo” e despertava curiosida-

Foto: Adnan Abidi

Érica Paixão
14/6/2021 – Aos 40 anos, em Americana 
(SP), vítima da covid-19. Locutora e apresen-
tadora com passagens pelas Rádios Azul e 
Você/Gold e pela emissora TV IN. Ela havia es-
treado recentemente um programa na SPTV.

Foto: Portal de Americana

Breves & Curtas
# Cemitério sem coveiro
A família de Manoel Pinheiro da Silva, de 78 anos, teve que 
enterrar o parente sem o auxílio de um coveiro e sem os 
equipamentos de proteção individual necessários, na cidade 
de Riacho dos Cavalos, no Alto Sertão da Paraíba. Além de 
tirar do carro da funerária, eles tiveram que levar o caixão 
até o local do enterro, colocá-lo na cova e enterrá-lo.

# Dante vai para o céu... De novo
O poeta épico italiano Dante Alighieri está indo para o céu – de 
novo. Dante, o maior poeta da Itália, dividiu sua monumental 
‘Divina Comédia’ em três partes: inferno, purgatório e paraíso. 
A alegoria que representa a jornada de uma alma até Deus 
é uma das obras literárias mais influentes do mundo. Agora, 
uma cópia da ‘Divina Comédia’ inteira, microinscrita em folhas 
de uma liga de titânio e ouro, será enviada ao espaço para 
flutuar nos céus acima das estrelas que Dante descreveu.

# Prêmio por morte gravada
Darnella Frazier, a jovem de 17 anos que filmou com seu celular a 
ação policial que resultou na morte de George Floyd, em Minnea-
polis, recebeu no último dia 11 uma menção especial do Prêmio 
Pulitzer, o mais importante prêmio do jornalismo dos Estados 
Unidos. As imagens gravadas por ela foram usadas por veículos 
de imprensa em todo o mundo e se tornaram parte importante 
da acusação contra o ex-policial Derek Chauvin, considerado cul-
pado pela morte e cuja sentença será conhecida em 16 de junho.

# Noiva morre na noite de núpcias
A morte separou precocemente um jovem casal em Ibirité, 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A mulher, de 18 anos, 
morreu no último dia 10 durante a noite de núpcias. Ela havia ofi-
cializado a união pela manhã com o marido, de 29 anos. À noite, 
os dois mantinham relações sexuais na residência deles, quando 
ela começou a sentir falta de ar. Os médicos constataram que ela 
teve uma parada cardiorrespiratória.

Agência Brasil

Carlos Langoni
13/6/2021 – Aos 76 anos, no Rio de 
Janeiro (RJ), vítima da covid-19. Econo-
mista e ex-presidente do Banco Central 
do Brasil na ditadura militar. Egresso 
da Universidade de Chicago, assim 
como o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, nos últimos anos Langoni passou a atuar como 
consultor do ministro nas áreas de gás e de abertura 
comercial. Ele via a oportunidade de instalar a agenda 
liberal prometida por Jair Bolsonaro (sem partido) para 
2019, o que nunca foi cumprido pelo atual governo.

Foto: Divulgação

de pela sua forma de vida. Com um total de 167 membros, a 
família indiana é uma das maiores do mundo – perde talvez 
apenas para os Blackmore, mórmons do Canadá, com 178 
membros entre esposas, filhos e netos. Todos os membros 
da família Chana vivem juntos em uma ampla construção de 
quatro andares e mais de 100 quartos.
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Método consiste em procedimentos clínicos que envolvem células reprodutivas masculinas e femininas para viabilizar uma gestação

CFM publica novas normas para 
reprodução assistida no Brasil

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Compra objetivando: Aquisição de generos alimenticios da agricultura familiar e do empreendedor 
familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do muni-
cipio de Alcantil – PB. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e 
respectiva propositura até as 10:00 horas do dia 12 de Julho de 2021, na sala da referida comissão, 
sediada na Av Sao Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada 
a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 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) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 14 de Junho de 2021
JOSE MENDONÇA ALVES - Presidente da Comissão

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARRINHOS DE 

MÃO DO TIPO GIRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEN-
VOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. DOTAÇÃO: 02.08 SECRETARIA DE 
DES. URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES 15 451 1011 2086 MANUTENÇÃO DO 
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA 768.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
15.451.2012.2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA 001.000000 RECURSOS 
ORNARIOS 745.4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.451.10.11.11.08 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTESILIOS PARA SERVIÇOS DE 7066.4.4.90.52.00 EQUI-
PAMENTOS E MATERIAL PERMANETE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00084/2021 - 09.06.21 - JO-
ELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO - R$ 28.800,00.

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA, IMPLATAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE PRON-
TUÁRIOS ELETRÔNICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00027/2021. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE DE BELEM 10.301.1008.2141 MANUTENÇÃO DA ESTRATEGICA SAUDE DA FAMILIA 
– ESF 214.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSO DO SUS PROVENIENTES 

DO GOVERNO FEDERAL 151.3.3.90.3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até 09/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Be-
lém e: CT Nº 00085/2021 - 09.06.21 - CBA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - R$ 222.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00034/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE KITS REA-
GENTES PARA O EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. Abertura 
da sessão pública: 12:30 horas do dia 30 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 12:31 horas 
do dia 30 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: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: 
www.sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 15 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA - Pregoeiro Oficial

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

CAMPINA GRANDE
RATIFICAÇÃO - ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DAS SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE CAMPINA GRANDE 
(STTP), ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTA-
BELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS; RATIFICO o correspondente procedimento em favor 
de: ALOCAR–LOCADORA DE VECULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - R$ 134.550,00.

Campina Grande - PB, 14 de Junho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR - Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

CONVOCAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
OBJETO: Locação de veículo tipo ônibus, destinado a Secretaria de Saúde deste Município. O 

Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS – 
ME; APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA; BELLE LOCADORA LTDA; DENIZ SEVERINO DA 
CRUZ NETO 12968054414; DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROMOCOES E LOCACOES 
EIRELI; EMERSON FERNANDES DA SILVA 12526317401; ERIVELTON DONIZETE VIEIRA DO 
PRADO; FORMATO CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; GBS TRANSPORTE 
E SERVICOS EIRELI; JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA; JOAO PAULO ARAUJO DOS 
SANTOS; JOSE CARLOS DE SOUZA PEREIRA 04648613490; JOSE WILSON SANTOS; KLABER 
SANTOS DA SILVA; LEONARDO PAULO LEITE; LT CALDEIRARIA E SERVICOS DE CONSTRU-
COES EIRELI; LUIS CARLOS PEREIRA MELO; MARCOS HUMBERTO DA CUNHA LIMA; MARIA 
DAS GRACAS RODRIGUES MENDES LEITE; NEUMA ALVES LEITE SILVA; R J CAVALCANTI 
DE OLIVEIRA; ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS 72680288491; RODRIGO DIEGO SOARES 
SANTOS; SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421; THIAGO HENRIQUE MARQUES 
PEREIRA E VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, para continuidade dos trabalhos, 
que será realizado no dia 18 de junho de 2021 às 09:00 horas. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, Rua Assis Chateaubriand, s/n - Centro – Rio 
Tinto - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 9-93335316. No 
prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB.

Rio Tinto - PB, 14 de junho de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço global, para: Contratação de empresa do ramo 
da construção civil destinada a execução da obra pavimentação de ruas na cidade de  Solânea/PB. 
Recursos próprios: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com
Solânea - PB, 15 de Junho de 2021

MARA DO CARMO MELO ARCANJO - Presidente da Comissão

O Conselho Federal de Me-
dicina (CFM) publicou ontem 
um conjunto de normas éticas 
para a aplicação de técnicas de 
reprodução assistida no Brasil. 
A reprodução assistida consis-
te em um conjunto de procedi-
mentos clínicos que envolvem 
células reprodutivas masculi-
nas (espermatozóides) e femi-
ninas (óvulos) para viabilizar 
uma gestação. As duas formas 
mais comuns são inseminação 
artificial e fertilização in vitro.

Segundo a resolução Nº 
2.294 de 2021, o número de 
embriões gerados em labo-
ratório não poderá ser maior 
do que oito. Os pacientes en-
volvidos no processo devem 
definir quantos embriões se-
rão usados e quantos serão 
preservados por processo de 
conservação por congelamen-
to. Essa manifestação deve ser 
entregue por escrito.

Pelas novas regras, foram 
fixados limites de transferência 
de embriões de acordo com a 
idade da gestante. Mulheres 
de até 37 anos poderão inserir 
até dois óvulos fecundados. 
Mulheres com idade superior 
a 37 anos poderão implantar 
até três.

A resolução informa, ain-
da, que “técnicas de reprodu-
ção assistida não podem ser 
aplicadas com a intenção de 
selecionar o sexo ou quaisquer 
outras características biológi-
cas do futuro filho, exceto para 
evitar doenças no possível des-
cendente.”

A cessão de útero, conhe-
cida como “barriga de aluguel”, 
fica, conforme a versão ante-
rior da norma do CFM, limitada 
a pessoas com vínculo familiar 
de até 4º grau de parentesco, 
com a condição de que a ces-
sionária tenha um filho bioló-
gico vivo. Esse procedimento 
é garantido também a casais 
homoafetivos.

A resolução define que 
doação de material genético 
para fins reprodutivos e a 
barriga de aluguel não po-
dem ter interesses financei-
ros ou caráter lucrativo.

Outra obrigação manti-
da foi a garantia de assistên-
cia à mulher que emprestou 
o útero até o puerpério, com 
custeio de acompanhamento 
e atendimento médico neces-
sários para a paciente.

O relator da resolução, 
conselheiro Hiran Gallo, con-
ta que o processo de debate 
envolveu diferentes especia-
listas no tema. “Essa revisão 
foi aprovada por unanimida-
de na câmara técnica, com-
posta por representantes 
de sociedades científicas de 
diversas áreas. Sabemos que 
30% a 40% são acometidas 
por essa situação tão difícil 
que é procriar e a preocu-
pação do CFM é melhorar a 
assistência a essas mulheres”, 
afirmou.

Dados nacionais

Acesso à internet entre alunos 
é desigual, revela pesquisa

A “ineficiência históri-
ca” das políticas de teleco-
municações no Brasil gera-
ram uma “elite estudantil” 
na pandemia, acentuando 
desigualdades no acesso e 
na qualidade da Educação. 
A análise está no relató-
rio Acesso à Internet Re-
sidencial dos Estudantes, 
do Instituto de Defesa do 
Consumidor (Idec), lança-
do ontem.

“O modesto avanço al-
cançado pelas políticas de 
acesso à internet focado 
exclusivamente nas esco-
las foi de pouca utilidade 
quando estas foram fecha-
das e alunos e professores 
tiveram que ficar em casa”, 
diz o texto da pesquisa de-
senvolvida por Jardiel No-
gueira. Os dados mostram 
que conexão estável, sem 
restrições, e equipamen-
tos adequados seguem 
restritos.

