
128 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de junho de 2021 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | Ano CXXVIII Número 118 |  R$ 2,50

Foto: Marcus Antonius

JP é a cidade da PB com mais chuvas este ano

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

368.578

17.704.041

177.120.609

8.269

496.172

3.834.951
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.849.448

84.466.597

2.454.063.354

Raposa larga na frente Campinense vence o Sousa por 1 a 0 no 
Amigão e precisa de um empate, no domingo, para ser campeão 2021. Página 21
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Decreto flexibiliza 
serviços e suspende 
festas juninas na PB
Válida de amanhã até 2 de julho, nova determinação cancela feriado de São João e amplia 
horário de funcionamento de bares, restaurantes, shoppings, igrejas e academias. Página 5

Mais caro Principais ingredientes de comidas juninas 
apresentam variação de preço em João Pessoa. Página 17

Foto: Marcos Russo/Arquivo

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!

 

Na capital, centro para crianças 
com microcefalia é reaberto

Deputados aprovam LDO e 
Marco Regulatório da Água

Reforma da Previdência passa 
na Câmara Municipal de JP

Mães celebraram retorno do serviço, no qual famílias recebem 
assistência de equipe multidisciplinar e alimentação. Página 6

Para presidente da ALPB, criação das microrregiões de água 
e esgoto protege os municípios e os paraibanos. Página 13

Legislativo também autorizou realocação de recursos na ordem 
de R$ 23 milhões, mas adiou votação da LDO. Página 14

Colunas

Ter a compreensão das necessidades, dos 
hábitos de compra e das relações sociais das pessoas 
são fatores que determinam a prosperidade de um 

empreendimento.  Página 17

Fabrício Feitosa

A pequena barraca do vendedor de 
quebra-queixo destoa das modernidades que 

a vida contemporânea imprime como sequência 
da existência.  Página 2

Mariana Moreira

Usinas solares Estado firma acordo de cooperação 
para viabilizar projeto de geração de energia solar. Página 3

Foto: EBC

Paraíba terá mais dois atletas 
nas Olimpíadas de Tóquio
Com a convocação de Santos e Matheus no futebol, estado 
passa a ter cinco nomes em quatro modalidades. Página 21

Esportes

Fãs paraibanos  
festejam os 
75 anos de 
Bethânia

No aniversário de uma 
das maiores cantoras 
do país, admiradores 
lembram shows da 
baiana na Paraíba e 
comentam como ela se 
mantém relevante na 
cena musical. Página 9
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De acordo com a Aesa, até agora, maio foi o mês mais chuvoso na capital. Cidades da Região Metropolitana também registraram grandes volumes. Página 8
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O Amazonas é um estado emblemático. Uma espécie de 
símbolo do Brasil dos povos das f lorestas, de saberes ances-
trais, de uma ética preservacionista que prima por uma re-
lação harmônica entre os seres humanos e a natureza. De lá 
poderiam sair, para todo o país, artes, remédios, alimentos e 
conselhos, além de matérias-primas para as atividades eco-
nômicas, tudo dentro de uma lógica que, hoje, atende pela 
denominação geral de sustentabilidade.

O Amazonas seria o destino comum de pessoas de todos 
os entes federados, que lá beberiam o chá de raiz da terra 
pátria, fármaco dos mais indicados para curar a falta de iden-
tidade, após o que celebrar-se-ia a diversidade, riqueza maior 
da nação brasileira, seja dos povos, seja do meio ambiente. E 
o Brasil se tornaria mais rico, político e culturalmente mais 
forte, sem perder ou degradar a f loresta amazônica, nem aca-
bar com as aldeias.

Mas, como muita gente sabe, e outro tanto não tem a me-
nor ideia, a história do Amazonas é outra, muito diferente do 
sonho que muita gente de boa consciência teve sobre aquele 
estado e a região da qual ele faz parte. O Amazonas simboli-
za, hoje, infelizmente, um país que não deu certo, tendo em 
conta o grande número de pessoas que sofrem as agruras da 
pobreza, das intempéries naturais e do crime organizado.

Tomando o Amazonas pela sua capital, Manaus – a Mãe dos 
Deuses -, considerada o coração econômico, cultural, cientí-
fico e tecnológico da região Norte do Brasil, o que se vê, hoje, 
é um estado que naufraga nas cheias dos rios Negro e Soli-
mões, que sufoca pela omissão de socorro do Estado, no caso 
da pandemia de coronavírus, e tem sua liberdade tolhida pelo 
controle crescente de áreas urbanas pelo tráfico de drogas.

O Brasil só terá futuro se crescer por inteiro. De que adian-
ta um país pontilhado de ilhas de prosperidade, apartadas 
por um oceano de desigualdades sociais, associadas a desas-
tres ambientais? As comunidades pobres de Manaus pedem 
socorro, assim como suas irmãs espalhadas por todo o país. 
E não há projeto de desenvolvimento digno desse nome, caso 
não leve conta a preservação da natureza e o fim de todas as 
formas de exclusão social.

Mãe dos Deuses! Mania de dizer o óbvio
 Algumas pessoas se caracterizam por 

dizer, e às vezes repetidamente, o óbvio; 
parecem ter um prazer pelo excesso de cla-
reza sobre o que já é evidente. E ainda se 
aborrecem, quando escutam um gritante “é 
claro!”. Falar sempre o óbvio se forma uma 
mania, o que abunda, por esse mundo afora, 
sobretudo da boca de quem possui a mania 
da verborreia ou da verborragia. Quem já 
não ouviu um “deixe de mania”? Há tam-
bém quem goste frequentemente de dizer 
“é claro” ou “é lógico” para aquilo, de que se 
trata, carecendo de pouca lógica, também de 
certeza, em tantos habituais “com certeza”... 
Também tenho eu mania, a de observar es-
sas coisas. Melhor esse tipo de obcecação: a 
de observar essas coisas ex-
cêntricas, do que manias es-
quisitas, beirando a doidice, 
que legitimaram a expres-
são: “todo doido tem uma 
mania”, ou sofre de uma 
doentia ideia fixa, às vezes, 
tão extravagante esquisitice 
que nos espanta. Não chega 
a ser inconveniente, tam-
pouco um mau costume.

Nesse sentido, a mania pra valer tem de 
ser anormal, uma anormalidade que foge do 
que é comum. Por exemplo, normal é tomar-
mos banho todos os dias; mas, dez banhos, 
é mania; sobretudo, muito pior é não tomar 
banho, não se lavar de jeito algum, como se 
fosse bode com medo de água, cheirando 
muito a mania. Nem todo hábito é uma ma-
nia, mania com sabor popular há de possuir 
excentricidade, como se fosse, pelo menos, 
um aceno de psicose maníaco-depressiva. 
Faz rir, mas a coisa é séria. Conheci quem 
voltava para casa de longe, para pendurar 
um currimboque no pescoço, não para guar-
dar rapé, mas tão somente moedas que fos-
sem de dez centavos.

As manias mais famosas não são aque-
las do bobo da corte, mas as do próprio rei. 
O poder nos libera a manias, livres de qual-
quer crítica; comportamentos estranhos 
a que o maníaco dá jocosa finalidade. Para 

que artista urinar, antes de subir ao palco, 
somente se for no lixo do camarim ou ser 
caminhoneiro que só urina em garrafas va-
zias, que sejam lavadas e brancas? Mais cô-
modo e confortável é só viajar com os seus 
“usadíssimos” lençol e travesseiro. Contam 
que Joseph Stalin, desde menino, não dormia 
no mesmo lugar, variava mais de quarto do 
que de pijama. Depois, com os poderes na 
mão, tinha para dormir mais de dez quartos 
no Kremlin, bem fechados, à sua disposição. 
Autoproteção? Ou isso o motivaria a não 
sonhar sempre o mesmo pesadelo? O medo 
constante de ameaças de pretensos inimi-
gos torna o medroso um maníaco paranoico, 
como foi o caso, do rei inglês Henrique VIII, 

no final da sua vida, depois 
de enforcar ou decapitar vá-
rios súditos palacianos, até 
a sua Ana Bolena e o céle-
bre e corretíssimo Thomas 
More. Mais branda mania 
era a de Dom João VI que, 
tendo à sua mesa comida e 
guloseimas, quando e onde 
quisesse, sempre enchia os 
bolsos de coxas de frango 

assado, bem gordurosas, para comê-las, em 
qualquer lugar do seu reinado.

A mania parece ser uma inconveniên-
cia, talvez um transtorno bipolar; não para 
quem a pratica, mas para os circunstantes. 
Ao acontecer, talvez perturbe, como era o 
caso do Primeiro Ministro italiano, Silvio 
Berlusconi, a colecionar bolinhas de catota 
na mão para comer essas melecas, não re-
pugnantes a ele. Sem confessar a ninguém, 
revise, caro leitor, qual das suas manias é 
inconveniente, porque ela não se sujeita à 
alguma inibição. Atualmente, com a pande-
mia, surgiu um surto de quem se ache médi-
co ou cientista, mania de receitar cloroquina 
a quem não está infectado de malária; e che-
ga a cometer o abuso, quase diariamente, de 
se “medicar” com ivermectina, sem verme 
algum, a não ser a própria mania. “Gostos 
não se discutem”, maníaco bebe qualquer 
elixir, mesmo em tempo de silibrina

O quebra-queixo
De repente, numa rua da cidade, um 

flagrante do passado teima em manter-se 
vivo. Uma singela barraca de quebra-quei-
xo remota há um tempo em que as ruas 
eram povoadas por inúmeros vendedores 
ambulantes que, com inúmeras estraté-
gias, tentavam convencer os consumidores 
sobre as qualidades e propriedades de suas 
mercadorias. Assim, espalhava-se por be-
cos, ruas e avenidas, vendedores de cavaco 
chinês, alfenim, cuscuz, pão, quebra-quei-
xo. Todos se movimentando no ritmo tran-
quilo da cidade pequena que apreciava, 
com espontaneidade, os sabores, odores e 
prazeres da vida.

A pequena barraca do vendedor de 
quebra-queixo destoa das modernidades 
que a vida contemporânea imprime como 
sequência da existência. 
As barracas que, atual-
mente, se espalham por 
calçadas e vielas da cida-
de, vendem bugigangas e 
parafernálias tantas vin-
das de terras distantes 
do Oriente e que fazem 
o deleite dos consumido-
res médios que se fartam de relógios e de 
tantas novidades outras que estimulam a 
curiosidade e se esvaem na curta duração 
da efemeridade.

São produtos seriados, repetindo o rit-
mo de padronização da vida moderna. Os 
espaços da criatividade e da inventividade 
são sufocados. O artesão capaz de impri-
mir sua marca ao produto ou ao repertório 
de divulgação desaparece na poeira de um 
tempo em que moderno é ser antenado com 
as demandas da tecnologia da informática 
e da comunicação. Em que torpedos e men-
sagens cifradas de textos ganham espaço 
e dimensão negligenciando a afetividade e 
a sinceridade de um bilhete escrito a mão, 
com as marcas, imprecisões e imperfeições 
de seu autor. Não um endereço eletrônico, 

mas uma pessoa de carne e osso que, em 
muitos e inesperados momentos, deseja a 
afetuosidade de um abraço, a sinceridade 
de votos de saúde, paz e bem, escritos com 
a tinta da emoção e da verdade. Não men-
sagens pré-elaboradas que variam apenas 
de emissores e destinatários, mas com con-
teúdos semelhantes e impessoais.

A barraca de quebra-queixo traz um 
ar de extemporaneidade à cidade que se 
anuncia moderna, com suas ruas tumul-
tuadas de trânsito, com suas fachadas his-
tóricas desfiguradas por letreiros e amplos 
painéis divulgadores de comércios e negó-
cios, com sua gente apressada e negligente 
em perceber o singelo que se esconde e se 
revela em pequenos episódios. 

A barraca de quebra-queixo faz ecoar 
a saudade dos velhos 
carrinhos de chapeados 
que, nas madrugadas de 
sábado, desciam a ladeira 
de paralelepípedo do Ce-
mitério Coração de Maria 
produzindo uma estra-
nha e barulhenta sinfo-
nia. Carrinhos que trans-

portavam mercadorias para abastecer as 
barracas da feira livre que se espalhava 
pelas ruas centrais da cidade com seus ca-
chimbos de açúcar, suas bonecas de pano, 
seus currulepes de couro cru, suas botinas 
ringideiras. 

Saudades de um tempo esgotado na 
inexorável cadência da história? Não é isso! 
Apenas a constatação de retalhos que ain-
da atrelam ontem e hoje, como a confirmar 
a instigante relação entre as lembranças e 
o cotidiano. Amanhã, novas gerações farão 
das lembranças de hoje tema para divaga-
ções. E o tempo se move entre o som estri-
dente do despertar do relógio chinês colo-
rido, e consumido aos montes, e o sabor do 
quebra-queixo de coco e de castanha que 
se espraia no tabuleiro da barraca.

 A mania parece ser 
uma inconveniência, talvez 
um transtorno bipolar; não 
para quem a pratica, mas 
para os circunstantes   

 A barraca de quebra-
queixo traz um ar de 

extemporaneidade à cidade 
que se anuncia moderna   

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

Mariana Moreira
moreiramariana@uol.com.br | Colaborador   
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Reunião marcou o início de acordo de cooperação técnica para suprir a demanda energética dos prédios públicos estaduais
O Governo da Paraíba, 

por meio da Secretaria da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambien-
te (Seirhma), firmou acordo 
de cooperação técnica e ope-
racional com o Instituto de 
Planejamento e Gestão de 
Cidades (IPGC Brasil), que 
viabiliza parceria público-pri-
vada (PPP), na área de ener-
gia solar fotovoltaica em todo 
estado. Para dar início às ati-
vidades previstas no acordo 
foi realizada, ontem, reunião 
de forma híbrida, com diri-
gentes da Seirhma e do IPGC, 
com o objetivo de alinhamen-
to sobre o plano de trabalho 
do projeto a ser desenvolvido 
nos próximos meses.

Na prática, o projeto 
atenderá a demanda energé-
tica dos prédios públicos esta-
duais. O plano para desenvol-
vimento de usinas solares faz 
parte da Carteira de Projetos 
de Parceria Público-privadas 
anunciada em janeiro deste 
ano pelo Governo. Participa-
ram da reunião o secretário 
da Seirhma, Deusdete Quei-
roga, o secretário executivo 
de Energia, Robson Barbosa, a 
secretária executiva Virgiane 
Melo, o presidente do IPGC, 
Leonardo Santos, e o gerente 
de projetos do Instituto Luís 
Parma, além de técnicos do 
Estado e do Instituto.

A cooperação foi assina-
da no último dia 02 de junho, 
primeira etapa para a estrutu-
ração de parceria, que vai le-
var projeto de Usina Solar ao 
Estado. O IPGC ficará respon-
sável pelo desenvolvimento 
do estudo de viabilidade téc-
nica, visando apontar as con-
dições jurídicas, ambientais e 
econômicas do programa. O 
Instituto já implantou o mes-
mo projeto em cidades como 
Uberaba (MG), Goianésia (GO) 
e no Estado do Piauí.

De acordo com o secretá-
rio Deusdete Queiroga, “esse 
é um projeto importante para 
que a Paraíba avance nessa 

pauta, conforme determina-
ção do governador João Aze-
vêdo, e conta com a expertise 
do IPGC para elaborar estu-
dos e desenvolver o projeto 
de PPP, a fim de suprir a de-
manda energética dos órgãos 
da administração direta do 
estado”, explicou o secretário. 
Na reunião, foram discutidos 
o cronograma, técnicas e diag-
nóstico para o projeto.

O presidente do IPGC, 
Leonardo Santos, disse que 
“o acordo é um passo impor-
tante para iniciar os estudos 
e a modelagem de geração de 
energias renováveis e atender 
todo o estado, nas áreas de 
Educação, Saúde, mobilidade. 
Terá energias renováveis para 
atender todo o consumo. É 
uma iniciativa importante na 
melhoria no Meio Ambiente 
e principalmente na econo-
mia dos gastos públicos com 
o consumo de energia”, ressal-
tou Leonardo.

O secretário executivo de 
Energia da Seirhma, Robson 
Barbosa, que preside a comis-
são de coordenação dos estu-
dos, destacou que, do ponto 
de vista financeiro, o investi-
mento será realizado integral-
mente pelo parceiro privado 
e o estado não desembolsará 
nenhum recurso. “Além disso, 
com a implantação das usinas 
fotovoltaicas, estima-se uma 
redução em cerca de 20% no 
valor da conta de energia elé-
trica, gerando um saldo posi-
tivo significativo na conta de 
custeio do estado”, observou 
Robson.

Ainda segundo Barbosa, 
dos pontos de vista energé-
tico e ambiental, a iniciativa 
contribui para aumentar o 
uso de energia renovável no 
estado, ajuda a mitigar impac-
tos ambientais, considerando 
que a geração de energia solar 
fotovoltaica não gera gases de 
efeito estufa e contribui para o 
atingimento das metas de re-
dução das emissões do Brasil 
no âmbito do Acordo de Paris.

Governo faz parceria para  
programa de energia solar

Secretário de Turismo de 
João Pessoa, Daniel Rodri-
gues disse, numa emissora 
de rádio, que Ivete Sangalo 
e Bell Marques irão se apre-
sentar no Folia de Rua 2022. 
A prefeitura está elaboran-
do projeto para o Carnaval, 
mas, de acordo com o se-
cretário, tudo dependerá da 
situação epidemiológica do 
país e do estado.

Folia de Rua 2022 
Julian Lemos (PSL), que votou 
favorável à alteração na Lei de 
Improbidade, concorda que 
houve açodamento na apre-
ciação da proposta - “até votei 
pela retirada de pauta”, dis-
se. Mas justificou sua posição: 
“Um prefeito não pode ser 
punido apenas por remanejar 
recursos [de uma rubrica para 
outra]”. Isso pode ocorrer, pe-
las regras atuais. 

“Como é que você vai discutir se 
houve ou não intenção [de come-
ter o dolo]? Eis outro questiona-
mento de Gervásio Maia em re-
lação ao texto-base que altera a 
Lei de Improbidade - projeto de lei 
10.887/18. Uma pergunta se im-
põe: não seria algo subjetivo ava-
liar se o gestor cometeu eventual 
dolo de modo intencional ou não?  

algo subjetivo?  

Único voto da bancada contRa alteRação na lei da  

impRobidade, geRvásio diz que votação Foi açodada  

votou a FavoR  

Negativamente, a repercussão continua. Refiro-me à aprovação, de afogadilho, pela Câmara dos Deputa-
dos, do texto-base que altera a Lei de Improbidade Administrativa. Parte dos críticos até identificaram pon-
tos positivos na proposta. Porém, também alertam que o texto original contém dispositivos que facilitam a 
impunidade de gestores públicos. A conclusão desses críticos que concordam parcialmente com a proposta 
é que a aprovação ocorreu de forma açodada, sem nenhum tipo de discussão com a sociedade e com os 

órgãos de controle. O deputado federal Gervásio Maia (foto), vice-líder do PSB, é um desses - ele foi 
o único deputado da bancada paraibana a votar contra, justamente porque não concordava com 

a pressa com que a matéria foi apreciada e aprovada. “Meu voto até poderia ter sido diferente. 
Mas, como vai mexer nisso, com todo esse açodamento, num meio de uma pandemia, um as-

sunto tão importante e complexo? Sem discutir, sem fazer audiência pública”, questionou. 
Há que se dizer que a matéria sequer seguiu o devido processo legislativo que é comum 
em tais casos, como passar por comissões. Um dos pontos mais polêmicos diz respeito a 
uma questão: se um prefeito cometer um ato de improbidade administrativa e, posterior-
mente, eleger-se deputado estadual, ele não perderá o cargo - exceto se for comprovado 
enriquecimento ilícito. Isso não seria uma forma de impunidade? 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O clima ficou tenso entre Adriano Galdi-
no (PSB) e Cabo Gilberto (PSL), na sessão da 
ALPB. O segundo queria rebater fala de Anísio 
Maia (PT), mas Galdino não concedeu a pala-
vra. “Não aguento mais ouvi-lo”, disse. “Vou 
me retirar da sessão”, reagiu Gilberto. “Vá com 
Deus”, retrucou Galdino. Tudo isso sem grita-
ria. Com muita cordialidade, até.   

em sessão na alpb,  
tensão com coRdialidade 

está escanteado 

lealdade de soldado 

“Eu não entendo por que ele me exclui des-
sas reuniões. E lamento porque deixo de to-
mar conhecimento de assuntos que o gover-
no está debatendo”. Do vice-presidente da 
República, Hamilton Mourão (PRTB), em en-
trevista ao O Globo, confirmando que está 
escanteado do centro do poder por Bolso-
naro. 

Apesar da declaração pública, Hamilton Mourão 
evita uma fala mais belicosa contra Bolsonaro. Ao 
contrário. Ele afirma que disse a Bolsonaro que “ele 
tem a minha lealdade”. Adiante, o vice-presidente 
reafirmou que será fiel a Bolsonaro, apesar de des-
toar de algumas posições dele: “Jamais vou maqui-
nar contra ele”.  
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Gestão
O Conselho Gestor de 

Parceria Público-Privada do 
Estado da Paraíba (CGPB) é 
um órgão colegiado, vincu-
lado ao Gabinete do Gover-
nador do Estado, cuja prin-
cipal atribuição é analisar 
projetos e deliberar sobre 
a inclusão de propostas no 
Programa de Parceria Públi-
co-Privada. O Conselho é 
composto por representan-
tes de órgãos da administra-
ção estadual e é presidido 
pelo secretário do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão 
Gilmar Martins.

A Secretaria Executiva 
de Parceria Público-Pri-
vada é representada pelo 
secretário executivo da Se-
cretaria de Estado do Pla-
nejamento, Orçamento e 
Gestão, Francisco Petrônio 
de Oliveira Rolim. O órgão 
exerce o papel de Unidade 
Operacional do Programa 
de Parcerias Público-Pri-
vada da Paraíba – PROPPP
-PB, cabendo-lhe prestar 
assessoramento ao Conse-
lho Gestor de PPP.

Coronavírus

Hospital de Trauma de João Pessoa 
amplia ala Covid-19 para 100 leitos

Na linha de frente no 
enfrentamento da covid-19, 
o Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Se-
nador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, entregou 
ontem, mais 46 leitos des-
tinados a pacientes vítimas 
do coronavírus, totalizan-
do 100 leitos, divididos em 
30 de Unidade de Terapia 
Intensiva – UTI e 70 de De-
cisão Crítica - UDC, todos 
regulados pela Secretaria de 

Estado da Saúde em estado 
de saúde moderado e grave.

A ampliação dos leitos 
foi possível após realocação 
do setor administrativo para 
nova estrutura de 400m², lo-
calizada na área externa do 
hospital, que já está funcio-
nando há duas semanas. Os 
46 novos leitos estão instala-
dos no 1º piso do complexo 
hospitalar, sendo que podem 
ser utilizados para UDC – 
unidade em que acomoda 

pacientes com gravidade mé-
dia a intensa - ou dependo da 
necessidade 15 leitos podem 
se transformar em UTIs. 

De acordo com o dire-
tor-geral do Hospital, Laecio 
Bragante, a estrutura monta-
da na unidade de saúde pode 
ser comparada aos hospitais 
instalados na Europa. “Com 
essa nova estrutura teremos 
100 leitos destinados à co-
vid-19, e esses leitos serão 
incorporados definitivamen-

te à parte Assistencial. Já a 
parte administrativa será 
acomodada numa estrutura 
a ser construída pelo Gover-
no do Estado, em anexo ao 
hospital”, ressaltou. 

Laecio esclareceu ainda 
que o atendimento de urgên-
cia e emergência continua 
acontecendo 24h por dia. “Os 
atendimentos aos pacientes 
perfil da unidade de saúde 
continuam acontecendo nor-
malmente”, concluiu. 

Implantação das usinas fotovoltaicas deve reduzir em 20% o valor da conta de energia elétrica do custeio do estado

Foto: pixabay.com
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Estado acumula 368.578 casos confirmados, sendo 8.269 óbitos e 242.820 pacientes considerados recuperados

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) confirmou 
ontem a realização de mais 
de 1 milhão de testes para o 
diagnóstico da covid-19 no 
Estado. Foram 1.002.781 tes-
tes, o equivalente a 26,62% da 
população paraibana, sendo 
327.929 casos descartados. 
Novos 2.457 casos de conta-
minação por covid-19, além 
de 32 falecimentos em de-
corrência do agravamento 
da doença também foram re-
gistrados. Com mais de 2 mil 
casos há oito dias, o Estado 
atualiza a maior sequência 
histórica de maiores registros 
diários de casos. 

O  E s t a d o  a c u m u l a 
368.578 casos confirmados, 
sendo 8.269 óbitos e 242.820 
pacientes considerados recu-
perados. Aproximadamente 
117 mil casos estão em aberto 
no sistema de notificação de 
casos, indicando casos sem 
finalização no sistema ou em 
processo de recuperação. 
Dados do Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar indi-
cam que 908 pessoas estão 
em recuperação nas unidades 
públicas de referência para o 
tratamento da covid-19. Entre 
a quarta-feira e a quinta-feira, 

foram contabilizadas novas 
87 hospitalizações. Entre os 
novos casos confirmados on-
tem, 128 são pacientes hospi-
talizados.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado 
é de 74% e 67% nas enferma-
rias adulto. Entre as macrorre-
giões de saúde, o Sertão possui 
a maior taxa de ocupação em 
leitos de UTI adulto, sendo 
91% de leitos ocupados e 70% 
nos leitos de enfermaria. Em 
seguida, Campina Grande apa-
rece com 77% de ocupação 
dos leitos de UTI e 90% nas 
enfermarias, ambos para adul-
tos. A Região Metropolitana 
de João Pessoa tem a menor 
ocupação em leitos de UTI e 
enfermaria para adultos, um 
total equivalente a 70% e 57%, 
respectivamente.

Vinte dos 32 falecimen-
tos confirmados no boletim 
diário ocorreram entre a 
quarta-feira e ontem, datados 
entre os dias 31 de maio e 17 
de junho. Todas aconteceram 
em hospitais públicos. Foram 
acometidos 20 homens e 12 
mulheres, com faixa etária 
entre 27 e 86 anos, 14 deles 
não possuíam comorbidades 
e os demais apresentaram 
diabetes como fator de risco 
mais frequente.