Nogueira aponta que 
“o Brasil não está nessa 
situação por falta de polí-
ticas de conectividade, mas 
pela falta de efetividade 
das políticas que já foram 
lançadas”. Desde 1997, 
com o Programa de Tec-

nologia Educacional, que 
levou os laboratórios de in-
formática para as escolas, 
e atualmente o Programa 
de Inovação Educação Co-
nectada (Piec), com foco na 
conexão da internet para 
as escolas, aquisição de 
equipamentos e formação 
de professores. 

Realidade 
Entre os dados com-

pilados, o relatório desta-
ca que, apesar do avanço 
no número de usuários de 
internet nos últimos anos, 
47 milhões de brasileiros 
permanecem desconecta-
dos, sendo que 45 milhões 
(95%) estão na classe C e 
D/E, conforme números da 
TIC Domicílios 2019.

Sobre a realidade dos 
estudantes, levantamento 
do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
estima que cerca de 6 mi-
lhões de alunos vivem com-
pletamente sem acesso à 
internet fixa ou móvel em 
casa. Além disso, na classe 
A apenas 11% dizem fazer 
uso da rede exclusivamen-
te no celular. Nas classes D 
e E, o percentual salta para 
85%.

Para o Idec, “apesar de 
serem úteis em casos ex-

tremos, celulares limitam 
as possibilidades pedagó-
gicas de produção de con-
teúdo, pesquisas acadêmi-
cas e uso autônomo para 
aprendizado, tanto do pro-
fessor quanto do aluno”.

Outro dado destacado 
no estudo é de uma pesqui-
sa Datafolha de 2020 a qual 
mostra que o número de la-
res que possuem celulares 
chega a 89% dos estudan-
tes, mas 38% deles preci-
sam dividir o aparelho com 
outras pessoas da casa.

A maioria das soluções 
emergenciais adotadas por 
secretarias municipais e 
estaduais passou pelo aces-
so à internet: aplicativo 
com aulas e materiais para 
download; portal que cen-
traliza as ofertas pedagógi-
cas e orientações oficiais; 
dados patrocinados para 
acesso a serviços pedagó-
gicos sem descontar do 
pacote de dados; emprés-
timo, subsídio ou doação 
de equipamentos para uso 
dos alunos e/ou professo-
res; doação de chips; trans-
missão de aulas via TV ou 
rádio; e disponibilização 
de material impresso. A 
Agência Brasil procurou o 
Ministério da Educação e 
aguarda retorno.
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‘Privatômetro’ acompanhará 
desinvestimento da Petrobras

O Observatório Social da 
Petrobras (OSP), organização 
ligada à Federação Nacional 
dos Petroleiros (FNP), Ins-
tituto Brasileiro de Estudos 
Políticos e Sociais (Ibeps) e 
Instituto Latino-Americano 
de Estudos Sócio-Econômicos 
(Ilaese), lança hoje, o “Priva-
tômetro”, para acompanhar 
os desinvestimentos da Petro-
bras. Desde 2015 até março 
deste ano, já foram arrecada-
dos R$ 198 bilhões com a ven-
da de ativos da companhia, 
segundo a nova ferramenta. O 
montante equivale ao dobro 
do lucro que os cinco maiores 
bancos do país tiveram em 
2019, informou a OSP.

“O Privatômetro é um ins-
trumento que funcionará como 
uma espécie de raio X das pri-
vatizações da Petrobras”, expli-
cou a OSP em nota.

A ferramenta foi elaborada 
pelos economistas Eric Gil Dan-
tas e Tiago da Silva Silveira, do 

Ibeps. O espaço foi criado para 
informar a população sobre os 
ativos da Petrobras que estão 
sendo privatizados, os valores 
que essas transações envolvem 
e as consequências dessas ne-
gociações para o país.

“O Privatômetro vai per-
mitir à população visualizar, 
de forma clara e objetiva, como 
está se dando esse processo de 
privatização e os impactos eco-
nômicos que gera ao povo bra-
sileiro, além de quais ativos já 
foram vendidos, quando e por 
qual valor, sendo atualizado 
pela inflação e transformado de 
dólar em real”, afirmou em nota 
o pesquisador do Ibeps.

Além do valor das vendas, 
o novo termômetro das vendas 
da estatal apresentará gráficos 
com a distribuição porcentual 
da venda de ativos por seg-
mento e nacionalidade das 
empresas compradoras e uma 
planilha completa de desinves-
timentos.

Dados do Privatômetro 
apontam que a concentração 
das empresas que compra-

ram ativos da Petrobras está 
na América do Norte e Europa 
e a maior parte das unidades 
privatizadas refere-se ao seg-
mento de Exploração e Produ-
ção (E&P).

“Mais de 41% das vendas 
foram de ativos da área de E&P, 
o que mostra grandes contra-
dições no discurso da empresa 
de crescer como produtora de 
petróleo e gás, já que abre mão 
das suas próprias reservas”, ar-
gumentou o economista.

A Petrobras decidiu se 
concentrar nas reservas do pré-
sal, abandonando campos que 
não considera lucrativos, além 
de vender refinarias, distribui-
doras de gás e outros ativos 
que não fazem parte do core 
business da companhia.

Os dados disponibilizados 
no Privatômetro serão atualiza-
dos trimestralmente, na sequên-
cia da publicação dos resultados 
da estatal. Também serão divul-
gadas, periodicamente, pesqui-
sas relacionadas aos ativos que 
estão em processo de privatiza-
ção, informou a OSP.

Denise Luna
Agência Estado

Jonas Valente
Agência Brasil

Camila Maciel
Agência Brasil

Apesar do avanço no número de usuários 
de internet nos últimos anos, 47 milhões 
de brasileiros permanecem desconectados



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL 

CHAMADA PUBLICA Nº 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, Estado da Paraíba, pesssoa juridica de direito público, com 

sede à Rua Irineu Lacerda, s/nº, através da Comissão Permanente de Licitação, considerando o 
disposto na Lei n.º 11.947/2009, Lei nº 13.987/2020, Resolução FNDE n.º 06/2020, Resolução 
FNDE n.º 10/2020 e Resolução FNDE n.º 20/2020, vem realizar Chamada Pública nº 00001/2020, 
para aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, que será 
realizada no dia 06 de Julho de 2021, às 08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação. Demais 
esclarecimentos na Sala de Licitações ou pelo telefone 083-3499-1180 ou ouwww.aguiar.pb.gov.
br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar - PB,  15 de Junho de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa JOSÉ CLAUDIO BATISTA 
BEZERRA - ME, CNPJ nº 07.468.837/0001-09. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão de licitação convoca os 
licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços que será realizada no 
dia 25 de junho de 2021, às 08:00 horas.

Aguiar-PB, 15 de junho de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00002/2021, em 03.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa POSTO DIESEL SÃO JOSÉ - ME.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo pertinente para aquisição de com-

bustíveis destinados aos veículos para abastecimento em trânsito, durante o exercício de 2021. 
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 15 de Junho de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av Sao 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pe-
queno Porte e Equiparados, para: Fornecimento diário de refeições (Cafe da manhã, almoço e janta) 
para atendimento das demandas de diversas secretarias do municipio de Alcantil – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. 

Alcantil - PB, 14 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Av Sao Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, às 10:30 horas do dia 05 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços contínuo, de conexão á rede mundial de computadores (INTERNET) 
em banda larga, com entrega em fibra óptica na zona urbana e rural de Alcantil –PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Alcantil - PB, 14 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2021, Aquisição 

parcelada de materiais elétricos diversos, destinados as secretarias deste município, para o dia 08 
de Julho de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Olívio Maroja, 
278 - Bela Vista - Araçagi - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. 

Araçagi - PB, 15 de Junho de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00004/2021, que objetiva: 
EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA SEMEÃO LEAL NO 
CENTRO DE ARARUNA/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP - R$ 64.690,56. Fica desde já o 
vencedor do Certame convocado para no prazo legal, comparecer na sala da CPL para a assinatura 
do respectivo contrato.

Araruna - PB, 14 de junho de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO 
RAMO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVI-
MENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: 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) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 15 de Junho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00026/2021, para o dia 25 

de junho de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro Américo, 80 - 
Centro - Aroeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 15 de junho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00025/2021, para o dia 25 

de Junho de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro Américo, 80 - 
Centro - Aroeiras - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. 

Aroeiras - PB, 15 de Junho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 29 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de entrega diária de hortifrutigranjeiros 
destinados ao Hospital Municipal, SAMU e CAPS deste Município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. 
E-mail: licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: https://www.aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Aroeiras - PB, 15 de junho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 29 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa(s) para o fornecimento parcelado 
e com entrega diária de produtos de panificação destinados a Secretaria de Assistência Social, 
Saúde e Prefeitura deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: https://www.aroeiras.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Aroeiras - PB, 15 de junho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEBIMENTO, 
DEPÓSITO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRO-
DUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. Recursos: previstos no orçamento 
2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-
1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 15 de Junho de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO

AO CONTRATO Nº 10108/2020-CPL 
Nº do apostilamento: 1º termo de apostilamento ao contrato nº 10108/2020-CPL, da Tomada de 

Preços nº 00004/2020 / Objeto: Altera o valor para o reequilíbrio econômico-financeiro, que totaliza 
R$ 16.187,85 (Dezesseis mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), passando 
o valor total para R$ 233.985,42 (Duzentos e trinta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais 
e quarenta e dois centavos) / Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações / Data de 
assinatura do termo de apostilamento: 15 de junho de 2021 / Contratante: Prefeitura Municipal de 
Barra de Santa Rosa / Contratado: JOÃO HIGOR PINTO DIAS – ME.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 10117/2020-CPL
Nº do aditivo: 2º termo aditivo ao contrato nº 10117/2020-CPL, da Tomada de Preço nº 00005/2020 

/ Objeto do aditamento: Adita o valor em R$ 78.206,10 (Setenta e oito mil duzentos e seis reais e dez 
centavos), referente a 7,52% (sete vírgula cinquenta e dois por cento), do valor inicialmente contra-
tado, ficando o valor total do contrato em R$ 1.144.561,58 (Um milhão cento e quarenta e quatro mil

quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos) / Fundamentação Legal: Lei nº 
8.666/93 e suas alterações / Data de assinatura do termo aditivo: 09 de junho de 2021 / Contratante: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa / Contratado GERALDO BARACHO FILHO.

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 PÚ-

BLICO e comunica aos interessados a retificação do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico Nº 
008/2021, 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) publicado no DOE, Jornal 
a União e DOU do dia 11/06/2021. Onde se lê: Data de abertura: 23/06/2021 às 09h30min (horário 
local), leia-se: Data de abertura: 24/06/2021 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, 14 de junho de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2021

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

DE CAMPINA GRANDE-PB, através da COMIS SÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público 
que realizará às 09:00 horas do dia 02 de agosto de 2021, Licitação CONCORRÊNCIA, do Tipo 
“TÉCNICA E PREÇO”, Regime de Empreitada por Preço Unitário, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLI-
DOS URBANOS, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE,

ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São 
José, Campina Grande – PB e através dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/licitacoes-e-contratos/) e (https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por 
solicitação nos e-mails: cplpmcg@campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 15 de junho de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2021
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL nº. 012/2021, do tipo “Menor 
Preço”, cujo objeto é LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA. Data de abertura: 01/07/2021 às 
10:00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no 
Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de

expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.
Caturité, 15 de junho de 2021.