As mortes ocorreram en-
tre residentes de João Pessoa 
(6); Patos (5); Campina Gran-
de (3); Catingueira e Monteiro 
(2 cada); Boa Vista, Brejo dos 
Santos, Cabedelo, Coremas, 
Desterro, Itabaiana, Juarez 
Távora, Lucena, Natuba, Prin-
cesa Isabel, Riachão do Poço, 
Santa Rita, Sousa e Triunfo 
(com um caso cada). Outros 
95 falecimentos ainda estão 
sendo investigados pela SES. 

Entre as maiores concen-
trações de casos no boletim 
dessa quinta-feira, cinco ci-
dades acumularam o equi-
valente a 841 casos (34,3% 
dos casos totais). A lista é li-
derada por Campina Grande, 
com 295 casos; João Pessoa 
aparece em seguida com 293; 
Monteiro registrou 92 conta-
minações; Alagoa Nova teve 
89 registros; Guarabira encer-
ra a lista com 73 novos casos.

Onze dos 59 municípios 
paraibanos que acumulam 
casos acima de mil possuem 
as maiores concentrações de 
casos. São eles: João Pessoa 
(93.137), Campina Grande 
(33.666), Patos (12.368), 
Guarabira (8.859), Cajazei-
ras (8.523), Cabedelo (8.530), 
Santa Rita (8.326), Bayeux 
(6.948), Sousa (6.727), São 
Bento (5.402) e Pombal 
(5.103).

Chegarão hoje à noite na 
Paraíba uma nova remessa 
de vacinas com 88.970 doses, 
sendo 47.970 do imunizante 
da Pfizer e 41 mil da vacina 
CoronaVac. A distribuição aos 
municípios ocorrerá amanhã, 
19 de junho. O anúncio foi 
feito ontem pelo governador 
João Azevêdo nas redes so-
ciais. A Prefeitura de João Pes-
soa segue vacinando apenas 
segunda dose, tanto da Coro-
naVac quanto AstraZeneca. 

“Seguiremos avançando na 
vacinação em todo o Estado”, 
pronunciou.

A Secretaria de Saúde 
de João Pessoa informou que 
só retomarão a vacinação da 
primeira dose quando che-
garem mais vacinas à capital 
paraibana, mas não estipulou 
data, pois vai depender da 
quantidade de doses dispo-
nibilizadas.

Segundo o Sistema de 
Informação do Ministério da 

Saúde, foram registradas a 
aplicação de 1.538.203 do-
ses de imunizantes contra 
a covid-19. Até o momento, 
1.065.302 pessoas foram va-
cinadas com a primeira dose e 
472.901 com a segunda dose 
da vacina, chegando à marca 
de 11,71% da população pa-
raibana estimada como prio-
ritária com o ciclo vacinal fe-
chado. A Paraíba já distribuiu 
um total de 1.849.448 doses 
de vacina aos municípios.

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

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

Mais de 1 milhão de testes para 
covid-19 foram realizados na PB

Coronavírus em Campina

Mãe e filho recebem alta 
juntos no Hospital de Clínicas

Dez pacientes que es-
tavam internados no Hospi-
tal de Clínicas, em Campina 
Grande, em tratamento da 
covid-19 receberam alta 
para casa, no final da tar-
de da quarta-feira (16). 
Entre as altas, uma em es-
pecial chamou a atenção. 
De Sumé, no Cariri do Es-
tado, mãe e filho recebe-
ram alta juntos. Darcileide 
Gomes, de 53 anos e Juan 
Victor Gomes, de 32 anos, 
se recuperaram da doen-
ça e puderam voltar para 
o aconchego da família. De 
mãos dadas e visivelmente 
emocionados, eles deixa-
ram o Hospital de Clínicas 
cheios de gratidão. 

“Nós só temos que 
agradecer a Deus e a vocês, 
que foram anjos nas nos-
sas vidas e são anjos nas 
vidas de tantos outros que 
já passaram por aqui ou 
que ainda estão precisan-
do dos cuidados de vocês. 
Muito obrigada”, declarou 
Darcileide. 

Outro saldo positivo 
registrado na unidade de 
saúde foi o número de altas 
da UTI. Cinco pacientes que 
estavam em estado grave 
evoluíram no quadro de 
saúde e agora continuam 
o tratamento nos leitos de 
enfermaria. Também fo-
ram registradas duas ex-
tubações, e nenhum óbito 

aconteceu nas últimas 24h.
O Hospital de Clínicas 

já realizou mais de 1.200 
altas desde julho de 2020, 
e com uma taxa de recupe-
ração que varia entre 75% 
e 80% é um dos hospitais 
da Paraíba com melhor de-
sempenho no tratamento 
da covid-19.  

“Resultados assim 
nos enchem o coração de 
alegria, porque aqui re-
cebemos pacientes muito 
graves, e quando consegui-
mos devolvê-los para suas 
famílias é a certeza de que 
estamos no caminho cer-
to,” afirmou o diretor-ge-
ral do Hospital de Clínicas, 
Jhony Bezerra.

Darcileide Gomes e o filho Juan Victor Gomes se recuperaram da doença e puderam voltar para casa

Foto: Secom-PB

Metropolitano tem 1.400 recuperados

Estado recebe 88.970 doses de vacina

Mais uma página da trajetória da 
saúde dos paraibanos e paraibanas foi 
escrita com vitória, ontem. O Hospital 
Metropolitano Dom José Maria Pires 
celebrou a marca de 1.400 altas de 
pacientes recuperados da covid-19. 
Em 11 de fevereiro, a data foi marcada 
pela alta de número 1 mil, o que re-
sulta em uma média de 100 pacientes 
recuperados por mês.

Segurando uma imagem do Divi-
no Pai Eterno, Guilherme Queiroga, 43 
anos, foi recebido com balões, música 
e o carinho dos seus familiares, além 
da celebração dos profissionais da 
saúde que o acompanharam durante 
o tratamento. Bastante emocionado, 
ele agradeceu ao carinho de todos. 
“Fico feliz por esse dia e grato por es-
tar vivendo, com a ajuda de todos, o 
meu milagre. Me emociono ao saber 
quantos tiveram essa mesma alegria 
que eu e sinto muito por aqueles que 
não conseguiram”, expressou.

Edilânia Queiroga, esposa do pa-
ciente, acrescentou o agradecimento 
ressaltando que as videochamadas 
cooperaram para a recuperação. “To-
dos os dias eu recebia o boletim sobre 
o estado de saúde dele, e as video-
chamadas eram realizadas nas terças, 
quintas e sábados. Para nós e para ele 
era o melhor momento; nos fortalecia, 
e víamos o quanto ele ficava bem. 
Agora estamos indo para o nosso lar 
em Patos, reunir a família novamente. 
Deus abençoe a todos”, disse. 

Antes de seguir viagem, Guilher-
me fez questão de lembrar a impor-
tância dos cuidados com a covid-19. 
“Não podemos maneirar a atenção 

contra essa doença, ela é real. Foi mui-
to ruim conviver com o vírus, eu não 
conseguia conversar sem tossir. Agora 
estou recuperado e posso voltar para 
os braços da minha família e sou grato 
por ter sido tratado neste hospital. Peço 
que Deus continue abençoando toda 
a equipe, são verdadeiros anjos na 
Terra”, finalizou.

“São 1.400 vidas salvas, 1.400 
pessoas que puderam voltar para o 
convívio de suas famílias. O valor disso 
é imensurável. Ainda nesta semana, 
recebemos 12 pacientes das UTIs, para 
continuarmos com o tratamento desses 
e, logo em breve, conceder alta defi-
nitiva, isso nos deixa extremamente 
felizes. É um trabalho multiprofissional 
constante e voltado para esse momen-
to”, contou o coordenador médico da 
Enfermaria Covid, Matheus Agra.

Outros dois pacientes receberam 
alta da unidade na tarde de ontem. O 
Hospital Metropolitano possui no total 
88 leitos exclusivos para tratamento 
da covid-19, sendo 57 de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 31 de En-
fermaria. A instituição, que integra a 
Rede Estadual de Saúde, trabalha em 
resposta ao Plano de Contingência do 
Estado no combate ao novo corona-
vírus.

O Hospital Metropolitano 
Dom José Maria Pires possui 
uma média de 100 pacientes 

recuperados por mês

Amazônia passa pelo pior 
período de desmatamento

Batendo o recorde da dé-
cada de destruição do bioma 
pela terceira vez consecutiva só 
em 2021, o desmatamento da 
Amazônia segue avançando. De 
acordo com dados do Instituto 
do Homem e Meio Ambiente 
da Amazônia (Imazon), foram 
detectados 1.125 km² de des-
matamento. A marca é 70% 
maior do que os números regis-
trados no mesmo período em 
2020, que foi de 660 km². Em 
entrevista ao Giro Nordeste, o 
engenheiro agrônomo e inte-
grante do Greenpeace Brasil, 
Danicley de Aguiar, acredita 
que este é o pior momento de 
desmatamento na região.

“Infelizmente, esse é o pior 
momento de desmatamento 
que estamos vivendo, desde 
2012. Em 2012, a gente con-
seguiu mostrar para o mun-
do que a gente era capaz de 
controlar o desmatamento na 
região, e infelizmente, desde lá 
a gente vem tendo uma cres-
cente e, nos últimos dois anos, 

tivemos uma explosão. E essa 
é uma tendência em que pou-
cos ganham, a maioria perde. 
O desmatamento acaba favore-
cendo aqueles que concentram 
a terra, aqueles que concen-
tram riqueza, então tem muito 
pouca gente ganhando e muita 
gente perdendo”.

Segundo as informações 
do Sistema de Alerta do Des-
matamento (SAD), que moni-
tora a floresta via satélites, a 
maior parte do desmatamento 
foi registrado no Pará, seguido 
por Amazonas e Mato Grosso. 
A preocupação com o recorde 
histórico em maio é devido ao 
fato da região estar prestes a 
entrar no período de seca, que 
ocorre entre junho e setembro 
na Amazônia Legal. É nesse pe-
ríodo que os maiores picos de 
desmatamento são registrados. 
A combinação de fatores ajuda 
a ampliar o processo de sava-
nização. 

A teoria da savanização 
da Amazônia é da década de 
80. “Então estamos avisados 
há muitos anos de que vamos 
chegar em um ponto de não 

retorno. Cerca de 60% da nossa 
floresta já foi consumida. Esse 
processo já está em curso, não 
é possível precisar o ano e o 
momento que isso vai aconte-
cer, mas é possível de dizer que 
isso vai acontecer porque te-
mos sinais disso. Então a partir 
disso é preciso que o país tome 
outro rumo, que reconheça a 
importância da região para a 
regulamentação climática glo-
bal e do próprio país”, afirma 
Danicley de Aguiar.

O processo se caracteriza 
pela transformação da vege-
tação natural em uma área de 
paisagem que se assemelha 
a das savanas africanas, com 
poucas árvores espaçadas, com 
poucas folhas, e um campo ralo.

Mesmo com o avanço da 
devastação do bioma e, conse-
quentemente, da floresta, há 
pouco ou nenhuma iniciativa 
do Governo Federal para re-
duzir os danos. Para Danicley 
de Aguiar, a situação preocupa 
principalmente pela ausência 
de vigilância e atuação efetiva 
da sociedade brasileira em de-
fesa da Amazônia.



Paraíba
Ranking da chuva
Levantamento feito pela Aesa apontou que João Pessoa 
foi o município paraibano que registrou maior volume 
de chuvas desde o início do ano. Página 8
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Sem feriado, comemorações de São João estão proibidas; bares, restaurantes e shoppings têm funcionamento ampliado

Novo decreto cancela festas 
juninas e flexibiliza serviços
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André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Foi divulgado ontem, no Diário 
Oficial do Estado, um novo decreto 
com medidas de restrição para con-
ter o agravamento da pandemia da 
covid-19 no estado. Dentre as prin-
cipais mudanças provocadas pelo 
decreto estadual Nº 41.352, estão 
o cancelamento do feriado de São 
João, com a consequente proibição 
de festejos juninos, 
e a flexibilização dos 
horários dos bares e 
restaurantes. As novas 
medidas entram em vi-
gor amanhã e seguem 
até o dia 2 de julho.

No texto assinado 
pelo governador João 
Azevêdo, as novas me-
didas são justificadas 
pelo aumento da mé-
dia móvel de óbitos provocadas pela 
covid-19 nos últimos 14 dias,  seme-
lhantes aos que foram observados 
no mês março de 2021; crescimento 
da taxa de transmissibilidade do co-
ronavírus na Paraíba, ocasionando 
uma taxa de ocupação de quase 80% 
dos leitos de UTI mesmo diante da 
disponibilidade de mais de 1.290 lei-
tos ativos; e pela circulação de novas 
“cepas” do vírus que têm maior poder 
de contágio.

A principal novidade consta 
no artigo 12 do decreto, que 
determina a proibição da 
“realização de festejos 
juninos, patrocina-
dos por entes públi-
cos e privados, tais 
como, prefeituras, 
associações, sin-
dicatos, clubes, 
áreas de lazer 
de condomínios 
e estabelecimen-
tos similares”. Ainda 
de acordo com a norma, 
os dias 23, 24, 28 e 29 de junho, que 
compreendem véspera e dia de São 
João e São Pedro, excepcionalmente, 
não será feriado, nem ponto faculta-
tivo, em todo o território estadual.