Denise Barbosa Ferreira da Silva
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO 1.0, 
COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO 
DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 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: 
(083) 33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspu-
blicas; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 15 de Junho de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00024/2021
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 Licitaç o nº DP00024/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 

CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL 
DESTE MUNICÍPIO ATINGIDA PELA ESTIAGEM; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: JOSIVALDO MEDEIROS DO NASCIMENTO - R$ 8.000,00.

Cuité - PB, 14 de Junho de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Registro de 
preços para futura ou eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades 
do setor de radiologia do Hospital Municipal de Esperança/PB; ADJUDICO o seu objeto a: IBF 
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - R$ 61.402,80; JOSÉ NERGINO SOBREIRA (PJS 
DISTRIBUIDORA) - R$ 1.616,00; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS 
E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 1.245,30.

Esperança - PB, 14 de Junho de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: Registro de preços para 
futura ou eventual aquisição de material de consumo para atender as necessidades do setor de 
radiologia do Hospital Municipal de Esperança/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. - R$ 61.402,80; 
JOSÉ NERGINO SOBREIRA (PJS DISTRIBUIDORA) - R$ 1.616,00; MODERNA HOSPITALAR 
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - R$ 1.245,30.

Esperança - PB, 14 de Junho de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA/
PB torna público o resultado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela Empre-
sa COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - CAPRIBOM – CNPJ 
Nº 08.855.043/0001-60, cujo objeto consiste na Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da 
Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas Organizações, para atendimento de alunos 
matriculados na Rede Municipal de Ensino, consoante o art.14 da Lei n. º 11.947 de 16/06/2009 
e Resolução FNDE n. º 26/2013, alterada pela Resolução FNDE/CD nº 4/2015 CE. Da análise do 
recurso à vista das normas estabelecidas no ato convocatório, a comissão resolve conhecer o Re-
curso Administrativo, por tempestivo e legítimo, e no mérito pelo seu PROVIMENTO, inabilitando a 
COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAÍBA 
(COOPENORTE/PB) inscrita no CNPJ: 07.805.882/0001-01 para o item iogurte. Os autos do processo 
licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados. Esperança/PB, 14 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00068/2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h00min do dia 28 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa 
especializada para fornecimentos de peças e acessórios automotivos novas para veículos pesados 
pertencentes a Prefeitura Municipal por percentual de desconto. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: 
no horário das 14h00min as 18h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@
guarabira.pb.gov.br . Telefone: (083) 3271-1946. Horário de expediente: 08h00min as 12h00min.

Guarabira - PB, 15 de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de quatro ruas neste 

Município. EMPRESAS HABILITADAS: A S Construções Eireli - ME; BJC Construções Eireli - ME; 
EOS Construções, Serviços e Locações Eireli - ME; FM Serviços Ltda. - ME; G S C Construtora 
e Serviços Ltda. - EPP; LA Engenharia e Locações Eireli - ME; Nóbrega & Nóbrega Construções 
e Projetos Ltda. - ME; e Roque Construções e Serviços Eireli - EPP. EMPRESAS INABILITADAS: 
CLN Locações e Serviços Eireli; Engenharia G B Empreendimentos e Projetos Ltda. - ME; e Morais 
Empreendimentos e Serviços de Engenharia Ltda. - ME. A CPL comunica que a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25.06.21, às 10:00 horas, no 
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro 
- Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 15 de junho de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Execução dos serviços de ampliação do cemitério municipal de Ingá. EMPRESAS 
HABILITADAS: Concrenor Construções do Nordeste Eireli - ME; Construtora Edfficar Eireli - ME; 
D2R3 Serviços de Construção Civil Eireli - ME; Dias Construções Ltda. - EPP.; Engenharia G B 
Empreendimentos e Projetos Ltda. - ME; Estrutural Serviços de Construção Civil e Locações Eireli 
- ME; Exata Construções, Engenharia e Imobiliária Ltda. - ME; GR Construtora Eireli - ME; Harg 
Empreendimentos, Construções e Incorporações Ltda. - ME; L R M Construções e Empreendimentos 
Ltda.; Planeng Engenharia Ltda. - ME; Polyefe Construções, Limpeza e Conservação Eireli - EPP; 
Reta Construções e Incorporações Ltda. EPP; RG Engenharia e Serviços Ltda. - ME; e Roque 
Construções e Serviços Eireli - EPP. EMPRESAS INABILITADAS: CFR Construções e Serviços Eireli 
- EPP; e Trabes Construções e Serviços Ltda. A CPL comunica que a sessão pública para abertura 
dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25.06.21, às 08:00 horas, no mesmo local da

primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no 
horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 15 de junho de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo de quatro ruas neste 

Município. EMPRESAS HABILITADAS: A S Construções Eireli - ME; BJC Construções Eireli - ME; 
EOS Construções, Serviços e  Locações Eireli - ME; FM Serviços Ltda. - ME; G S C Construtora e 
Serviços Ltda. - EPP; LA Engenharia e Locações Eireli - ME; Nóbrega &amp; Nóbrega Construções 
e Projetos Ltda. - ME; e Roque Construções e Serviços Eireli - EPP. EMPRESAS INABILITADAS: 
CLN Locações e Serviços Eireli; Engenharia G B Empreendimentos e Projetos Ltda. - ME; e Morais 
Empreendimentos e Serviços de Engenharia Ltda. - ME. A CPL comunica que a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25.06.21, às 10:00 horas, no 
mesmo local da primeira reunião. Maiores informações e vistas ao processo, poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, em sua sede, na Praça Vila do Imperador, 160 - Centro 
- Ingá - PB, no horário das 08:00 às 12:00 dos dias úteis.

Ingá - PB, 15 de junho de 2021.
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.025/2021

Chave CGM: XZQE-WB3H-9W1G-F6KP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPRODUÇÃO XEROGRÁFICA, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES 
E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS. PROCESSO ADMINISTRATI-
VO Nº 2020/100703. Data da sessão: 30/06/2021 Horário da Abertura das Propostas: 14hs00min 
(HORÁRIO LOCAL). Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br Edital: https://
seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 15 de junho de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.024/2021

Chave CGM: 5XSG-73ZC-92JQ-J441
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACO DE EXUMAÇÃO 

DE OSSOS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO - SEDURB, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/012923. Data da sessão: 30/06/2021

Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL). Local da Disputa: https://
seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.trans-
parencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 15 de junho de 2021.
Dalpes Silveira de Souza

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.011/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CNPJ: 08.778.326/0001-56 
CONTRATADA: CONSÓRCIO NOVO BEIRA RIO CNPJ: 41.339.626/0001-04 OBJETO: Elaboração 
do Projeto de Construção dos Conjuntos Habitacionais do Complexo Beira Rio – CBR, conforme 
estabelecido no Termo de Referência. PRAZO EXECUÇÃO: 270 (duzentos e setenta) dias corridos 
contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço; PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 300 
(trezentos) dias corridos contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço. LICITAÇÃO: 
Seleção Baseada em Custo Fixo nº 93001/2020 VALOR: R$ 2.518.677,03 (dois milhões, quinhentos 
e dezoito mil, seiscentos e setenta e sete reais e três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

a) Classificação Funcional: 02.101.15.451.5552.021616 – Planejamento Urbano Sustentável, 
integrado e Gestão da Cidade

b) Elemento de Despesa: 44.90.35
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 

Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, GN 2350-15.
João Pessoa, 31 de maio de 2021.

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

Márcio Diego Fernandes Tavares
Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.007/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA. CNPJ: 08.778.326/0001-56 CON-
TRATADA: CONSÓRCIO DEMACAMP ÂNIMA CNPJ: 41.882.751/0001-66 OBJETO: Elaboração 
e Implantação do Plano de Desenvolvimento Comunitário  nas Comunidades do Complexo Beira 
Rio – CBR, conforme estabelecido no Termo de Referência. PRAZO EXECUÇÃO: 38 (trinta e oito)
meses contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço; PRAZO VIGÊNCIA CONTRA-
TUAL: 42 (quarenta e dois) meses contados a partir da data de expedição da Ordem de Serviço.

LICITAÇÃO: Licitação Pública Internacional nº 81001/2020. VALOR: R$ 11.250.239,64 (onze 
milhões, duzentos e cinquenta mil, duzentos e trinta e nove reais e sessenta e quatro centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

a) Classificação Funcional: 02.101.08.244.5552.021618 – Implantação do Escritório Local de 
Gestão Compartilhada e Plano de Desenvolvimento Comunitário

b) Elemento de Despesa: 44.90.39
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, 

Regulamento Operacional do Programa João Pessoa Sustentável, GN 2350-15.
João Pessoa, 26 de maio de 2021.

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

Márcio Diego Fernandes Tavares
Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa

Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 33005/2019

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 33005/2019 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS EM DIVERSOS PONTOS NA 
CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB. LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 33001/2019. CONTRATANTE: 
Município de João Pessoa. CONTRATADA: KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI, CNPJ (MF) nº 
18.581.506/0001-05, Inscrição Municipal nº 000014123. OBJETO: o prazo de vigência do contrato 
fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, totalizando 605 (quinhentos e quinze) dias, em decor-
rência da necessidade de se prorrogar por mais 90 (noventa) dias o prazo de execução, totalizando 
575 (quinhentos e setenta e cinco) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: a) Classificação Funcional: 
08.108.15.451.5365.081290 – Implantação e execução de obras especiais; b) Elemento de despesa: 
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica; c) Fontes de Recursos: 1001/0.1.00 – Re-
cursos Ordinários; d) Integrante do PPA 2018/2021. BASE LEGAL: art. 57, § 1º, IV, da Lei nº 8.666/93

DATA DA ASSINATURA: 14/06/2021
João Pessoa, 14 de junho de 2021.

José William Montenegro Leal 
Secretário Municipal de Planejamento

Contratante
Kelvin Marques Esteves

KME Topografia e Obras EIRELI
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA E
CONVOCAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.013/2020

PROCESSO ADMINISTRATIV Nº 2019/147801
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública nº 07.013/2020, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenha-
ria para Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo e Drenagem em Diversos 
Bairros da Cidade de João Pessoa/Pb (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de Cabedelo e Rua Cidade 
de Belém; Bairro das Indústrias: Rua Cidade de Borborema; Bairro Brisamar: Rua Telegrafista José 
Neves Pacote) - LOTE 16. Da análise da proposta de preços oferecida pela parte interessada e na 
forma de toda fundamentação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou 
CLASSIFICADA 1ª) ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07, com o 
valor global ofertado de R$ 573.679,21, Entretanto, convocada para revalidar a proposta, esta não 
mostrou interesse na revalidação da mesma. 2ª) IDEIA PROJETOS E CONSTRÇÕES LTDA CNPJ 
- 18.502.819/0001-12, com o valor global ofertado de R$ 591.548,63. 3ª) COENCO SANEAMENTO 
LTDA, CNPJ Nº 34.356.435/0001- 95, com o valor global de R$ 597.187,71. 4ª) A3T CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA., CNPJ Nº 09.047.935/0001-06, com o valor global de R$ 670.831,57. 
Face a não aceitação do primeiro proponente CONVOCAMOS o licitante remanescente e habilitado, 
na ordem de classificação a IDEIA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 
18.502.819/0001-12, para apresentar proposta de preços e Documentação da Regularidade Fiscal 
e Qualificação Econômica Financeira atualizados, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis da data 
da publicação, para a Comissão Setorial de Licitação, e, para querendo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado assinar contrato. A contratação se dará nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade 
com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. Caso não aceite, 
será convocado o terceiro classificado, até que seja efetivada a contratação, ou seja decidida pela 
revogação da licitação. Os autos do Processo nº 2019/147801 estão disponíveis e a disposição do 
interessado, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes .

João Pessoa, 15 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-

cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MUMBABA EM JOÃO 
PESSOA: RUA CIDADE DE JERICÓ, RUA CIDADE DE CAMPO SANTANA, RUA FLORESTAL, 
RUA CIDADE DE SERRA REDONDA, RUA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – LOTE 21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00061/2021
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 DV00061/2021, 
que objetiva: A contratação de empresa para prestação dos serviços de acondicionamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS (lixo hospitalar), 
do Hospital Municipal, PSFs e demais orgãos da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Seca – 
PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SIM ENGENHARIA 
AMBIENTAL EIRELI - R$ 13.500,00.

Lagoa Seca - PB, 08 de Junho de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: A contratação de empresa para prestação dos serviços de acondicionamento, coleta, 
transporte, tratamento e disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS (lixo hospitalar), 
do Hospital Municipal, PSFs e demais orgãos da Secretaria Municipal de Saúde de Lagoa Seca – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00061/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do

Município de Lagoa Seca: 01.008 Secretaria de Saúde – 10 301 2002 2027 – Manutenção das 
Atividades da Secretaria de Saúde – 33.90.39 – Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica .. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00253/2021 - 08.06.21 - SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI - R$ 13.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0008/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e
Equipe de Apoio, sediada na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB, licitação modalidade
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos de passeio com motorista para
transporte de doentes da zona rural do município para a sede, e para outros municípios de referên-

cia em saúde, bem como para transporte de equipes de saúde do município de Manaíra/PB. Data e
horário da sessão pública: às 10:00hs/min do dia 01/07/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02,
Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Prefeitura Municipal. Informações: no horário das 

08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Manaíra - PB, 15 de Junho de 2021.

JEFFINER ISAMARA PEIXOTO BASTISTA DE LIMA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublica.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de um 01 (um) 
Trator Agrícola 0km e 01 (um) Grade Aradora, destinado ao Município de Pilõezinhos. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 02 de Julho 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) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublica.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 14 de Junho de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS; ADJUDICO o seu objeto a: AGS COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 61.618,50; ROSELMA VIEIRA SOARES – ME - R$ 245.052,00; VESTIR 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 43.600,00.

Remígio - PB, 09 de Junho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 61.618,50; ROSELMA VIEIRA 
SOARES – ME - R$ 245.052,00; VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA 
- R$ 43.600,00.

Remígio - PB, 11 de Junho de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO 
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO; ADJUDICO 
o seu objeto a: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 8.175,72; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.053,74; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 12.483,85; NNMED – 
DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.354,75; ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 11.193,60; PHARMAPLUS LTDA - R$ 
31.390,00; RDF – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 60.875,70.

Remígio - PB, 07 de Junho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00014/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO FUN-
CIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CIRURGICA MONTEBELLO 
LTDA - R$ 8.175,72; EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.053,74; 
JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 12.483,85; NNMED – DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.354,75; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPI-
TALARES LTDA - R$ 11.193,60; PHARMAPLUS LTDA - R$ 31.390,00; RDF – DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - R$ 60.875,70.

Remígio - PB, 08 de Junho de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E 
PRONTO ATENDIMENTO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00014/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02040 10 301 2002 
2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.110 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE 02110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE– ATENÇÃO PRIMÁRIA 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO 
BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECURSO: 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E 
DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 1214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO 1213 
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO 
ESTADUAL. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00125/2021 - 08.06.21 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 
31.390,00; CT Nº 00126/2021 - 08.06.21 - CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 8.175,72; CT Nº 
00127/2021 - 08.06.21 - ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 
- R$ 11.193,60; CT Nº 00128/2021 - 08.06.21 - RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA 
SAUDE LTDA - R$ 60.875,70; CT Nº 00129/2021 - 08.06.21 - NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPOR. 
E EXPOR. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 16.354,75; CT Nº 00130/2021 - 08.06.21 - EXPRESS 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.053,74; CT Nº 00131/2021 - 08.06.21 - JOSE 
NERGINO SOBREIRA - R$ 12.483,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS E DO CRAS.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Remígio: 02.070 Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 122 2002 2024 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social 02070 08 244 2002 2025 
Realização de Conferências Municipais 02070 08 243 2002 2026 Manutenção do Conselho Tutelar 
02.140 Fundo Municipal de Assistência Social 02140 08 244 1003 2045 Confinamento Estadual dos 
Serviços Socioassistenciais do SUAS Ofertados ou 20.0000 Referenciados ao CRAS e Benefícios 
Eventuais 02140 08 244 1003 2046 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 02140 
08 244 1003 2047 Primeira Infância no SUAS/CRIANÇAS FELIZ 02140 08 244 1003 2049 Aprimora-
mento da Gestão do SUAS/IGD SUAS 02140 08 244 1003 2051 Serviço de Proteção Social Básico 
02140 08 244 1003 2053 Manutenção e Gerenciamento do Programa Bolsa Família e do Cadastro 
Único–IGDBF 02140 08 244 1003 2054 Cofinanciamento dos Serviços, Programas e Projetos do 
SUAS 02140 08 244 1003 2056 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços 
Socioassistenciais do FNAS 3390.30 material de consumo FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos 
Ordinários 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Remígio e: CT Nº 00132/2021 - 11.06.21 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 61.618,50; CT 
Nº 00133/2021 - 11.06.21 - ROSELMA VIEIRA SOARES - ME - R$ 245.052,00; CT Nº 00134/2021 - 
11.06.21 - VESTIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - R$ 43.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 15 dejunhode 2021. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00024/2021, que obje-

tiva: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente

vencedor:
- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 1.100.000,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA PREFEITO JOÃO CRISÓSTOMO 

(PRAÇA DE CHAFARIZ) E PRAÇA DO POVO, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB
Torna público que foi protocolado pelas empresas,MALOG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, 

CNPJ 08.597.968/0001-59 e MAGTRON ENGENHARIA, CNPJ 33.600.358/0001-04, impugnação ao 
instrumento convocatórioda licitação em epígrafe. A data do referido certame está confirmadapara 
o dia 22 de Junho 2021,às 09:30 horas, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada

na Rua Virgínio Veloso Borges, S/N - Loteamento Jardim Miritânia, Santa Rita, PB. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/
editais; www.tce.pb.gov.br.

Santa Rita - PB, 15 de Junho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 15 dejunhode 2021. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA
PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº00022/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (LEITE E PÃO), PARA 
ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE SANTA 
RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam 
como proponente vencedor:

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 22.566.069/0001-10
Valor R$: 1.896.000,00
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MILHO IN NATURA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. A PREGOEIRA 
OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe 
foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas as disposições 
da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00016/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MILHO IN NATURA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ: 22.566.069/0001-10
Valor R$: 119.920,00

Santa Rita - PB, 15 de junho de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
AVISO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2020

A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim, torna público através da Comissão de Licitação, 
o resultado do julgamento da fase de Proposta de Preços da referida Tomada de Preços que tem 
como objeto: Contratação de empresa especializada para Implantação de Sistemas de Abasteci-
mento de Água do Município de São José do Bonfim-PB, conforme as especificações constantes do 
Plano de Trabalho do Convênio FUNASA Nº CV 0679/2016. Considerações da Comissão: Licitante 
Classificado:  ELF TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 17.560.794/0001-40. 
Valor: R$ 1.031.439,86. A comissão de licitação informa aos licitantes que a documentação está a 
disposição dos mesmos e que a partir da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo 
recursal mediante o que o preceitua o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Informações: no horário 
08h00min ás 12h00min dos dias úteis, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim – PB.

São José do Bonfim - PB, 14 de Junho de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021 
O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas 

as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal 
nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00019/2021, com base nos elementos constantes do processo corresponden-
te, a: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA – CNPJ nº 
33.538.090/0001-28 – VALOR R$ 74.199,80. AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 
AUTOMOTIVOS LTDA – CNPJ nº 14.232.777/0001-96- VALOR R$ 71.943,10. GIPAGEL AUTO 
PEÇAS LTDA – CNPJ nº 35.588.102/0001-54 – VALOR R$ 73.355,16. GRANPECAS - COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA – CNPJ nº 04.906.156/0001-97 - 
VALOR R$ 64.750,08. VALOR TOTAL R$ 284.248,14.

São José do Bonfim/PB, 15 de junho de 2021.
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade, Pregão Eletrônico nº 00019/2021, que 
objetiva Aquisição de peças para os veículos das diversas secretárias e do fundo Municipal de 
Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: A SERTANEJA 
SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA – CNPJ nº 33.538.090/0001-28 – 
VALOR R$ 74.199,80. AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 
– CNPJ nº 14.232.777/0001-96- VALOR R$ 71.943,10. GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA – CNPJ nº 
35.588.102/0001-54 – VALOR R$ 73.355,16. GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA – CNPJ nº 04.906.156/0001-97 - VALOR R$ 64.750,08. 
VALOR TOTAL R$ 284.248,14.