Outra mudança significativa em 
relação ao decreto que estava em vi-
gor é a flexibilização no setor de ba-
res e restaurantes, que agora podem 

voltar a operar nos fins de semana, 
mas somente com atendimento ao 
público nos horários de 6h às 21h, 
sendo permitido após o pe-
ríodo o funcionamento nas 
modalidades de delivery ou 
de retirada. A medida não se 
aplica a bares, lanchonetes e 
restaurantes que funcionam 
em hotéis, pousadas, rodoviá-
rias e aeroportos.

O setor de comércio e ser-
viços, por sua 
vez, passam a 
funcionar até 
dez horas contí-
nuas por dia, sem 
aglomeração de pes-
soas nas suas depen-
d ê n c i a s e 
o b s e r -
v a n d o 
todas as 
n o r m a s 

de distanciamento social 
e os protocolos específicos 
do setor. Especificamente os 
shoppings centers devem fun-
cionar somente de 10h às 22h. Os 
bares, lanchonetes e restaurantes 
que estão dentro dos shoppings fi-
cam autorizados a abrir 
somente até as 
21h.

SERVIÇO 
Atividades que estão liberadas desde que 
respeitem os protocolos de prevenção da 
covid-19.

n Salões de beleza, barbearias e demais esta-
belecimentos de serviços pessoais, atendendo 
exclusivamente por agendamento prévio e sem 
aglomeração de pessoas nas suas dependências, 
observando todas as normas de distanciamento 
social e o horário estabelecido; 

n Academias, com 30% da capacidade; 

n Escolinhas de esporte; 

n Instalações de acolhimento de crianças, como 
creches e similares; 

n Hotéis, pousadas e similares; 

n Construção civil; 

n Call centers, observadas as disposições cons-
tantes no decreto 40.141, de 26 de março de 
2020; 

n Indústria

Aulas, cultos e 
área de eventos

Permanecem da mesma forma, a 
liberação para realização de cultos, 
missas e demais cerimônias religiosas 
desde que respeitada a ocupação máxi-
ma de 30% da capacidade dos templos, 
e também o funcionamento do setor 
de construção civil, que deve operar 
entre as 6h30 e 16h30, sem aglome-
ração de pessoas nas suas dependên-
cias e observando todas as normas de 
distanciamento social e os protocolos 

específicos do setor.
Seguem suspensas a modalidade de aula pre-

sencial nas escolas das redes públicas estadual 
e municipais, em todo território estadual, até 
anterior deliberação, devendo manter o ensino 
remoto. No período do novo decreto, as escolas 
particulares de Ensino Superior e Médio devem 
manter aulas exclusivamente remotas. No caso 
dos Ensinos Infantil e Fundamental, fica liberado 
o funcionamento no regime híbrido, podendo 
também realizar atividades presenciais para os 
alunos com transtorno do espectro autista (TEA) 
e de pessoas com deficiência.

Ainda conforme a normativa, fica proibido 
o funcionamento de cinemas, museus, teatros, 
circos, casas de festas, centros de convenções, 
salas de espetáculos, bem como a realização 
de eventos sociais, congressos, seminários, 
conferências, shows e feiras comerciais em 
todo o território estadual. 

Ficam suspensos também as atividades 
presenciais nos órgãos e entidades vinculadas 
ao Poder Executivo Estadual pelo período do 

novo decreto. O decreto também recomenda 
aos municípios que decretem o fechamen-

to de praias, parques, praças e demais 
espaços públicos destinados a lazer, no 
período em que vigorar o novo decreto. 

As fiscalizações aos estabelecimen-
tos passam a ser intensificadas e de-
vem ser feitas pela Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária (Agevisa), os 
órgãos de vigilância sanitária muni-

cipais, as forças policiais estaduais, 
os Procons estadual e municipais e 
as guardas municipais. Em caso de 
infração, o estabelecimento será 
notificado e multado, podendo ser 
interditado por até sete dias em 
caso de reincidência.

Em caso de nova reincidên-
cia, será ampliado para 14 dias o 
prazo de interdição do estabeleci-
mento, sem prejuízo da aplicação 
de multa, na forma deste artigo. 

O descumprimento às normas 
sanitárias de proteção contra a 

covid-19 ensejará a aplicação de 
multa no valor de até R$ 50 mil. As 

sanções previstas no decreto não afas-
tam ainda a possibilidade da responsa-

bilização dos envolvidos nas esferas 
cível e criminal

O decreto mantém a obrigato-
riedade, em todo território do Estado 

da Paraíba, do uso de máscaras, mesmo que 
artesanais, nos espaços de acesso aberto ao 
público, incluídos os bens de uso comum da 
população, vias públicas, no interior dos ór-
gãos públicos, nos estabelecimentos privados e 
nos veículos públicos e particulares, inclusive 
ônibus e táxis.

7 dias
É o período de interdição 

para o estabelecimento que 
desrespeitar o decreto.

O uso de máscaras continua 
obrigatório em todo 
o território paraibano nas 
áreas abertas ao público, 
inclusive, nas ruas, órgãos 
públicos e transportes públicos

Foto: Marcus Antonius 
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Famílias recebem assistência de equipe multidisciplinar, alimentação e transporte; mães celebraram retorno do serviço

Centro destinado a crianças 
com microcefalia é reaberto
Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

“Meu sentimento, além 
de gratidão, é de felicidade. 
Porque, além do meu filho 
Arthur que tem microcefalia 
tenho um garoto de 12 anos 
e uma bebê de seis meses, 
então esse apoio que recebo 
da prefeitura me faz voltar a 
viver. Estou muito grata pela 
reabertura do centro e muito 
satisfeita com a eficiência e 
rapidez no meu pedido, pois 
fui eu mesma solicitar ao 
prefeito a retomada dessas 
atividades”, relata Suelen de 
Miranda que tem um filho de 
quatro anos com a deficiência.

O Centro Dia da Criança 
com Microcefalia estava com 
as atividades suspensas des-
de o início da pandemia, mas 
na última quarta-feira (16), 
a Prefeitura de João Pessoa 
retomou os atendimentos de 
assistência às 51 famílias que 
já estão cadastradas. No início 
do ano passado, antes da pan-
demia, os serviços aconteciam 
diariamente para 19 crianças 
e suas famílias, porém, a par-

tir desta segunda-feira (21), 
quando se iniciará as ações, 
serão atendidas apenas quatro 
pacientes por dia. Assim será 
possível proteger os peque-
ninos e seus responsáveis da 
covid-19.

A mãe do Arthur, comenta 
que é unânime a alegria das 
pessoas que utilizam o centro. 
“Conversando com as outras 
mães estamos todas felizes, 
porque estaremos menos 
sobrecarregadas por termos 
todo esse apoio. Eu tenho 
carro, mas a maioria não tem 
transporte para locomoção e 
até nisso o centro ajuda, o ôni-
bus vai buscar em casa e dei-
xar todos os dias. Isso é muito 
satisfatório! Estou muito con-
tente! Tenho certeza que meu 
filho vai se desenvolver ainda 
mais, não só nas terapias, mas 
na sociabilização com outras 
pessoas. Ter essa sociabiliza-
ção com crianças da mesma 
deficiência e com as profis-
sionais, vai ser maravilhoso 
para eles”, pontua Suelen de 
Miranda, de 38 anos.

Ela acrescenta que, além 
do amparo no centro, as mães 

conseguem voltar a ter uma 
vida normal. “Eu era cerimo-
nialista infantil e renunciei 
minha profissão para ser mãe 
do Arthur, passei um bom 
tempo com aperto financeiro 
agora por ter que me dedi-
car exclusivamente a ele, mas 
com a reabertura dessa casa 
vai me ajudar demais a voltar 
a trabalhar”, enfatiza. 

De acordo com a coorde-
nadora do centro, Joseane Ta-
veira, o espaço é utilizado para 
o convívio das famílias e seus 
filhos. Foi feito um plano de 
atendimento para poder aten-
der todas as crianças cadas-
tradas, com a distribuição de 
café da manhã, almoço e lanche 
da tarde, para todos os acom-
panhantes e pacientes, além 
da realização das atividades 
multidisciplinares, com terapia 
ocupacional, atendimento psi-
cológico, de assistência social, 
enfermagem, psicopedagógico 
e de nutricionista. 

“Até o momento são 51 
crianças cadastradas de zero a 
seis anos, mas temos algumas 
com mais de seis anos, que 
continuam recebendo nosso 

Problema causado pelo vírus da zika
Até 2015, os casos de microce-

falia no país era considerado uma 
deficiência não muito comum en-
tre as crianças. Entretanto, no final 
desse ano começou uma epidemia 
do vírus da zika que ocasionou o 
crescimento de casos da doença 
em gestantes e bebês. 

Segundo a Organização Mun-
dial de Saúde (OMS), esse vírus é 
transmitido através do mosquito Ae-

des aegypti, o mesmo que causa 
a dengue. Quando afeta as mães 
atinge o sistema nervoso dos fetos 
que desenvolvemsa malformações 
do cérebro. 

De acordo com o Ministério da 
Saúde, de 2015 até 2020 foram 
registrados cerca de 4,5 mil crianças 
com microcefalia em todo o país. Na 
Paraíba, são mais de 220 crianças 
com casos conformados.

suporte, enquanto a gente 
não fizer a transição dessas 
crianças para outros serviços. 
Aqui a gente faz todo o acom-
panhamento das demandas 
que as famílias precisam, for-
talecendo o vínculo afetivo. 
Inclusive também fazemos o 
encaminhamento de consultas 
médicas com especialistas”, ex-
plica a coordenadora Joseane.

Katiana Cavalcanti dos 
Santos é coordenadora da 
proteção especial de média 
complexidade do município 

de João Pessoa e pondera que a 
microcefalia traz um dano para 
as famílias, sobretudo para as 
mulheres, pois a maioria das 
mães teve que deixar seus em-
pregos para cuidar dos filhos, 
já que tudo da criança preci-
sa de acompanhamento nas 
24 horas do dia. “O centro é 
uma alternativa para que essas 
crianças possam ser acompa-
nhadas por especialistas que 
se dedicam para proporcionar 
uma melhor qualidade de vida 
que ocasiona um desenvolvi-

mento humanizado e especí-
fico para a deficiência”.

As mães que têm filhos com 
microcefalia que ainda não re-
cebem assistência devem pro-
curar o Centro de Referência da 
Assistência Social mais próximo 
de sua residência para fazer o 
cadastro ou ir direto no Centro 
Dia da Criança com Microcefa-
lia, localizado na Avenida Julia 
Freire, nº 1621, no bairro Ex-
pedicionários. Também podem 
agendar o cadastramento pelo 
telefone (83) 3214 7310.

Feira Móvel do Produtor

Artesanato e forró marcam início do evento
Artesanato, forró pé 

de serra, bolo de milho, 
pamonha, canjica, mun-
gunzá, pudim de milho 
verde, flores ornamen-
tais e até cocada de milho 
verde são só alguns dos 
produtos que estão sen-
do comercializados na 
Feira Móvel do Produtor. 
O evento, que é itinerante 
e vai até o dia 23, iniciou 
ontem no Ponto de Cem 
Réis e contou com a pre-
sença do vice-prefeito Léo 
Bezerra, do secretário de 
Desenvolvimento Urbano, 
Fábio Carneiro e do secre-
tário executivo Ubaldo Pe-
queno. 

A Feira Móvel do Pro-
dutor, além do centro da 
cidade, vai passar pelos 
bairros de Mangabeira, 
Tambaú e Bessa, em pon-
tos estratégicos, levando 
o melhor da gastronomia 
regional, além de milho e 
artesanato. O objetivo do 
evento é potencializar a 
economia criativa na ca-
pital, num cenário econô-
mico ainda delicado para 
esses empreendedores. 
“Esse é o pensamento da 

Prefeitura de João Pessoa, 
fomentar a economia do 
nosso município. É um mo-
mento importante e não 
poderia deixar de me fazer 
presente. O prefeito Cícero 
está numa viagem admi-
nistrativa e, infelizmente, 
não pode comparecer, mas 
eu fiz questão de vir aqui 
conferir, conversar com a 
população e, claro, ajudar 
também os comerciantes e 
artesãos da nossa cidade”, 
destacou Léo Bezerra.

Fátima Mendonça é 
artesã há 11 anos e mora 
no Bairro dos Novais. Para 
ela, a Feira Móvel do Pro-
dutor representa o renas-
cimento da valorização de 
sua categoria. “Daria para 
chamar de ressurreição, 
porque após oito anos 
de esquecimento, a gente 
vê que essa gestão e essa 
equipe maravilhosa, estão 
valorizando os artesãos de 
João Pessoa. Afinal de con-
tas, somos trabalhadores, 
pessoas criativas, seres 
humanos e agora a gente 
sente que estamos sendo 
valorizados. A única pa-
lavra é gratidão”, relatou 

Centro Dia da Criança com Microcefalia retoma na próxima segunda-feira o funcionamento atendendo a cada dia quatro crianças; antes do início da pandemia, eram 19 os atendimentos diários feitos pela equipe da unidade

Foto: Evandro Pereira

emocionada.
A feira é um marco da 

Sedurb no que diz respeito 
ao reordenamento urbano 
e ao reconhecimento do 
potencial econômico dos 
comerciantes da capital. 
“A inovação do projeto, de 
levar os nossos agricultores 
familiares e artesãos para 
todos os recantos da cidade 
João Pessoa, nesse momen-

to de pandemia é também 
uma questão de solidarie-
dade com as pessoas, com 
esses trabalhadores. Trata-
se de uma marca que esta-
mos empreendendo na Se-
durb na atual gestão, que de 
maneira humana e social, 
agora valoriza e fomenta o 
trabalho dessa categoria”, 
destacou Fábio Carneiro, 
secretário da Sedurb.