São José do Bonfim/PB, 15 de junho de 2021.
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00019/2021. OBJETO: Aquisição de peças para os veículos 

das diversas secretárias e do fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São 
José do Bonfim/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresa para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: A SERTANEJA 
SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA – CNPJ nº 33.538.090/0001-28 – 
VALOR R$ 74.199,80. AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 
– CNPJ nº 14.232.777/0001-96- VALOR R$ 71.943,10. GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA – CNPJ nº 
35.588.102/0001-54 – VALOR R$ 73.355,16. GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA – CNPJ nº 04.906.156/0001-97 - VALOR R$ 64.750,08, 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

São José do Bonfim- PB, 15 de junho de 2021.
ESAU RAUEL ARAUJO DA SILVA NOBREGA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00003/2021

A Pref. Mun. de São Seb. de Lagoa de Roça, PB, de acordo com Lei Fed. nº 10.520, de 
17/07/2002 e nº 8.666, de 21/06/1993; Lei Comp. nº 123, de 14/12/2006; DM nº 10, de 10/07/2009; 
DM nº23,de06/11/2017; e legislação pertinente,registra de preços para: Contratação de empresa para 
fornecimento de forma parcelada de material elétrico, para atender as necessidades, da Prefeitura 
Municipal; Validade:A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12meses, considerados 
da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial.A existência de preços registrados não 
obriga a Prefeitura firmar contratações, 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.UTILIZAÇÃOúnica e exclusivamente pela Prefeitura 
Municipal, que também é o órgão gerenciador responsável pela administração. ELETROLUZ COM 
DE MAT. ELETRICOS EIRELI 03.395.396/0001-01.lote:1-2-3.R$ 160.100,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 03/06/2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de material elétrico, 
para atender as necessidades, da Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Mu-
nicípio de São Sebastião de Lagoa de Roça: 02030.04.122.1003.2005 –02050.12.361.1006.2071 
–02050.12.361.2002.2015 –02070.15.122.1007.2034 –02110.10.301.2007.2024 
–02070.25.752.2009.2073 –02050.12.361.2002.2016 –02090.08.122.1009.2042 
–02120.08.243.2017.2068 –02130.13.392.2006.2065 –02050.12.361.2002.2057 
–02080.20.122.1008.2038 –  02110.10.301.2007.2026 – 02110.10.302.2019.2066 
–02110.10.302.2019.2063 –02110.10.302.2019.2067 –02110.10.302.2019.2079 
–02110.10.304.2007.2032 –02120.08.243.2017.2043 –02120.08.243.2017.2068 
–02120.08.244.1009.2087 –02120.08.244.2016.2088 –33.90.30.00.00 –FONTE 001/111/113/21
1/212/311/120/124/204. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal: CT Nº 00048/2021 - 03.06.21 - ELETROLUZ COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 160.100,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00003/2021
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 
IN00003/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECÍFICOS NA ÁREA DE DIREITO 
TRIBUTÁRIO, CONCERNENTE À REVISÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO JUNTO À RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL E PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL, BUSCANDO A 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO, ANULAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO, CREDITAMENTO EM VALOR 
COBRADO EM EXCESSO, INCLUSÃO DE PARTE DA DÍVIDA EM PARCELAMENTO ESPECIAL 
JUNTO AO CARF – CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS BEM COMO JUNTO 
À JUSTIÇA FEDERAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
JOSE MAVIAEL FERNANDES – ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA – SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 50.000,00.

Solânea - PB, 14 de Junho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais permanentes (móveis, 
eletrônicos, escolares e outros) com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Sousa-PB. Abertura das propostas no dia 05 de Julho de 2021, às 09:00horas,através 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.br ; e www.sousa.
pb.gov.br – portal da transparência. Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no 
sistema, pois não iremos tolerar desistências após a homologação.

Sousa, 15 de junho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00056/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 30 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS ASSESSORIA PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE 
COLETADA DE INFORMAÇÕES, PRODUÇÃO FOTOGRÁFICA E ELABORAÇÃO E PRODUÇÃO 
DE REPORTAGEM RADIOFÔNICA E SPOTS INSTITUCIONAIS PARA RADIO DE CARRO DE 
SOM. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 15 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 30 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL (INSUMOS) ITENS REMANESCENTES. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail:  cplsume@
gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 14 de Junho de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 089/2021
PROCESSO Nº 19.000.032451.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO 
DIESEL S-10) PARA VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, destinado ao DEPARTAMENTO 
DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – DER/PB, conforme edital e anexos. 
DATA E HORÁRIO: 01/07/2021 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: gelic06@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. 
Cadastro da CGE nº 21-01005-8

João Pessoa, 15 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 Nº 044/2021
PROCESSO Nº 19.000.036154.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE TESTE REAGENTE 
PARA DOSAGENS DE GASOMETRIA ARTERIAL COM CESSÃO EM COMODATO DE APARELHO 
ANALISADOR, destinado a DIVERSOS HOSPITAIS: HRWL, HRPSRC, HRETCG, HRS, HMSF, CSG, 
CSCA, HRC, CSCF, CPAM e HPMGER conforme edital e anexos. DATA E HORÁRIO: 01/07/2021 
às 09h00 (horário de Brasília). PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COM-
PRASNET) - UASG Nº 925302

Processo no COMPRASNET nº 90044/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA, 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 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.bre pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.pb.gov.br.A Gerência de 
Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro Administrativo 
Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00452-0
João Pessoa, 15 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 Nº 086/2021
PROCESSO Nº 19.000.005055.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, 
destinado à SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, conforme 
edital e anexos. DATA E HORÁRIO: 02/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília). PLATAFORMA 
ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302 

O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 
publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a licitação 
em epígrafe. Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://
www.gov.br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic03@centraldecompras.
pb.gov.br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01018-2
João Pessoa, 15 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 Nº 220/2020
PROCESSO Nº 19.000.005866.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE 
LED - FUNESC, destinado à FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA - FUNESC, conforme 
edital e anexos. DATA E HORÁRIO: 01/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília). PLATAFORMA 
ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302 N° DA LICITAÇÃO 
NO COMPRASNET: 90220/2020

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, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00360-6
João Pessoa, 15 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 107/2021
PROCESSO Nº 32.901.900011.2021.

PREGÃO ELETRÔNICO N OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE CANA SEMENTE, destinado 
à SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVINENTO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - 
SEDAP, conforme edital e anexos. DATA E HORÁRIO: 01/07/2021 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, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. 

Cadastro da CGE nº 21-01021-4
João Pessoa, 15 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 002/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Reconheço e Ratifico a Inexigibilidade de Licitação nº. 002/2021, que tem por objeto a PRESTA-

ÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, JUNTO 
A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA – PB, COM ATUAÇÃO 
NA DEFESA DOS DEMAIS INTERESSES DA ADMINIATRAÇÃO PUBLICA, REALIZANDO AS 
ATIVIDADES NECESSARIAS A DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, em favor de: JOSÉ DE 
ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR, inscrita no CPF nº 116.857.754-38, no Valor Global R$: 28.000,00 
(Vinte e oito mil reais), nos termos do art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 
8.666/93 e alterações posteriores, de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Permanente 
de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica da Câmara.

EXTRATO DE CONTRATO nº. 00501/2021
Contratante: Câmara Municipal de Barra de Santana - PB/Admilson Almeida da Silva Júnior. 

Contratado: JOSÉ DE ARIMATEIA ALMEIDA JUNIOR, inscrita no CPF nº 116.857.754-38. Objeto: 
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, 
JUNTO A CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA – PB, COM ATU-
AÇÃO NA DEFESA DOS DEMAIS INTERESSES DA ADMINIATRAÇÃO PUBLICA, REALIZANDO 
AS ATIVIDADES NECESSARIAS A DEFESA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, no valor global de R$: 
28.000,00 (Vinte e oito mil reais). Vigência: 31 de Dezembro de 2021. Data da Assinatura: 26/05/2021. 
Fundamentação: art. 25, Inciso II, § 1º, c/c os arts. 6, inciso II e 13 da Lei n.º. 8.666/93 e alterações 
posteriores. Dotação Orçamentária: 01.010 - Câmara Municipal - 01 031 2001 2001 Manutenção 
das atividades da Câmara Municipal – 33.90.35 – Serviços de Consultoria. Contrato nº 00501/2021.

Barra de Santana – PB, 26 de Maio de 2021.
ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente da CMBS

Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2600183 CPF: 710339534XX, CONTRATO: 2605205 CPF: 718589084XX, CON-
TRATO: 2602729 CPF: 147311804XX, CONTRATO: 2600449 CPF: 157793564XX, CONTRATO: 
2605161 CPF: 167934384XX, CONTRATO: 2610354 CPF: 049884414XX, CONTRATO: 2236854 
CPF: 120919624XX, CONTRATO: 2700106 CPF: 717558494XX, CONTRATO: 2606760 CPF: 
717434334XX, CONTRATO: 2609189 CPF: 025830584XX, CONTRATO: 2237247 CPF: 
085991664XX, CONTRATO: 21103086 CPF: 147309234XX, CONTRATO: 2611792 CPF: 
219907194XX, CONTRATO: 2611135 CPF: 141948324XX, CONTRATO: 2600137 CPF: 
450291198XX, CONTRATO: 2400279 CPF: 139436924XX, CONTRATO: 2609156 CPF: 
064323494XX, CONTRATO: 2237139 CPF: 125617914XX, CONTRATO: 2602319 CPF: 
052170194XX, CONTRATO: 2603054 CPF: 160360504XX, CONTRATO: 21100084 CPF: 
088937524XX, CONTRATO: 2233451 CPF: 154712624XX, CONTRATO: 2229246 CPF: 
031205774XX, CONTRATO: 2611795 CPF: 284676554XX, CONTRATO: 2236868 CPF: 
064072804XX, CONTRATO: 2602979 CPF: 127723444XX, CONTRATO: 2401751 CPF: 
162148944XX, CONTRATO: 2500181 CPF: 172719584XX, CONTRATO: 2602712 CPF: 
156351184XX, CONTRATO: 2610271 CPF: 859759165XX, CONTRATO: 2236153 CPF: 
174508624XX, CONTRATO: 2607408 CPF: 156063774XX, CONTRATO: 6103846 CPF: 
151014794XX, CONTRATO: 2188680 CPF: 073480994XX, CONTRATO: 2235342 CPF: 
095448244XX, CONTRATO: 2608091 CPF: 569101184XX, CONTRATO: 2605293 CPF: 
115814624XX, CONTRATO: 6201849 CPF: 081705464XX, CONTRATO: 2610324 CPF: 
170092584XX, CONTRATO: 2611492 CPF: 049771084XX, CONTRATO: 2235936 CPF: 
115842554XX, CONTRATO: 2607420 CPF: 155198024XX, CONTRATO: 2609240 CPF: 
559282263XX, CONTRATO: 2401530 CPF: 042518644XX, CONTRATO: 2118488 CPF: 
674693104XX, CONTRATO: 2606590 CPF: 074907234XX, CONTRATO: 2611672 CPF: 
174878644XX, CONTRATO: 6202792 CPF: 692660774XX, CONTRATO: 2237217 CPF: 
164997764XX, CONTRATO: 2602851 CPF: 134798844XX, CONTRATO: 2602774 CPF: 
163071104XX, CONTRATO: 6106303 CPF: 012431844XX, CONTRATO: 2608487 CPF: 
172149234XX, CONTRATO: 6107019 CPF: 011968234XX, CONTRATO: 21101582 CPF: 
132222824XX, CONTRATO: 2401806 CPF: 032642164XX, CONTRATO: 2401481 CPF: 
170239624XX, CONTRATO: 4200161 CPF: 045610084XX, CONTRATO: 6202602 CPF: 
826777194XX, CONTRATO: 2606676 CPF: 170659774XX, CONTRATO: 2600339 CPF: 
140739424XX, CONTRATO: 2400294 CPF: 156981974XX, CONTRATO: 2231640 CPF: 
126144844XX, CONTRATO: 2602921 CPF: 030959024XX, CONTRATO: 2236889 CPF: 
705990834XX, CONTRATO: 2602944 CPF: 164985044XX, CONTRATO: 6103950 CPF: 
424181784XX, CONTRATO: 2608259 CPF: 101846564XX, CONTRATO: 6106124 CPF: 
092595384XX, CONTRATO: 2604583 CPF: 123268484XX, CONTRATO: 2609170 CPF: 
706190414XX, CONTRATO: 2400866 CPF: 159343944XX, CONTRATO: 2230794 CPF: 
144315004XX, CONTRATO: 2606762 CPF: 162839084XX, CONTRATO: 2602671 CPF: 
137652144XX, CONTRATO: 2500054 CPF: 134397784XX, CONTRATO: 2606653 CPF: 
709696874XX, CONTRATO: 2605835 CPF: 167696554XX, CONTRATO: 2607133 CPF: 
101891404XX, CONTRATO: 2210998 CPF: 088252694XX, CONTRATO: 2401234 CPF: 
107460734XX, CONTRATO: 2234573 CPF: 131494534XX, CONTRATO: 2234618 CPF: 
009492374XX, CONTRATO: 2601400 CPF: 160346304XX, CONTRATO: 6202600 CPF: 
804612714XX, CONTRATO: 2234369 CPF: 710105034XX, CONTRATO: 2610172 CPF: 
307180978XX, CONTRATO: 21103300 CPF: 147845404XX, CONTRATO: 2401592 CPF: 
104099274XX, CONTRATO: 2237272 CPF: 159355914XX, CONTRATO: 21102836 CPF: 
146711624XX, CONTRATO: 6202524 CPF: 263377204XX, CONTRATO: 2600939 CPF: 
111282684XX, CONTRATO: 2604556 CPF: 557675674XX, CONTRATO: 2606624 CPF: 
711786344XX, CONTRATO: 2196017 CPF: 063525064XX, CONTRATO: 2602853 CPF: 
164907124XX, CONTRATO: 2192000 CPF: 113341644XX, CONTRATO: 2401916 CPF: 
156090884XX, CONTRATO: 2604645 CPF: 069799884XX, CONTRATO: 2608804 CPF: 
442564694XX, CONTRATO: 2230053 CPF: 141907384XX, CONTRATO: 2400913 CPF: 
159549714XX, CONTRATO: 2176295 CPF: 008054854XX, CONTRATO: 2610685 CPF: 
159478534XX, CONTRATO: 2611494 CPF: 917801104XX, CONTRATO: 2606923 CPF: 
129595054XX, CONTRATO: 2236690 CPF: 166189584XX, CONTRATO: 2400764 CPF: 
705129254XX, CONTRATO: 21105119 CPF: 156020274XX, CONTRATO: 2606700 CPF: 
160268694XX, CONTRATO: 2234411 CPF: 715354074XX, CONTRATO: 2131518 CPF: 
885377904XX, CONTRATO: 6202912 CPF: 012161254XX, CONTRATO: 2604469 CPF: 
798763154XX, CONTRATO: 2606430 CPF: 158378884XX, CONTRATO: 6202443 CPF: 
702874162XX, CONTRATO: 21104919 CPF: 717165904XX, CONTRATO: 2609895 CPF: 
099457784XX, CONTRATO: 2234820 CPF: 167366164XX, CONTRATO: 2700166 CPF: 
074244414XX, CONTRATO: 2607469 CPF: 089891464XX, CONTRATO: 2127950 CPF: 
107390614XX, CONTRATO: 6106191 CPF: 076314644XX, CONTRATO: 21100947 CPF: 
711929554XX, CONTRATO: 2127100 CPF: 012888974XX, CONTRATO: 2606393 CPF: 
051727684XX, CONTRATO: 2236002 CPF: 032410724XX, CONTRATO: 2608158 CPF: 
018827152XX, CONTRATO: 2605092 CPF: 148072074XX, CONTRATO: 21104249 CPF: 
152276144XX, CONTRATO: 2231248 CPF: 146176404XX, CONTRATO: 2234244 CPF: 
131529634XX, CONTRATO: 2236935 CPF: 146769494XX, CONTRATO: 21103747 CPF: 
148716604XX, CONTRATO: 2609153 CPF: 173117754XX, CONTRATO: 2231598 CPF: 
147173494XX, CONTRATO: 2701423 CPF: 365061094XX, CONTRATO: 2700349 CPF: 
107812454XX, CONTRATO: 2500128 CPF: 046195284XX, CONTRATO: 2236383 CPF: 
080904284XX, CONTRATO: 2608384 CPF: 119229094XX, CONTRATO: 2604995 CPF: 
167183734XX, CONTRATO: 2139979 CPF: 103942094XX, CONTRATO: 2605951 CPF: 
797259614XX, CONTRATO: 2611657 CPF: 164225054XX, CONTRATO: 2611564 CPF: 
708066234XX, CONTRATO: 2177968 CPF: 055273784XX, CONTRATO: 2135311 CPF: 
123338484XX, CONTRATO: 2701416 CPF: 018289394XX, CONTRATO: 2610250 CPF: 
166749584XX, CONTRATO: 2601975 CPF: 162343744XX, CONTRATO: 2610509 CPF: 
917468334XX, CONTRATO: 5102892 CPF: 797527304XX, CONTRATO: 2234693 CPF: 
929522324XX, CONTRATO: 2235437 CPF: 709276554XX, CONTRATO: 6201646 CPF: 
054993144XX, CONTRATO: 2235435 CPF: 121348394XX, CONTRATO: 3100238 CPF: 
504370384XX, CONTRATO: 2606732 CPF: 702910004XX, CONTRATO: 2235637 CPF: 
113541244XX, CONTRATO: 2603088 CPF: 702761474XX, CONTRATO: 2234748 CPF: 
093573684XX, CONTRATO: 2607445 CPF: 071543844XX, CONTRATO: 21103839 CPF: 
134837314XX, CONTRATO: 2235317 CPF: 171573214XX, CONTRATO: 2608901 CPF: 
142347914XX, CONTRATO: 2232682 CPF: 711738734XX, CONTRATO: 2603283 CPF: 
086373724XX, CONTRATO: 2701508 CPF: 714094164XX, CONTRATO: 2229968 CPF: 
799069664XX, CONTRATO: 2218079 CPF: 719068874XX, CONTRATO: 2233945 CPF: 
123534154XX, CONTRATO: 2601602 CPF: 160548804XX, CONTRATO: 21102743 CPF: 
146699474XX, CONTRATO: 21102940 CPF: 054786804XX, CONTRATO: 2236944 CPF: 
175303594XX, CONTRATO: 2229732 CPF: 140539764XX, CONTRATO: 2612017 CPF: 
839945994XX, CONTRATO: 21104740 CPF: 526236704XX, CONTRATO: 2230987 CPF: 
715422234XX, CONTRATO: 2236042 CPF: 706001644XX, CONTRATO: 2605038 CPF: 
070556694XX, CONTRATO: 2400436 CPF: 159575424XX, CONTRATO: 2605807 CPF: 
957696841XX, CONTRATO: 6202585 CPF: 018786414XX, CONTRATO: 2605584 CPF: 
021089224XX, CONTRATO: 2606369 CPF: 080439074XX, CONTRATO: 2606068 CPF: 
094000084XX, CONTRATO: 2604612 CPF: 133867724XX, CONTRATO: 2604330 CPF: 
116695464XX, CONTRATO: 21100904 CPF: 141769464XX, CONTRATO: 2604597 CPF: 
061332284XX, CONTRATO: 2235670 CPF: 087246824XX, CONTRATO: 2607270 CPF: 
115992664XX, CONTRATO: 2606638 CPF: 097303104XX, CONTRATO: 2611094 CPF: 
064657674XX, CONTRATO: 2604229 CPF: 115167264XX, CONTRATO: 2235945 CPF: 
715607624XX, CONTRATO: 2603173 CPF: 103763524XX, CONTRATO: 2609397 CPF: 
116778854XX, CONTRATO: 2607680 CPF: 171251264XX, CONTRATO: 2140637 CPF: 
121937774XX, CONTRATO: 2232916 CPF: 152849194XX, CONTRATO: 2233859 CPF: 
128209274XX, CONTRATO: 2700206 CPF: 126796714XX, CONTRATO: 2610941 CPF: 
110264384XX, CONTRATO: 2235921 CPF: 058632204XX, CONTRATO: 2609391 CPF: 
122730534XX, CONTRATO: 2235800 CPF: 719411464XX, CONTRATO: 2235291 CPF: 
133193074XX, CONTRATO: 2235675 CPF: 085856584XX, CONTRATO: 2401724 CPF: 
171670594XX, CONTRATO: 2192920 CPF: 068469914XX, CONTRATO: 2169462 CPF: 
753347204XX, CONTRATO: 2234416 CPF: 160229794XX, CONTRATO: 2611873 CPF: 
175821314XX, CONTRATO: 2601192 CPF: 140290334XX, CONTRATO: 2601368 CPF: 
120096244XX, CONTRATO: 21102988 CPF: 061035924XX, CONTRATO: 6104707 CPF: 
033307124XX, CONTRATO: 2236356 CPF: 153600364XX, CONTRATO: 2606516 CPF: 
138200194XX, CONTRATO: 2233460 CPF: 154768494XX, CONTRATO: 2610214 CPF: 
062533224XX, CONTRATO: 2608922 CPF: 128366574XX, CONTRATO: 2172690 CPF: 
104747874XX, CONTRATO: 2701843 CPF: 168299654XX, CONTRATO: 6104688 CPF: 
205869224XX, CONTRATO: 2610403 CPF: 010812404XX, CONTRATO: 6202081 CPF: 
051816054XX, CONTRATO: 2605113 CPF: 163504764XX, CONTRATO: 2608931 CPF: 
172479514XX, CONTRATO: 2237209 CPF: 771990144XX, CONTRATO: 2602184 CPF: 
139321024XX, CONTRATO: 2232016 CPF: 884361444XX, CONTRATO: 2230619 CPF: 
056621624XX, CONTRATO: 2610584 CPF: 716000294XX, CONTRATO: 2603491 CPF: 
124104804XX, CONTRATO: 2609748 CPF: 713156424XX, CONTRATO: 2608118 CPF: 
089574634XX, CONTRATO: 2233509 CPF: 155006004XX, CONTRATO: 2604682 CPF: 
790174014XX, CONTRATO: 2237228 CPF: 165619654XX, CONTRATO: 2177284 CPF: 
112331064XX, CONTRATO: 2600368 CPF: 083159394XX, CONTRATO: 2611206 CPF: 
111243824XX, CONTRATO: 2611599 CPF: 175229584XX, CONTRATO: 2198150 CPF: 
109830854XX, CONTRATO: 2237105 CPF: 132275214XX, CONTRATO: 2611820 CPF: 
032796374XX, CONTRATO: 21104215 CPF: 151924594XX, CONTRATO: 2237075 CPF: 
134645084XX, CONTRATO: 2603058 CPF: 281868344XX, CONTRATO: 2605805 CPF: 
145162444XX, CONTRATO: 2200019 CPF: 008902384XX, CONTRATO: 2609277 CPF: 
173424154XX, CONTRATO: 2609106 CPF: 701547264XX, CONTRATO: 21105248 CPF: 
703114454XX, CONTRATO: 21105186 CPF: 113474784XX, CONTRATO: 2609479 CPF: 
038222924XX, CONTRATO: 6105843 CPF: 468454534XX, CONTRATO: 2611435 CPF: 
127264774XX, CONTRATO: 2608375 CPF: 887712614XX, CONTRATO: 2601965 CPF: 
162470114XX, CONTRATO: 2221643 CPF: 003693333XX, CONTRATO: 6202637 CPF: 
036776154XX, CONTRATO: 21104461 CPF: 142819074XX, CONTRATO: 2605598 CPF: 
964880934XX, CONTRATO: 2237211 CPF: 065856544XX, CONTRATO: 2607360 CPF: 
103579514XX, CONTRATO: 21100170 CPF: 095542744XX, CONTRATO: 6201528 CPF: 
495914874XX, CONTRATO: 2231772 CPF: 120841784XX, CONTRATO: 2137372 CPF: 
127461704XX, CONTRATO: 2700699 CPF: 164043834XX, CONTRATO: 2609945 CPF: 
071058904XX, CONTRATO: 2602586 CPF: 010665464XX, CONTRATO: 6107029 CPF: 
102511824XX, CONTRATO: 2401274 CPF: 147653614XX, CONTRATO: 2608716 CPF: 
079660744XX, CONTRATO: 2607374 CPF: 171168174XX, CONTRATO: 2606434 CPF: 
170402294XX, CONTRATO: 2604584 CPF: 144261147XX, CONTRATO: 2610911 CPF: 
155805284XX, CONTRATO: 2604757 CPF: 713420924XX, CONTRATO: 2602088 CPF: 
145399304XX, CONTRATO: 21100422 CPF: 104752114XX, CONTRATO: 2140579 CPF: 
704088974XX, CONTRATO: 2610527 CPF: 498841404XX, CONTRATO: 6202279 CPF: 
073119554XX, CONTRATO: 21100547 CPF: 713476954XX, CONTRATO: 2140153 CPF: 
109441484XX, CONTRATO: 2237178 CPF: 056457654XX, CONTRATO: 2234368 CPF: 
059427354XX, CONTRATO: 2236128 CPF: 061268404XX, CONTRATO: 2232152 CPF: 
125654864XX, CONTRATO: 2235668 CPF: 128026424XX, CONTRATO: 2603222 CPF: 
165229304XX, CONTRATO: 2233875 CPF: 054561584XX, CONTRATO: 2609966 CPF: 
173941974XX, CONTRATO: 2601842 CPF: 717566954XX, CONTRATO: 2602186 CPF: 
704573494XX, CONTRATO: 2605382 CPF: 167493924XX, CONTRATO: 2235340 CPF: 
710956344XX, CONTRATO: 2700516 CPF: 110057084XX, CONTRATO: 6107009 CPF: 
049776064XX, CONTRATO: 2236740 CPF: 168101234XX, CONTRATO: 2600857 CPF: 
714001954XX, CONTRATO: 2140944 CPF: 111378134XX, CONTRATO: 2607649 CPF: 
700876534XX, CONTRATO: 2235455 CPF: 151054394XX, CONTRATO: 6106382 CPF: 
136048564XX, CONTRATO: 2401216 CPF: 108578224XX, CONTRATO: 6106760 CPF: 
007618584XX, CONTRATO: 6202340 CPF: 050262044XX, CONTRATO: 2236734 CPF: 
045955074XX, CONTRATO: 2400443 CPF: 110234754XX, CONTRATO: 2607150 CPF: 
053782824XX, CONTRATO: 2701318 CPF: 170847704XX, CONTRATO: 2603000 CPF: 