Por meio da Fundação 
Cultural de João Pessoa (Fun-
jope) o evento contará todos 
os dias com atrações cultu-
rais. Nesta quinta, na abertu-
ra, a animação da feira ficou 
por conta do Trio Xoteando. 
A gastronomia também está 
chamando atenção dos con-
sumidores. Dona Maria do 
Carmo é uma das cozinhei-
ras que está se destacando 

Feira Móvel do Produtor foi aberta ontem no Ponto de Cem Réis oferetendo várias opções para os consumidores

na Feira Móvel do Produtor. 
“Minhas cocadas são gourmet 
e feitas na hora. Trabalho com 
isso há 27 anos e agora vejo o 
reconhecimento do meu tra-
balho. Eu conquisto os consu-
midores com a variedade, tem 
de jaca, banana, macaxeira, 
milho verde, além dos sabores 
tradicionais”, explicou.

Foto: Secom-JP

SERVIÇO 
Programação - A Feira 
Móvel do Produtor vai 
até o dia 23. Hoje, ela 
permanece no Ponto de 
Cem Réis até as 15h. 
 
n Dia 18 - Ponto de 
Cem Réis (Centro) - 7h 
às 15h
n Dia 19 - Praça Cristo 
Rei (Mangabeira) - 7h 
às 15h
n Dia 21 - Praça 
Desembargador Osias 
Nacre Gomes (Bessa) - 
7h às 15h
n Dia 22 - Mercado 
do Peixe (Tambaú) - 
a partir das 14h
n Dia 23 - Parque 
Solon de Lucena 
(Centro) - 7h às 17h
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Na Operação “Pernalonga”, o helicóptero Acauã foi usado para evitar a fuga dos investigados, em Santa Rita
Uma força tarefa envol-

vendo policiais civis, milita-
res e Corpo de Bombeiros, 
além do Batalhão Ambiental 
cumpriu, nessa quinta-feira 
mandados de prisão e de bus-
ca e apreensão no Alto das 
Populares, em Santa Rita, na 
Região metropolitana de João 
Pessoa. Na ação, que contou 
com a participação de 90 po-
liciais e apoio do Grupo Tático 
Aéreo (GTA) 22 pessoas fo-
ram presas, além da apreen-
são de armas e drogas.

A operação foi batizada 
de “Pernalonga” em refe-
rência ao apelido de um dos 
integrantes da Organização 
Criminosa com atuação no 
Alto das Populares, respon-
sável por crimes de homicí-
dio, tráfico de drogas e cri-
mes patrimoniais em Santa 
Rita. A Justiça havia expedi-
do 26 mandados de prisão e 
16 de busca e apreensão

O delegado-geral da 
Polícia Civil da Paraíba, An-
dré Rabelo, informou que 
o objetivo da operação foi 
desarticular organizações 
criminosas como esta que 
vinha atuando em Santa Rita. 
“Para isso, estamos unindo 
forças e trabalhando de for-
ma integrada. A importân-
cia desse trabalho está na 
união das forças policiais em 
torno de um único objetivo, 
que é a repressão ao tráfico 
de drogas e a desarticulação 

Ação policial cumpre mandados 
contra homicidas e traficantes

Bandidos invadem 
PSF e UPA

A polícia já sabe que foram 
dois adolescentes os respon-
sáveis pelo arrombamento 
do Posto de Saúde da Famí-
lia (PSF) do bairro Colinas 
do Sul, em João Pessoa. A 
dupla destruiu a porta de 
entrada, levou alguns ma-
teriais, além de deixar tudo 
bagunçado. Uma guarnição 
do 5o BPM esteve no local 
e, após fazer levantamento 
soube que teriam sido dois 
adolescentes. Na madruga-
da de ontem também foi re-
gistrado assalto a pacientes 
e funcionários da Unidade 
de Pronto Atendimento  
(UPA), da Avenida Flávio 
Ribeiro Coutinho (Retão 
de Manaíra). O secretário 
de Segurança Urbana e 
Cidadania, João Almeida, 
informou que a Guarda Mu-
nicipal está sendo equipada 
para oferecer segurança a 
pacientes que procuram os 
PSF e UPAs como também 
aos funcionários.

Preso suspeito de 
praticar assaltos

A Polícia Militar prendeu, 
na noite dessa quarta-feira 
(16), no bairro de Manaíra, 
em João Pessoa, um suspeito 
que se passou por passageiro 
de um carro que faz trans-
porte por aplicativo para 
praticar roubos com o veículo 
da vítima, que era mantido 
no porta-malas. O suspeito, 
que completou 18 anos no co-
meço deste mês, teria assalta-
do outras cinco pessoas. O car-
ro foi interceptado após um 
cerco realizado pelas equipes 
do Batalhão Especializado 
em Policiamento Turístico 
(BEPTur) e 6ª Companhia In-
dependente da PM (6ª CIPM). 
Com o rapaz foi apreendida 
uma arma de brinquedo e 
recuperados os objetos das 
vítimas. O motorista de apli-
cativo foi resgatado pelos po-
liciais sem nenhum ferimento. 
O preso foi apresentado na 
Central de Flagrantes.

As forças de segurança utilizaram helicóptero para cumprir mandados judiciais contra envolvidos com o tráfico de droga, assassinatos e crimes patrimoniais na região de Santa Rita

de organizações criminosas”, 
enfatizou.

Carlos Othon, delegado 
seccional de Santa Rita, disse 
que muitos mandados foram 
cumpridos com o apoio da 
Secretaria de Administração 
Penitenciária, já que alguns 
alvos já estavam cumprindo 
pena e tinham um novo man-
dado de prisão em aberto.

“Esses mandados cum-
pridos dentro do presídio são 
importantes porque, mui-
tas vezes, um preso já esta-
va prestes a sair da unidade 

prisional e, por conta de um 
novo mandado, tem várias 
restrições impostas pelo pa-
cote ‘anticrime’ e até mesmo 
continuam presos por mais 
tempo”, destacou.

O tenente-coronel Pablo, 
comandante do 7º Batalhão 
de Polícia militar garantiu 
que novas operações devem 
acontecer. “Demos cumpri-
mento a 10 mandados de 
prisão dentro do sistema pe-
nitenciário e outros 12 nas 
residências dos suspeitos. Foi 
um grande êxito, mas novas 

operações na região de Santa 
Rita estão sendo programa-
das, dando continuidade à 
repressão ao crime organiza-
do”, ressaltou. 

maísa Félix, superinten-
dente da Polícia Civil na 1ª 
região de Polícia Civil, em João 
Pessoa, também destacou o 
papel da ação integrada e da 
continuidade de ações como 
esta durante todo o ano. “São 
ações que têm uma continui-
dade. Temos o apoio da Secre-
taria de Segurança Pública e 
nosso foco não é só a prisão, 

mas há um planejamento 
maior, que abrange  a melho-
ria do atendimento ao público 
nas delegacias”, concluiu.

As investigações con-
tinuam e a população pode 
colaborar com a Polícia Ci-
vil fazendo qualquer tipo de 
denúncia através do número 
197 (Disque-Denúncia). A 
ligação é gratuita e anôni-
ma, mas caso o denunciante 
queira se identificar, terá a 
garantia de que sua identida-
de será mantida sob o mais 
absoluto sigilo.

Fotos: Ascom/PCPB

Curtas

PRF já recuperou na Paraíba 
mais de 200 veículos roubados

A Polícia Rodoviária 
Federal na Paraíba bateu 
recorde na recuperação de 
veículos roubados e supe-
rou a marca de 200 veículos 
apreendidos desde janeiro 
até junho deste ano. Ao todo, 
são 215 veículos roubados 
que foram recuperados.

Nesse perído houve um 
aumento de 6% nos veículos 
roubados e recuperados se 
comparado ao mesmo perío-
do de 2020. 

Na maioria dos casos, o 
veículo roubado está clona-
do, significa que foi adulte-
rado e está circulando com 
placa diferente da original, o 
que dificulta a identificação 
do crime. 

Em menos de 48 horas, 
mais cinco veículos rouba-
dos e que estavam adultera-
dos foram recuperados pela 

Polícia investiga assassinato 
de aposentado em Campina

O aposentado José mar-
cos Pereira da Costa, de 62 
anos, foi encontrado mor-
to na manhã dessa quin-
ta-feira (17) no interior 
de sua residência, na Rua 
José Araújo Freire, no bair-
ro Presidente médici, em 
Campina Grande. A perícia 
constatou 12 perfurações 
no corpo da vítima. 

A polícia trabalha com a 
hipótese de homofobia, pois 

a vítima era homossexual e 
sempre recebia a visita de 
uma pessoa que vizinhos 
acreditam que seja seu na-
morado. Uma moto perten-
ce a “marquinhos”, como o 
aposentado era conhecido 
foi levada para caracterizar 
o crime de latrocínio. 

De acordo com a perícia, 
o aposentado foi morto na 
madrugada de quarta-feira 
(15). Pela manhã, vizinhos 

desconfiaram da ausência 
de “marquinhos”, pois ele ti-
nha o costume de conversar 
com as pessoas e foi notada 
a sua ausência. O corpo foi 
encontrado por uma vizi-
nha, que tinha a chave da 
casa dele que chamou outra 
pessoa e entraram na casa, 
encontrando o corpo na sala 
de jantar. Informações à po-
lícia podem ser dada através 
do 197 (disque denúncia).

PRF na Paraíba. No total, fo-
ram três automóveis e duas 
motocicletas recuperados 
entre a noite de terça-feira 
(15) e a manhã dessa quin-
ta-feira (17).

As ocorrências aconte-
ceram em Cajazeiras, Sertão 
paraibano. Em seguida, na 

Região metropolitana de João 
Pessoa e também em São Se-
bastião de Lagoa de Roça e 
em Pocinhos, municípios do 
Agreste paraibano.

Nas cinco ocorrências 
registradas, os policiais reali-
zavam fiscalização minuciosa 
nos veículos.

Algumas motos foram apreendidas durante as fiscalizações da PRF

Foto: Nucom / PRF
Um homem identifi-

cado por Alesson Roberto 
de Almeida foi condenado 
a uma pena de cinco anos 
de reclusão, em regime 
semiaberto pela prática 
do crime de estelionato, 
praticado por 15 vezes. A 
pena foi imposta pelo juiz 
da 7ª Vara Criminal da 
Comarca de João Pessoa, 
Geraldo Emílio Porto que 
também estabeleceu uma 
pena pecuniária no valor 
de 100 dias/multa. O réu 
pode recorrer da sentença 
em liberdade.

Consta na ação penal 
que Alesson, alegando ser 
funcionário do Detran-PB, 
entre os anos de 2013 a 
2016, vendeu diversos veí-
culos, afirmando que eram 
fruto de leilão, a 15 víti-
mas, em ocasiões diferen-
tes, sendo todos pagos com 
a promessa de entregá-los 
em um prazo determinado, 
mas nenhuma das vítimas 
recebeu os veículos, tam-
pouco o dinheiro de volta. 
Umas das vítimas contou 
que o acusado dizia que 
trabalhava no Detran e que 
tinha sido colocado no ór-
gão por Wallber Virgulino. 

Com base nas infor-
mações do inquérito poli-
cial, o ministério Público 
ofereceu denúncia contra 
Alesson Roberto de Al-
meida, como incursos nas 
penas do artigos 171, por 
15 vezes, combinado com 
o artigo 69, ambos do Có-
digo Penal. A defesa de 

Alesson alegou não haver 
prova concreta de mate-
rialidade e autoria aptas a 
embasar um decreto con-
denatório e requereu a sua 
absolvição ou, diante de 
entendimento diverso que 
fosse aplicada a continui-
dade delitiva e concedido 
o direito de recorrer em 
liberdade.

Na sentença, o juiz 
Emílio Porto afirma que 
os depoimentos prestados 
pelas vítimas foram con-
tundentes em descrever o 
ocorrido e todas relataram 
o mesmo modus operandi 
do acusado, que sempre se 
apresentava como funcio-
nário do Detran, com fácil 
acesso aos lotes dos leilões 
e oferecia veículos com va-
lor abaixo do mercado, jus-
tificando o valor em razão 
da hasta pública. 

Prisão
Na cidade de Campi-

na Grande, a Polícia Civil 
prendeu o empresário 
sousense Petrônio Fernan-
des de Oliveira, acusado de 
crime de estelionato.

O delegado Carlos 
Seabra, da Seccional de 
Sousa, informou que du-
rante as investigações, foi 
constatado que Petrônio 
era proprietário de auto
-escolas em Sousa e Patos, 
teria cometido crime de 
estelionato, sendo expedi-
do um mandado de prisão 
pela 1ª Vara mista do mu-
nicípio de Patos.

Homem é condenado a 
15 anos por estelionato
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Relatório da Aesa aponta que a capital acumula no ano 1.246,4 milímetros; maio foi o mês mais chuvoso
João Pessoa é a cidade 

onde mais choveu este ano 
no Estado. Segundo levan-
tamento feito pelo setor de 
Monitoramento e Hidrome-
tria da Agência Executiva de 
Gestão das Águas do Estado 
(Aesa), foram registrados 
1.246,4 milímetros. Maio foi 
o mês mais chuvoso na capi-
tal, com 436,2 milímetros. 