164654784XX, CONTRATO: 2700215 CPF: 158089274XX, CONTRATO: 6104891 CPF: 
065776904XX, CONTRATO: 2607032 CPF: 285364364XX, CONTRATO: 2401092 CPF: 
551807874XX, CONTRATO: 21102299 CPF: 055308314XX, CONTRATO: 2232085 CPF: 
148188514XX, CONTRATO: 2607139 CPF: 101891414XX, CONTRATO: 2610916 CPF: 
130317824XX, CONTRATO: 2609852 CPF: 813115323XX, CONTRATO: 2609932 CPF: 
162736084XX, CONTRATO: 2610538 CPF: 717315524XX, CONTRATO: 2401987 CPF: 
104200774XX, CONTRATO: 2608898 CPF: 106096754XX, CONTRATO: 2610990 CPF: 
014335414XX, CONTRATO: 2700400 CPF: 103916094XX, CONTRATO: 2233833 CPF: 
144486304XX, CONTRATO: 2236741 CPF: 173108774XX, CONTRATO: 2602829 CPF: 
074424644XX, CONTRATO: 2604902 CPF: 126309764XX, CONTRATO: 2608455 CPF: 
096869994XX, CONTRATO: 2604006 CPF: 387359974XX, CONTRATO: 2608740 CPF: 
048078304XX, CONTRATO: 6105289 CPF: 929808644XX, CONTRATO: 6105663 CPF: 
014097187XX, CONTRATO: 6106634 CPF: 049179984XX, CONTRATO: 2234154 CPF: 
338524484XX, CONTRATO: 2401220 CPF: 088134204XX, CONTRATO: 2603383 CPF: 
603735984XX, CONTRATO: 2602189 CPF: 026045774XX, CONTRATO: 21103103 CPF: 
703340434XX, CONTRATO: 2605461 CPF: 071634244XX, CONTRATO: 2608473 CPF: 
117321784XX, CONTRATO: 2603223 CPF: 105828994XX, CONTRATO: 6202119 CPF: 
086257564XX, CONTRATO: 2133611 CPF: 111861744XX, CONTRATO: 2701398 CPF: 
164269474XX, CONTRATO: 2611482 CPF: 759412364XX, CONTRATO: 6201944 CPF: 
045654184XX, CONTRATO: 2105835 CPF: 049476184XX, CONTRATO: 2608250 CPF: 
953754144XX, CONTRATO: 2608690 CPF: 027958124XX, CONTRATO: 2236870 CPF: 
097063774XX, CONTRATO: 2609987 CPF: 168463044XX, CONTRATO: 2233026 CPF: 
138294104XX, CONTRATO: 2602807 CPF: 148399714XX, CONTRATO: 2400810 CPF: 
164608404XX, CONTRATO: 6200393 CPF: 325106594XX, CONTRATO: 2610310 CPF: 
710660614XX, CONTRATO: 2237202 CPF: 011494361XX, CONTRATO: 2235266 CPF: 
160055904XX, CONTRATO: 2234675 CPF: 097163924XX, CONTRATO: 2611116 CPF: 
091131704XX, CONTRATO: 2611249 CPF: 719069174XX, CONTRATO: 2601096 CPF: 
035999584XX, CONTRATO: 2605252 CPF: 712627444XX, CONTRATO: 2234517 CPF: 
077651404XX, CONTRATO: 2606649 CPF: 169217284XX, CONTRATO: 2607761 CPF: 
049984844XX, CONTRATO: 2606066 CPF: 133597434XX, CONTRATO: 21104065 CPF: 
568428994XX, CONTRATO: 2235427 CPF: 173906904XX, CONTRATO: 21101865 CPF: 
134921294XX, CONTRATO: 2611438 CPF: 155605124XX, CONTRATO: 2701854 CPF: 
700761754XX, CONTRATO: 2609374 CPF: 129126734XX, CONTRATO: 2601062 CPF: 
022437514XX, CONTRATO: 21104208 CPF: 109000084XX, CONTRATO: 6103566 CPF: 
057863514XX, CONTRATO: 2610820 CPF: 130284434XX, CONTRATO: 2234595 CPF: 
169937464XX, CONTRATO: 21103275 CPF: 100636404XX, CONTRATO: 6201978 CPF: 
874427364XX, CONTRATO: 2608700 CPF: 039723024XX, CONTRATO: 6202898 CPF: 
008933274XX, CONTRATO: 2400359 CPF: 140013104XX, CONTRATO: 2500080 CPF: 
707402694XX, CONTRATO: 2235180 CPF: 173107704XX, CONTRATO: 2237172 CPF: 
708005334XX, CONTRATO: 2234339 CPF: 710065764XX, CONTRATO: 2611064 CPF: 
713296694XX, CONTRATO: 2605591 CPF: 139112214XX, CONTRATO: 2605489 CPF: 
075728174XX, CONTRATO: 2234550 CPF: 136769794XX, CONTRATO: 2400230 CPF: 
788824434XX, CONTRATO: 21100429 CPF: 139634544XX, CONTRATO: 2700818 CPF: 
088320934XX, CONTRATO: 2607453 CPF: 171658584XX, CONTRATO: 6105375 CPF: 
204922354XX, CONTRATO: 2606703 CPF: 707881264XX, CONTRATO: 2602001 CPF: 
083265804XX, CONTRATO: 6105469 CPF: 318574424XX, CONTRATO: 2611928 CPF: 
038780534XX, CONTRATO: 2601087 CPF: 159009414XX, CONTRATO: 2601666 CPF: 
160450904XX, CONTRATO: 2611774 CPF: 048987924XX, CONTRATO: 2157674 CPF: 
111378244XX, CONTRATO: 2609879 CPF: 120492054XX, CONTRATO: 6106075 CPF: 
036820034XX, CONTRATO: 2235468 CPF: 776319007XX, CONTRATO: 2611980 CPF: 
175727734XX, CONTRATO: 2102401 CPF: 071938304XX, CONTRATO: 2236802 CPF: 
079440424XX, CONTRATO: 2608635 CPF: 058521087XX, CONTRATO: 2234738 CPF: 
130098404XX, CONTRATO: 2114708 CPF: 096976774XX, CONTRATO: 2236522 CPF: 
504305134XX, CONTRATO: 2607073 CPF: 007798504XX, CONTRATO: 2611593 CPF: 
165566094XX, CONTRATO: 2401187 CPF: 299206714XX, CONTRATO: 6105637 CPF: 
083532244XX, CONTRATO: 21100034 CPF: 691509904XX, CONTRATO: 2605307 CPF: 
046734194XX, CONTRATO: 2607310 CPF: 693523484XX, CONTRATO: 6106059 CPF: 
007973314XX, CONTRATO: 2605902 CPF: 759611214XX, CONTRATO: 2602619 CPF: 
044706234XX, CONTRATO: 2610402 CPF: 172930554XX, CONTRATO: 2225508 CPF: 
116416714XX, CONTRATO: 2609304 CPF: 024681204XX, CONTRATO: 2605198 CPF: 
063245054XX, CONTRATO: 6105105 CPF: 046290094XX, CONTRATO: 2401937 CPF: 
011737064XX, CONTRATO: 6106951 CPF: 930294384XX, CONTRATO: 2608435 CPF: 
046564384XX, CONTRATO: 2401460 CPF: 128742694XX, CONTRATO: 2600561 CPF: 
701213684XX, CONTRATO: 2700276 CPF: 157430454XX, CONTRATO: 2601128 CPF: 
155943164XX, CONTRATO: 2605374 CPF: 167508124XX, CONTRATO: 2601006 CPF: 
087136314XX, CONTRATO: 2236752 CPF: 414392284XX, CONTRATO: 2700779 CPF: 
710194604XX, CONTRATO: 2607967 CPF: 091270264XX, CONTRATO: 2600373 CPF: 
107182264XX, CONTRATO: 2606565 CPF: 380284504XX, CONTRATO: 2128853 CPF: 
025082824XX, CONTRATO: 2234293 CPF: 779402372XX, CONTRATO: 2606730 CPF: 
110706534XX, CONTRATO: 2604146 CPF: 081201694XX, CONTRATO: 6106435 CPF: 
549171824XX, CONTRATO: 2604509 CPF: 789882094XX, CONTRATO: 6106016 CPF: 
674885014XX, CONTRATO: 2607295 CPF: 166804624XX, CONTRATO: 2600090 CPF: 
711543544XX, CONTRATO: 6106323 CPF: 064190994XX, CONTRATO: 2607269 CPF: 
166110834XX, CONTRATO: 2220520 CPF: 569942904XX, CONTRATO: 2608868 CPF: 
172582564XX, CONTRATO: 2604523 CPF: 709574274XX, CONTRATO: 2232304 CPF: 
148419234XX, CONTRATO: 2401802 CPF: 102672524XX, CONTRATO: 6202929 CPF: 
185905944XX, CONTRATO: 2701227 CPF: 308903574XX, CONTRATO: 2608699 CPF: 
079660734XX, CONTRATO: 2234680 CPF: 705828284XX, CONTRATO: 2611684 CPF: 
710273124XX, CONTRATO: 2222741 CPF: 454841204XX, CONTRATO: 2602363 CPF: 
064310044XX, CONTRATO: 6201804 CPF: 570230934XX, CONTRATO: 2232353 CPF: 
148708044XX, CONTRATO: 2610253 CPF: 143814854XX, CONTRATO: 2127921 CPF: 
018327104XX, CONTRATO: 2236517 CPF: 173911224XX, CONTRATO: 2606597 CPF: 
022523984XX, CONTRATO: 2236416 CPF: 059920544XX, CONTRATO: 2607931 CPF: 
163925064XX, CONTRATO: 2400332 CPF: 061238034XX, CONTRATO: 2401606 CPF: 
172721094XX, CONTRATO: 2234665 CPF: 012960384XX, CONTRATO: 2607921 CPF: 
965489084XX, CONTRATO: 2237266 CPF: 981482224XX, CONTRATO: 2236533 CPF: 
132231944XX, CONTRATO: 2234872 CPF: 058435944XX, CONTRATO: 2611075 CPF: 
141919394XX, CONTRATO: 2235959 CPF: 118617374XX, CONTRATO: 21103682 CPF: 
035139864XX, CONTRATO: 2606550 CPF: 043521164XX, CONTRATO: 2611216 CPF: 
715647754XX, CONTRATO: 6106113 CPF: 885043364XX, CONTRATO: 2606566 CPF: 
237349494XX, CONTRATO: 6201672 CPF: 084903544XX, CONTRATO: 2500222 CPF: 
475461638XX, CONTRATO: 2607896 CPF: 047934924XX, CONTRATO: 2610422 CPF: 
127921734XX, CONTRATO: 2400356 CPF: 059794684XX, CONTRATO: 2610819 CPF: 
174824444XX, CONTRATO: 2610390 CPF: 917191004XX, CONTRATO: 2400634 CPF: 
162262844XX, CONTRATO: 2235530 CPF: 171309044XX, CONTRATO: 2610661 CPF: 
009934444XX, CONTRATO: 2231477 CPF: 146546974XX, CONTRATO: 2500234 CPF: 
161964984XX, CONTRATO: 2700154 CPF: 054434644XX, CONTRATO: 2231470 CPF: 
690677084XX, CONTRATO: 2607877 CPF: 155099354XX, CONTRATO: 2610531 CPF: 
174065694XX, CONTRATO: 2606398 CPF: 853585924XX, CONTRATO: 2611514 CPF: 
084322984XX, CONTRATO: 2607123 CPF: 105554114XX, CONTRATO: 2401983 CPF: 
853370564XX, CONTRATO: 2216883 CPF: 053639964XX, CONTRATO: 2400457 CPF: 
080640844XX, CONTRATO: 2113415 CPF: 049882774XX, CONTRATO: 2603248 CPF: 
137536424XX, CONTRATO: 2401461 CPF: 089760384XX, CONTRATO: 2607783 CPF: 
145586954XX, CONTRATO: 2608501 CPF: 726027914XX, CONTRATO: 2601648 CPF: 
712842134XX, CONTRATO: 2610920 CPF: 111593634XX, CONTRATO: 21102989 CPF: 
146802054XX, CONTRATO: 2231270 CPF: 111549014XX, CONTRATO: 2611399 CPF: 
175389604XX, CONTRATO: 2604702 CPF: 701564624XX, CONTRATO: 6105021 CPF: 
219175074XX, CONTRATO: 2234504 CPF: 028316894XX, CONTRATO: 2232054 CPF: 
009042154XX, CONTRATO: 2611932 CPF: 075931684XX, CONTRATO: 2604938 CPF: 
711396504XX, CONTRATO: 2235533 CPF: 512196621XX, CONTRATO: 2604503 CPF: 
014032184XX, CONTRATO: 2401643 CPF: 172369844XX, CONTRATO: 2606956 CPF: 
705581424XX, CONTRATO: 2607972 CPF: 700683844XX, CONTRATO: 6106949 CPF: 
702636444XX, CONTRATO: 2700973 CPF: 135607714XX, CONTRATO: 2400091 CPF: 
127026204XX, CONTRATO: 2233177 CPF: 140109374XX, CONTRATO: 6202145 CPF: 
012772984XX, CONTRATO: 2611168 CPF: 174633294XX, CONTRATO: 2608710 CPF: 
702944054XX, CONTRATO: 2701222 CPF: 045007764XX, CONTRATO: 2226453 CPF: 
131638004XX, CONTRATO: 2611429 CPF: 107089294XX, CONTRATO: 21102212 CPF: 
980398064XX

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ Nº 08.679.623/0001-44, Rua da República, 730 – Centro – João 
Pessoa/PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo presente 
ficam convocados os trabalhadores da ELIZABETH CIMENTOS LTDA, para tomarem parte de uma 
Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 18 de Junho de 2021 no parque fabril da 
empresa acima mencionada, situada no Município de Alhandra/PB às 15h00 em primeira convocação 
com 2/3 dos trabalhadores presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora 
após com qualquer números de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Leitura do Edital de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de 
aumento salarial e/ou autorizar a Diretoria desta entidade de classe a  instaurar Dissídio Coletivo de 
aumento salarial.  João Pessoa, 15 de Junho de 2021. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE MALTA - PB
Rua Monsenhor Valeriano, S/N – Centro - Malta/PB 

CNPJ: 24.226.557/0001-03
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Malta - PB, no dia 24 de julho de 

2021, no período das 08:00h às 14:00h, na Rua Monsenhor Valeriano, S/N – Centro – Malta – PB, para 
composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos Suplentes 
junto a Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares - FETAG-PB, 
devendo o registro de chapas ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário das 8:00h às 
11:00 horas no período de 15 (QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital 
de Convocação encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na EMATER, na Prefeitura e na Escola 
Municipal José Francisco. Malta - PB, 16 de junho de 2021.

RICARDO TAVARES XAVIER DA SILVA
Presidente da Junta Governativa

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO, 
CALÇADOS E CONFECÇÃO DE ROUPAS DO ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ 24.098.659/0001-
90, neste ato representado(a) por sua Presidente, Sra. SEVERINA DO RAMOS CLEMENTINO 
DAS NEVES; no uso de suas atribuições estatutárias, vem convocar os empregados da TEXPAR 
– TÊXTIL DA PARAÍBA S/A, representados por esta entidade a comparecer à Assembleia Geral 
Extraordinária, que realizar-se-á no dia 16 de junho de 2021, na sede da empresa, sito à Rodovia 
BR 230, S/N – Jardim Planalto / Santa Rita – PB, em primeira convocação às 13h15m e às 14h15m, 
em segunda e última convocação com qualquer número dos representado presentes obedecendo 
a seguinte ordem do dia;

a) Discussão e aprovação da Proposta de Acordo Coletivo de Trabalho de 2021/2022.
b) Autorização para Diretoria assinar Acordos Coletivos de Trabalho.

Santa Rita, 15 de junho de 2021.
SEVERINA DO RAMOS CLEMENTINO DAS NEVES.

Presidente

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

CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00015/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para o fornecimento de Coffe Break para atender às necessidades da STTP; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: JANE GLEICE FERREIRA 
DA SILVA MARTINS - R$ 16.700,00.

Campina Grande - PB, 08 de Junho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR - Diretor Superintendente

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na RUA 

VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, 
PB - CEP 58300-270, às 09:00 horas do dia 01  de Julho de 2021, por meio do site www.portaldecom-
praspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB  Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 
10.024 de 20 de setembro de 2019, 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: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br 
/categoria/editais;  www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 15 de junho de 2021.
Valquiria Silva de Araujo

Pregoeira/PMSR

ERRATA
O Armazém Paraíba informa que no panfleto FORRO FIADO 2 , com validade de 14 a 19/06, 1) 

O fogão 4 bocas star clean branco itatiaia – Não possui acendimento automático. 2) O preço correto 
do fogão cooktop 5 bocas itatiaia é 12x 54,90 total R$ 658,80

LIFETEXTIL INDUSTRIA TÊXTIL LTDA, CNPJ:17.514.368/0001-70, TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SEMAPA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PESCA E AQUICULTURA DE CABEDELO 
A LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 
SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL, FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E 
ODONTOLOGIA E COMERCIO ATACADISTA DE ISNTRUMENTOS MATERIAIS PARA USO MÉ-
DICO, CIRURGICO, HOSPITALAR, E LABAROTORIOS, SITUADO Á RUA JOÃO CLEMENTINO 
GOMES Nº475, RENASCER, CABEDELO-PB.

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL EM JOÃO PESSOA, CNPJ - 09.189.564/0001-99 torna 
público que requereu a  SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente a  Licença  Prévia, de Instalação 
e Operação para construção de um prédio uso CB/SB/IB com área total de 2.724,38 m2 situado à 
Av. Floriano Peixoto, 911 - Bairro do Jaguaribe JOÃO PESSOA - PARAÍBA. 

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 16 de junho de 2021          28
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