O município de Lucena 
ocupa a segunda colocação 
do ranking das chuvas 2021 
com 1093,9 milímetros. No 
mês passado, foram registra-
dos 423,2 milímetros. Outras 
três cidades localizadas no 
Litoral completam o top 5 
das precipitações na Paraí-
ba: Alhandra (1030,8mm), 
Bayeux (979,1mm) e Conde 
(943,9 mm).  

Os meses de abril, maio, 
junho e julho são os mais chu-
vosos nas regiões Litoral, Bre-
jo e Agreste. “Nós estamos em 
período de chuva. Neste pe-
ríodo os aglomerados de nu-
vens se deslocam do Oceano 
Atlântico em direção à costa 
leste da Paraíba. Neste mês de 
junho, as chuvas estão abaixo 
da média, como a Aesa havia 
previsto”, lembrou a meteoro-
logista Marle Bandeira.

No Cariri, Sertão e Alto 
Sertão os meses de feverei-
ro, março, abril e maio são os 
mais chuvosos. “De acordo 
com a circulação de ventos, as 
condições oceânicas e atmos-

féricas os Vórtices Ciclônicos 
podem começar a provocar 
pancadas de chuvas já em de-
zembro e janeiro, contribuin-
do para a recarga dos açudes. 
Depois, temos a Zona de Con-
vergência Intertropical, que é 
o principal sistema gerado de 
chuvas para a região semiá-
rida do Nordeste”, explicou 
Marle.

Açudes
Dos 134 reservatórios 

monitoras pelo Governo do 
Estado,  20 estão em situação 
crítica (com menos de 5%), 
21 estão em observação (com 
menos de 20%), 92 possuem 
mais de 20% da capacidade e 
apenas um está sangrando. A 
lista detalhada com a quanti-
dade de água em cada reser-
vatório está disponível no site 
aesa.pb.gov.br .

JP é a cidade paraibana 
com mais chuva em 2021

Teresa Duarte
teresaduarte2@hotmail.comParaíba: todos os cantos

Litoral Norte 

Barra de Camatuba
Areia

LiTorAL SuL

O Shopping Rural no Sítio Tambaba, situado no Litoral Sul da Paraíba é ponto de para-
da para guias e três empresas de quadriciclo que fazem visitas ao assentamento. Atualmen-
te, são nove lojas que compõem o shopping, composto de pequenas casas de taipa feitas 
pelos moradores para comercialização de doces, tapiocas, caldos, castanhas, cachaças, 
sorvetes artesanais, artesanato e moda praia. Os turistas ficam encantados com a beleza e a 
originalidade do lugar, onde quase tudo o que se vende é feito pela comunidade. Vale a pena 
uma parada para degustar as delícias produzidas na comunidade.

Campina Grande 

Teve início na última segunda-feira (14) a Primeira Feira de Artesanato Rai-
nha da Borborema, com venda de peças de artesanato de artesãos do Fórum de 
Artesanato Rainha da Borborema (Foarb), em Campina Grande. A feira tem como 
tema “Feita de Nós” e acontece em um shopping da cidade, através do Programa 
do Artesanato Paraibano (PAP). A feira segue até o dia 14 de julho próximo com 
a participação de 30 artesãos de Campina Grande e região que são diretamente 
beneficiados com a iniciativa.

Fotos: Teresa Duarte

Com aproximadamente 60 quilômetros de praias, o Litoral Norte paraibano caracteriza-se 
por rios, falésias e preservação da Mata Atlântica. A região também é conhecida pela existência de 
aldeias dos índios potiguaras, preservando a história e tradição das tribos. Para facilitar o acesso de 
turistas e visitantes o Governo do Estado investiu na construção e pavimentação de rodovias que 
dão acesso às cidades de Lucena, Baía da Traição, Mamanguape e Mataraca, esta última faz divisa 
com o Estado do Rio Grande do Norte.

Se você gosta de apreciar uma beleza selvagem, a dica 
é a Barra de Camaratuba. Habitada por uma pequena vila 
de pescadores ela pertence ao município de Mataraca, a 
aproximadamente 110 km de João Pessoa/PB e a 120 km 
de Natal/RN, estando situada no meio do pouco que resta 
da Mata Atlântica, com praias desertas, lagoas, áreas de 
proteção ecológica e muito mais. A beleza local vem desper-
tando o interesse de visitantes e investidores estrangeiros, 
que planejam com o apoio do poder público municipal, 
transformar a Barra de Camaratuba em um ícone do de-
senvolvimento turístico, sustentável e preservacionista com 
foco no ecoturismo, turismo rural e de aventura. O acesso a 
Barra de Camaratuba é através do município de Mataraca. 
Partindo de João Pessoa é feito no sentido norte pela BR-101.

A Pousada do Rancho, situada na zona rural do município de Areia, região 
do Brejo, conta com um diferencial nos meios de hospedagem. O local, que 
é muito aprazível, conta também com o Rancho Nova Vida que é uma área 
destinada para acampamento, eventos e retiros. O complexo conta com uma 
área de 9 hct, ficando a 620m acima do nível do mar, proporcionando um clima 
agradável que pode chegar aos 12oC, distante apenas 6 km da cidade de Areia. 
Além de inúmeras fruteiras, palco para apresentações, churrasqueira, o lugar 
tem ainda como atrações, a trilha para cachoeira, trilha para barragem, trilha 
de jeep, passeio de cavalo, piscinas (adulto e infantil), local para luau e cinema, 
salão de jogos, casa na árvore, wi-fi, redário, parque para criança, praça da águia, 
quadra de futebol e vôlei de areia e um amplo salão principal. 

Como vAi FiCAr:
n 210 - Mangabeira/Rangel - Se tornará 5210 - Mangabeira / Epitácio / Rangel - Saía de Mangabeira e fazia o per-
curso de ida e volta pelo Rangel. Com a mudança passará a operar de forma circular, iniciando pela Epitácio e retor-
nando pelo corredor 2 de Fevereiro, Rangel.
n 515 Mangabeira/Epitácio – Se tornará 2515 - Mangabeira / Rangel / Epitácio - Saía de Mangabeira e fazia o per-
curso de ida e volta pela Epitácio. Com a mudança passará a operar de forma circular, iniciando pelo corredor 2 de 
Fevereiro, Rangel e retornando pela Epitácio. 
n Com a modificação nas linhas, a 5210 (antes 210) deixará de passar pelo Terminal de Integração do Varadouro 
e como a 2515 (antes 515) já não passava, a Diretoria de Planejamento da Semob-JP decidiu alterar o itinerário da 
linha 303 Mangabeira/Pedro II, que antes retornava da Lagoa e agora atenderá os usuários de Mangabeira até o TIV. 
Já os passageiros do Rangel devem utilizar outras linhas que operam no corredor 2 de Fevereiro.

Aesa informou 
que neste mês 
de junho as 
chuvas na 
Paraíba estão 
abaixo 
da média

Foto: Marcus Antonius

Além de João Pessoa, 
cidades da Região 

Metropolitana como 
Lucena, Alhandra, Bayeux 

e Conde registraram 
grandes volumes de 
chuvas nos primeiros 

meses do ano.

A partir de amanhã

Semob-JP cria linha 229 e faz mais 
três alterações no transporte público

A Superintendência Exe-
cutiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP), por meio da Di-
retoria de Planejamento (Di-
plan), vai promover a partir 
de amanhã, quatro alterações 

no sistema operacional do 
transporte público da capital. 
Uma delas é a implantação da 
linha 229 - Mangabeira/Cida-
deVerde/Rangel.

A nova linha será inicia-

da no Terminal do Conjunto 
Patrícia Tomaz, seguindo pela 
Rua José Marcondes da Silva, 
Detran-PB, Avenida Hilton 
Souto Maior, Rangel e Centro 
até o Terminal de Integração 

do Varadouro. No retorno, 
fará o itinerário inverso.  As 
linhas 210 e 515 também se-
rão alteradas e passarão a ter 
os códigos 5210 e 2515, res-
pectivamente. 
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‘Entre Parênteses‘
Nesta sexta-feira, escritora poeta e professora da UFPB, 
Marineuma de Oliveira, lança seu segundo livro de 
poesias através de evento virtual. Página 12
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‘Noturno’, novo disco da cantora, deve chegar no final de julho
A carreira de Maria Bethânia 

possui relação com alguns ar-
tistas da Paraíba. “Ela já gravou 
várias canções de Chico César”, 
justifica o jornalista Kubitschek 
Pinheiro. “Ela está no estúdio da 
Biscoito Fino, do Rio de Janeiro, 
gravando o novo álbum, Notur-
no. No repertório, músicas como 
‘Luminosidade’, composição 
inédita de Chico César, que já foi 
apresentada pela artista baiana 
em julho de 2019, na estreia do 
show Claros Breus”.

A novidade é que, nesta 
sexta-feira, no dia do seu aniver-
sário, quem ganha presente são 
os fãs, segundo Pinheiro. “Hoje 
começa o ‘pre-save’ de dois 

novos singles: ‘Flor Encarnada’, 
de Adriana Calcanhotto, com 
Bethânia acompanhada pelo 
piano de Zé Manoel, que esta-
rá disponível nas plataformas 
digitais no dia 25 próximo. O 
segundo single é ‘Lapa Santa’, 
de Paulinho Dafilin e Roque Fer-
reira, com lançamento para 16 
de julho. O álbum Noturno sai 
no final de julho, com direção 
musical e arranjos de Letieres 
Leite e produção musical de 
Jorge Helder”, disse ele. 

“Outra canção que Maria 
Bethânia já gravou e cantou 
na live e, certamente, vai estar 
no novo disco, é ‘2 de Junho’, 
de Adriana Calcanhotto, que é 

sobre o caso do menino Miguel 
Otávio, de cinco anos, que caiu 
do nono andar do edifício Pier 
Maurício de Nassau, no Bair-
ro Santo Antônio, do Recife”, 
acrescentou Kubitschek.

O administrador Mauricélio 
Avelino Alves também observou 
essa relação de Maria Bethânia 
com a Paraíba. “Além de Chico 
César, de quem gravou algumas 
músicas, como ‘Estado de poe-
sia’ e ‘Onde estará o meu amor’, 
a cantora baiana registrou a 
canção ‘Silêncio’, que a parai-
bana Flávia Wenceslau compôs 
exclusivamente para Bethânia e 
com a qual encerrava o show da 
turnê de Abraçar e Agradecer”.Bethânia já gravou de Chico César músicas como ‘Estado de poesia’ e ‘Onde estará o meu amor’

Foto: Alexandre Moreira/Divulgação

Admiradores paraibanos da cantora explicam como a artista 
continua sendo um dos nomes mais relevantes da MPB

Maria Bethânia 
faz 75 anos com 
carreira madura

 A cantora baiana Maria 
Bethânia – também conhecida 
como “Abelha-Rainha da MPB” 
- comemora nesta sexta-feira 
75 anos de idade. Atualmente 
na sua fase madura, admira-
dores paraibanos ressaltaram 
para o jornal A União que a 
artista continua sendo um dos 
nomes mais importantes da 
música popular brasileira.

“No começo da carreira, 
ela buscava o seu caminho e, 
desde o reconhecimento, vem 
se mantendo no auge como 
uma criatura mítica da música, 
porque se enraizou no gosto 
do povo, como também foram 
Carmen Miranda e Elizeth Car-
doso”, disse o professor e escri-
tor Francelino Soares.

“Bethânia está no auge 
porque continua sempre se 
reinventando, inclusive na 
escolha do repertório, e tem 
uma força tremenda. Ela não 
precisa ser hit maker, ou seja, 
fazedora de sucesso. Já con-
seguiu ser uma marca, uma 
referência para qualquer can-
tora”, explicou o administrador 
Mauricélio Avelino Alves.

“A cantora Maria Bethânia 
é única. Nunca oscila, está sem-
pre à frente do tempo. É dona 
do palco. É a única artista bra-
sileira que declama poemas de 
Fernando Pessoa, de Ferreira 
Gullar, trechos da literatura de 
Guimarães Rosa, entre outros 
escritores”, apontou o jornalis-
ta Kubitschek Pinheiro.

“Bethânia conseguiu se 
aprimorar em aspectos como 
a escolha do repertório e no 
cuidado no palco, pois tem dito 
que sempre quer dar o me-
lhor para o público. Ela tem 
uma força muito grande na 
interpretação e assim chegou 
logo no começo da carreira, 
cantando ‘Carcará’, e assim 
vem se mantendo”, destacou 
o psicólogo Francisco Xavier.

“Maria Bethânia nunca vai 
deixar de estar no auge. É um 
ícone e uma das rainhas da MPB”, 
enalteceu o também administra-
dor José Letácio Aquino.

Kubitschek Pinheiro ob-
servou que a importância da 
cantora para a MPB vem des-
de quando a artista saiu de 
sua cidade natal, Santo Ama-
ro da Purificação, na década 
de 1960, e realizou o show 
Opinião. “É única e muitas 
numa só. Naquele espetáculo 
musical, dirigido por Augusto 
Boal, substituiu Nara Leão, se 
apresentando com João do 
Vale e Zé Kéti. De lá para só 
fez crescer. Uma artista que 
soube se reinventar. A cada 
apresentação, Bethânia de-
monstra maestria, ao fazer in-
terpretações de músicas que 
se tornam clássicas em sua 
voz, como aconteceu com a 
live que celebrou seus 56 anos 
de carreira, no dia 13 de feve-
reiro deste ano, na Cidade das 
Artes, complexo cultural do 
Rio de Janeiro. Aliás, ela fes-
teja essa data todos os anos”, 
comentou o jornalista.

Na opinião de Kubitschek, 
não existe comparação entre a 
intérprete do início da carreira 
e a sua fase atual, já amadure-
cida. “Ela só fez crescer. A Be-
thânia que foi substituir Nara 
Leão no espetáculo Opinião já 
subiu ao palco sob a força da 
sua voz cantando ‘Carcará’”, 
frisou Pinheiro, que não sabe 
escolher qual o melhor álbum 
da baiana. “Eu tenho todos e 
gosto muito. Tem um disco 
ela cantando Noel Rosa, que 
é lindo. Mas toda obra é fan-
tástica”, afirmou ele, acrescen-
tando que a considera “uma 
artista muito exigente com seu 
trabalho”. E ainda assegurou: 
“É a melhor intérprete brasi-
leira. Assisti a vários shows 
de Bethânia com Dona Omara 
Portuondo, em Recife, e ela 
sozinha, no Rio de Janeiro. Em 
João Pessoa, shows no Teatro 
A Pedra do Reino e no Teatro 
Paulo Pontes”.

José Letácio Aquino tam-
bém teve a oportunidade de 
assistir a cinco shows de Ma-
ria Bethânia no Rio de Janeiro, 
em Recife e em João Pessoa. Na 
capital paraibana, ele viu apre-
sentações da cantora baiana na 
orla marítima, em 2016, e no 

Teatro A Pedra do Reino, em 
2018. “Ela gosta de ler Clarice 
Lispector e Fernando Pessoa, 
para quem gravou um disco em 
homenagem. Também gosto do 
disco Mel, da década de 1970, 
que trazia, na época, canções 
novas de artistas como Caetano 
Veloso e Gonzaguinha e que 
mexeu muito com as pessoas. E 
ainda aprecio as músicas ‘Gos-
toso demais’, de Dominguinhos, 
que ela canta maravilhosamen-
te bem, e ‘Olhos nos olhos’, de 
Chico Buarque”. 

Já Mauricélio Avelino Al-
ves viu a cantora subir ao palco 
por quatro vezes. “A mais mar-
cante, para mim, foi o show 
Amor, festa e devoção que ela 
fez em 2016, no Busto do Al-
mirante Tamandaré, na orla 
marítima, no projeto Estação 
Nordeste, realizado pela Pre-
feitura Municipal. Na ocasião, 
choveu torrencialmente do iní-
cio ao fim e ninguém arredou 
o pé. Esse show me marcou 
pelo desempenho de Bethânia 
para o público. Foi um presen-
te enorme para mim”, disse ele, 
que considera “intempestivo” 
o comportamento da cantora 
baiana. “Vi um vídeo em que 
ela estava se apresentando, 
em Recife, quando um fã subiu 
ao palco e ela mandou descer. 
Caetano Veloso já chegou a 
declarar que o que Maria Be-
thânia e Chico Buarque falam, 
a gente obedece”, comentou o 
administrador. 

Francisco Xavier confes-
sou-se impressionado com 
a performance de Maria Be-
thânia. “Até hoje ela tem um 
jeito de cantar e interpretar 
que é uma característica dela”, 
disse ele, para quem o álbum 
preferido da cantora é A cena 
muda, da década de 1970. “É 
um disco belíssimo, pela força 
e a potência da voz da artista e 
de onde destaco a música ‘De-
moníaca’, de Suely Costa e Vítor 
Martins, por abordar a questão 
do feminino. Quando estudava 
na UFPB, entre os discos eu 
sempre pegava esse, no setor 
de multimeios da Biblioteca 
Central, para ouvir em casa”, 
relembrou ele. 

Guilherme Cabral 
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Marcos Arcoverde/Estadão Conteúdo

Live de celebração dos 56 anos 
de carreira da cantora, em 
fevereiro deste ano; Bethânia 
gosta de declamar poemas de 
nomes como Fernando Pessoa 
durante seus shows
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‘A Paisagem Zero’

Poeta avesso à escrita subjetiva, o pernambuca-
no João Cabral de Melo Neto (1920-1999) teve o rigor 
como condutor de sua escrita e foi responsável pelo 
surgimento de uma poesia fortemente imagética. Helô 
Ribeiro, no novo trabalho A Paisagem Zero, lançado 
pelo Selo Sesc, se debruçou sobre a obra do poeta e se 
viu ligada a essas imagens para propor a comunhão 
entre música e poesia nesse álbum autoral.

O projeto já era um desafio: transformar poe-
mas em canções. “Mais difícil ainda: transformar 
poemas consagrados de João Cabral de Melo Neto 
em letras de canções contemporâneas, criadas pela 
própria artista, boa parte delas embebida na dicção 
da balada, do rock e do pop”, escreveu o músico, lin-
guista e professor Luiz Tatit sobre o álbum.

Ao propor esse olhar, Helô trouxe para o disco 
uma atmosfera predominantemente urbana e pop, 
criando uma fusão entre o Nordeste de João Cabral e o 
cenário paulistano do qual ela faz parte. A sonoridade 
remete a referências como Mutantes e Secos e Molha-
dos, que dialogam com o onirismo e a psicodelia dos 
poemas escolhidos.

Como resultado dessa mistura de influências e 
referências, os poemas de João Cabral reverberam 
ao som de guitarras elétricas, teclados e efeitos 
eletrônicos que se fundem com instrumentos tra-
dicionais de orquestra, como cordas e metais, em 
uma estética múltipla e fragmentada, rompendo a 
fronteira entre o culto e o popular. Uma forma de 
“trazê-los aos ouvidos jovens”, como também lem-
brou Luiz Tatit.

O trabalho abarca poemas da primeira fase do 
poeta, das edições de Pedra do Sono (1942) e O En-
genheiro (1945), considerada a mais onírica e visual 
de sua obra, em que é apontada forte influência sur-
realista e cubista. “Quando li esses poemas, as solu-
ções melódicas e harmônicas vieram facilmente. Os 
versos foram conduzindo a composição e foi orgâni-
co”, conta Helô Ribeiro, que além da carreira solo é 
integrante do grupo Barbatuques desde sua criação, 
em 1995, e do projeto ‘Sons e Furyas’ – com o qual 
também desenvolve um trabalho aproximando mú-
sica e literatura com o escritor André Sant’Anna e a 
compositora Vanessa Bumagny.

Os dez poemas selecionados e musicados pela 
artista tiveram processos distintos de composição. 
‘A Paisagem Zero’, por exemplo, música que dá tí-
tulo ao álbum, foi feita de uma só vez, com acordes 
que ficam se repetindo de forma circular e mântrica, 
como coloca a cantora. Em outra faixa, ‘A Moça e o 
Trem’, a forma da música se adequa ao conteúdo: ora 
ralentando ora acelerando, brincando com o tempo. 
Completam ainda o repertório ‘O Rio’, single lançado 
em maio, que tem a participação especial dos Barba-
tuques e Bruno Buarque; ‘A Viagem’, ao lado de Mau-
rício Pereira, e ‘Os Primos’, com Alzira E.; e as faixas 
‘Telescópios’, ‘O Fim do Mundo’, ‘A Paul Valéry’, ‘Poe-
ma Deserto’ e ‘A Mulher Sentada’.

Helô Ribeiro canta em todas as faixas, além de 
tocar flauta transversal, na companhia dos músicos 
Dustan Gallas (guitarras e teclados), Thomas Harres e 
Samuel Fraga (baterias), Cuca Ferreira, Amilcar Rodri-
gues e Douglas Antunes (metais) e Zé Nigro (baixo), 
que também assina a produção de A Paisagem Zero. 
Participações especiais de Maurício Pereira, Alzira E, 
Barbatuques e Bruno Buarque.

O novo trabalho completo chega ao público nos 
principais players de streaming. A plataforma Sesc 
Digital (sesc.digital/colecao/apaisagemzero) ofere-
ce o conteúdo gratuitamente.

Cantora e compositora paulistana, Helô Ribeiro 
integra o grupo de percussão corporal Barbatuques 
desde sua fundação, em 1995, com o qual se apre-
senta e ministra oficinas regularmente no Brasil e 
no exterior. Tem composições registradas em três 
álbuns do grupo. Em 2010, lançou seu primeiro tra-
balho solo, o álbum Espaço Invade, com produção 
de Rô Fonseca. A Paisagem Zero é seu segundo tra-
balho autoral.

Foto: Claus Lehmann/Divulgação

Hêlo Ribeiro junta o Nordeste do poeta e o cenário de SP do qual ela faz parte

João Cabral de 
Melo vira canções

Sérgio de Castro Pinto
sergiodecastropinto@gmail.com | ColaboradorArtigo

O meu compadre Luciano Morais
Aos amigos Heloísa Arcoverde de Mo-

rais e João Leonardo Ribeiro de Morais (ir-
mãos de Luciano)

O meu compadre e amigo Luciano 
Morais, menino impossível e azougado, foi 
cremado na última segunda-feira, dia 14 de 
junho de 2021, na cidade do Recife (PE).

Os que o conheceram apenas super-
ficialmente tinham tudo para julgá-lo um 
extrovertido, um sujeito que, sem avareza, 
sem parcimônia, se gastava de dentro para 
fora. No entanto, o homem da piada pron-
ta, da resposta precisa, disfarçava o tímido 
que ele sempre foi e que aparecia de corpo 
inteiro quando se via obrigado a cumprir 
um script. Nessas circunstâncias, o meu 
compadre não desempenhava o papel que, 
inadvertidamente, alguns desejavam que 
ele cumprisse, pois, insurrecto, insubmis-
so, tudo o que atravancasse o seu caminho, 
a sua trajetória pessoal, espontânea, enfim, 
tudo o que o desviasse do seu roteiro, do 
seu percurso, para ser outro que não ele, 
o meu compadre simplesmente rejeitava 
com a intrépida força de sua timidez e da 
sua personalidade: “Não, não vou por aí! 
/ Só vou por onde me levam os meus pró-
prios passos”. 

Em mais de 50 anos de amizade – Lu-
ciano, inclusive, é padrinho de minha filha 
caçula, Maria Carolina –, jamais ouvi dele 
qualquer sentimento de autocomiseração. 
E pelo que escutei dos familiares e amigos 
que lhe prestaram assistência, continuou 

assim enquanto a “iniludível”, a “indesejada 
das gentes”, movia-lhe tenazmente o cerco. 
Levou-o no último domingo, 13 de junho, 
dia de Santo Antônio.

Por mais que Luciano tenha “lavrado 
o campo” e deixado “a casa limpa, / A mesa 
posta, / Com cada coisa em seu lugar”, o 
vazio de sua ausência há de se fazer sentir 
para todo o sempre, até mesmo pelo fato de 
não mais poder mudar as coisas de lugar 
ao seu talante e bel-prazer.

Estou a me recordar da casa de nú-
mero 144, da Avenida Pedro I, de Dr. Lu-
ciano e de Dona Carminha – pais de Lucia-
no –, que, quando adolescente, eu julgava 
impregnada de eternidade. Foi um núcleo 
de convergência e de divergências de toda 
uma geração, cujas discussões acaloradas 
sobre os festivais de música, Beatles, polí-
tica, ditadura etc., eram sempre acompa-
nhadas pelos acordes do violão de Dodó* 
e de Marcus Vinícius, que compunham a 
trilha sonora de todos nós, empenhados 
em cartografaros destinos do mundo mo-
vidos pela crença inabalável de que éra-
mos sujeitos da história e donos do nosso 
nariz e destino. Ah, como o poema Memó-
ria, de Drummond, reconstitui essa época, 

os tempos idos e vividos: “Amar o perdi-
do / deixa confundido / este coração. // 
Nada valeo olvido / contra o sem sentido 
/ apelo do Não. // As coisas tangíveis / 
tornam-se insensíveis / à palma da mão. 
// Mas as coisas findas, / muito mais que 
lindas, / essas ficarão”.

Se há pessoas ligadas à vida por tê-
nues, frágeis e quase imperceptíveis fios, 
outras o são por correntes inquebrantáveis, 
tal o modo e a maneira como se prendem 
ao cotidiano, ao dia a dia, mesmo quando 
no derradeiro frêmito de vida sobre a ter-
ra: “Paguem o galo que eu fiquei devendo a 
Asclépio!”, disse Sócrates, num último sus-
piro, mas ainda visceral e organicamente 
ligado às coisas terrenas. 

Tão irrequieto e preso à vida era Lu-
ciano, que jamais o imaginei morto. E ain-
da hoje não o imagino, pois me custa acre-
ditar que, a exemplo de Rosa, Tomásia, 
Totônio Rodrigues e outros personagens 
do poema bandeiriano, ele esteja dormin-
do profundamente. Não, absolutamente 
não, de alguma forma creio-o prestes a 
concluir o gesto interrompido, a retomar 
a palavra silenciada para, enfim, se recom-
por e dizer que fora apenas um susto que 
pensara pregar nos familiares e amigos. E 
isto é lá brincadeira que se tire, compadre 
Luciano! Porra! 

(*) Apelido de João Leonardo Ribeiro de 
Moraes, irmão de Luciano.

 Tão irrequieto e preso à 
vida era Luciano, que jamais o 
imaginei morto. E ainda hoje 

não o imagino (...) 
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Superação da cultura do silêncio: 
100 anos de Paulo Freire

Prof. Delzymar Dias

A História do Brasil, da maneira que 
é contada através do tradicionalismo 
didático, começa com um imenso silen-
ciamento cultural. Os nativos que habi-
tavam essa terra foram surpreendidos 
por um grupo de pessoas que tinham 
por objetivo explorar economicamente o 
território e provocar uma imposição cul-
tural dos seus próprios costumes. Entre 
outras barbaridades, houve uma grande 
desagregação do sistema produtivo, a 
implantação do trabalho compulsório e 
a tentativa de silenciar a língua predomi-
nante entre os nativos, o tupi, proibido 
de ser usado e ensinado no território a 
partir de 1758, através de uma determi-
nação do Marquês de Pombal.

Com a chegada dos Africanos que 
foram escravizados, essa cultura do si-
lenciamento foi ampliada e essas pessoas 
proibidas de exercer sua religiosidade, 
seus costumes, sua língua, seus cantos 
e seus jeitos. Mesmo depois da abolição 
tardia, continuaram em processo de de-
sumanização, sendo impedidos de terem 
acesso à educação, trabalho digno ou 
qualquer tipo de inserção cidadã nos cír-
culos sociais entre o final do império e a 
primeira metade do século 20. 

Entender e superar essa característica 
histórica do silenciamento cultural de di-
versos grupos sociais ao longo da história, 
talvez tenha sido o grande desafio da prá-
xis (ação concreta) freireana. No ano em 
que o educador pernambucano completa-
ria 100 anos, sua obra traz constatações, 
relatos, estudos e experiências sobre a 
necessidade de romper com esse silencia-
mento cultural, provocado por diversos 
fatores, entre eles, a naturalização do anal-
fabetismo no império e, no início da repú-
blica, as limitações e exclusões provocadas 
pelo voto censitário, a ausência de políticas 
públicas educacionais efetivas e a censura 
imposta durante as ditaduras e períodos 
autoritários que o Brasil enfrentou. 

É importante ressaltar que o conceito 
de cultura é amplo e diverso, podendo 
ser vinculado a uma ideia mais geral, aos 
aspectos amplos de uma determinada 
realidade social ou ser ligado aos conheci-
mentos, crenças, ideias, formas e vivências 
dos grupos sociais. Em todos os conceitos, 
é imprescindível o reconhecimento daquilo 
que é produzido pelos indivíduos. No livro 

Ação Cultural para a Liberdade e outros 
escritos, Freire fala sobre a importância da 
educação no contexto cultural, “qualquer 
que seja o nível em que se dê, se fará tão 
mais verdadeira quanto mais estimule o 
desenvolvimento desta necessidade radical 
dos seres humanos, a de sua expressivida-
de. (...)O aprendizado da leitura e da escrita, 
por isso mesmo, não terá significado real 
se se faz através da repetição puramente 
mecânica de sílabas. Este aprendizado só é 
válido quando, simultaneamente com o do-
mínio do mecanismo da formação vocabu-
lar, o educando vai percebendo o profundo 
sentido da linguagem”. 

Paulo Freire entende que todas as pes-
soas possuem algum tipo de conhecimento, 
contrapondo a ideia de que determinados 
grupos sociais não alfabetizados estariam 
impedidos de produzir cultura. Essa ideia 
traz a possibilidade para que todos tenham 
o direito de aprender, assimilar, compreen-
der, produzir e expressar seus conhecimen-
tos através de suas próprias experiências e 
vivências. Esse processo de escuta e parti-
cipação ativa é essencial para que haja uma 
humanização do sujeito a partir do reco-
nhecimento da importância da cultura que 
ele produz no cotidiano. É um método que 
agrega, aproxima, traz a realidade cultural 
desses sujeitos para a cultura pedagógica e 
política do processo de ensino e aprendiza-
gem, superando o fatalismo, o mutismo e o 
silenciamento coletivo.

Freire parte do pressuposto de que 
o sujeito é produtor de cultura. Em uma 
das suas experiências mais significati-
vas, chega à cidade de Angicos (RN) e 
se depara com 75% da população sem 

domínio da leitura e da escrita. O analfa-
betismo era um dos maiores problemas 
do Brasil naquela época. Nesse contexto e 
valorizando a cultura popular e local, ele 
cria um jeito de inserir essas pessoas na 
sociedade através do processo de alfabeti-
zação, onde o ponto de partida não seria a 
compreensão do mundo pelo estado, pelo 
político ou pelo professor, mas pela visão 
de mundo do próprio sujeito. 

Paulo Freire está entre os três teóri-
cos mais citados no mundo em sua área. 
Pedagogia do Oprimido, sua obra clássica, 
está entre os 100 livros mais solicitados 
em universidades de língua inglesa, sendo 
o único livro brasileiro a aparecer na lista. 
Recebeu mais de 40 títulos de doutor 
honoris causa de diversas universidades 
pelo mundo, entre elas, Harvard, Cam-
bridge e Oxford. Três instituições educa-
tivas internacionais criaram cátedras com 
o nome de Freire, entre elas a Highlander 
Center, no Tennesse (EUA), enfim, impos-
sível colocar aqui tudo o que ele conquis-
tou através de sua atuação.

A grandiosidade do pensamento de 
Freire não está no título de Patrono da 
Educação Brasileira ou nas incontáveis 
homenagens que recebeu pelos impac-
tos de sua obra pelo mundo. O educador 
brasileiro mais reconhecido e premiado 
da história, vibrava, chorava e se encan-
tava com a emoção de um adulto que 
conseguia, pela primeira vez, escrever o 
nome simples de quatro letras da esposa 
no caderno e saia correndo para casa 
mostrar a companheira o seu feito, a 
sua conquista, a sua realização. No ano 
em que é celebrado o centenário do seu 
nascimento, as pessoas irão descobrir 
um educador que defendeu a rigorosi-
dade metódica ao mesmo tempo que 
valorizou os pequenos gestos e ações. 
Combatia o fatalismo mostrando valor e 
esperança através dos pequenos apren-
dizados, sempre levando em considera-
ção a realidade cultural dos sujeitos. 

Um educador, um andarilho, um ser 
humano que reconheceu em vida as suas 
limitações. Não acreditava no processo 
de ensino-aprendizagem tradicional e 
impositivo, trazendo uma realidade atí-
pica, fora do contexto cultural e social do 
educando. Questionava e era duro com 
aqueles que tentavam manipular o pen-
samento do grupo, fazendo uma educação 
para eles e não com eles.

Foto: Acervo Paulo Freire

Freire (D) promovendo seu método 
de alfabetização para adultos
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‘O Pulo do Coelho’ fala de autonomia, liberdade, fracasso e resiliência

Lázaro Ramos

Ator consolida a 
carreira literária

O ator Lázaro Ramos lançou dois livros infantis 
que ajudam as crianças, durante a pandemia, a lidar 
com a inquietude da reclusão ou até equilibrar o uso 
de tecnologia: O Pulo do Coelho e a nova edição de Edith 
e a Velha Sentada.

O primeiro, da editora Carochinha, conta a história 
do menino Gusmão. Ele queria realizar vários sonhos e 
se considerava “querente”, mas não via a hora de ser um 
“vivente”. Um dia, o garoto sonhou que era um coelho em 
um circo, mas, na verdade, Gusmão queria mesmo era ser 
o mágico. Na narrativa sobre autonomia, liberdade, fra-
casso e resiliência, o personagem descobre os próprios 
talentos e a importância de criar um projeto de vida.

Já a nova versão da primeira obra infantil do artista, 
originalmente publicada em 2010, apresenta ilustrações 
de Edson Ikê. A obra, publicada pela editora Pallas, apre-
senta a pequena Edith, uma criança desanimada, que não 
conseguia olhar nos olhos das pessoas e passava o tempo 
na frente do computador ou da televisão.

Certo dia, uma vizinha, Dulce, perguntou para a mãe 
da garota, Elenita: “Será que essa menina tem uma velha 
sentada dentro da cabeça? Daquelas sem energia...”. Edith 
ouviu a conversa, julgou ter descoberto a razão de tanto 
tédio e resolveu procurar em qual lugar do cérebro essa 
velha estaria fincada, atrapalhando a sua infância.

Em entrevista ao Estadão, Lázaro explicou que a 
nova edição foi lançada por ser um assunto pertinente. 
“Acredito que era muito adequado para esse ano, porque 
fala justamente do uso da tecnologia, em um momento 
que tanto as crianças quanto os adultos estão muito tem-
po na frente de telas”, disse.

“Quando vou falar com meus filhos sobre o assunto, 
muitas vezes, tem de ser de uma forma dura: ‘Saia do ta-
blet’. Mas não conversamos sobre equilíbrio, porque não 
tem suporte de entretenimento para falar sobre isso. En-
tão o livro é para ser um auxílio também”, completou.

Sobre a história do menino Gusmão, Lázaro conta 
que começou a escrever há cinco anos, porém não sabia 
como finalizar. Na pandemia, observando os filhos e fa-
lando com outros pais, ele percebeu que, assim como o 
personagem, as crianças se sentiam confinadas. “A auto-
nomia das crianças virou um assunto e entendi para que 
servia o coelho que estava confinado. Vi que dava para 
fornecer uma alternativa para elas de como lidar com as 
frustrações, fracassos e liberdade”, explicou.

Para além da autonomia, o autor cita outras questões 
em comum entre o protagonista e as crianças que estão vi-
vendo o isolamento: a inquietude, o desejo de viver e sair 
do confinamento. Nesse sentido, ele explica que a obra traz 
duas mensagens: “A primeira é que existem as crianças que 
não possuem acesso a bens materiais e direitos e, às vezes, 
nem sequer sabem que podem sonhar em ser ‘querentes’, 
quanto mais ‘viventes’. Este é um tema que gosto de falar, 
porque vejo que muitas delas nem sabem que podem ter 
um objetivo ou um plano. Em todos os meus livros, falo so-
bre isso: ‘você tem direito de sonhar’”, conta.

E acrescenta: “A frase-símbolo do livro é: ‘Não existe 
fracasso nem sucesso que seja eterno’. Acho importantíssi-
mo falar para os pequenos que a gente não deve se deslum-
brar nem com um e nem com outro. Às vezes, a gente se 
deslumbra com o fracasso e fica nele ou se deslumbra tanto 
com o sucesso, que acha que nunca vai ter um não”.

Uma de suas mensagens é incentivar a criativida-
de e a imaginação “Por se passar em um circo, que já é 
símbolo de um outro tipo de infância, a gente está falan-
do também de outras formas de lazer. De inventar, de-
senhar, imaginar, já que, ultimamente, muitas crianças 
estão brincando solitárias”, afirma.

A história da pequena Edith também fala sobre triste-
za e depressão em crianças. Apesar de parecer um assunto 
complexo, para Lázaro é importante também falar sobre 
isso, de forma mais lúdica, como no livro. “Temos que en-
contrar a linguagem certa. Quando descobrimos um jeito 
de falar, estamos tratando o adulto que essa criança vai 
se tornar. O livro pode trazer também essa contribuição, 
de uma maneira imaginativa. Porque, quando falamos da 
Edith entrando na própria cabeça, é uma metáfora de es-
tar entrando em contato consigo mesma”, explica.

“Acho essencial para o desenvolvimento e até para o 
relacionamento entre pais e filhos. Mas, nós, adultos, pre-
cisamos trabalhar a linguagem certa para estimular que 
elas leiam, para que não caia em um lugar de obrigação, 
e sim lazer e companhia. Lá em casa, meus filhos são es-
timulados desde cedo. Seja um livrinho no banheiro, con-
versar com eles para saber qual assunto os interessam, 
ficamos atentos em que desenhos eles assistem ou até 
sobre as matérias da escola.”

Bárbara Correa
Agência Estado

Nesta sexta-feira, bate-papo virtual terá como convidados a atriz e 
produtora Raana Rocha e o escritor, cordelista e músico Merlânio Maia

‘Entrevista Funesc’ 
traz poesia e teatro

Nesta sexta-feira, o pro-
jeto ‘Entrevista Funesc’, pro-
movido pela Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba, traz um 
bate-papo com a atriz Raana 
Rocha e o multiartista Merlâ-
nio Maia. A ação, mediada pelo 
jornalista Jãmarrí Nogueira, 
acontece gratuitamente no 
perfil do Instagram da Funda-
ção (@funescgovpb) a partir 
das 19h. Logo após a trans-
missão ao vivo, o vídeo fica 
salvo na grade do IGTV.

Merlânio Maia é natu-
ral de Itaporanga, no Sertão 
paraibano, e, como poeta, 
cordelista, músico, cantador, 
declamador e escritor, vem 
fazendo desde a década de 
1980 um trabalho que alia 

conhecimento, humor e es-
piritualidade. Além dos inú-
meros shows realizados pelo 
país, acumula em seu cur-
rículo artístico produções 
teatrais e atuações, decla-
mações com humor. É idea-
lizador do projeto ‘Boneco 
de Lata’, que leva arte para 
crianças e adultos internos 
do Hospital Napoleão Laure-
ano, em João Pessoa.

Segundo seu blog (mer-
laniopoeta.blogspot.com), 
ele lançou seu primeiro livro 
em 1991: Cantando e Con-
tando Histórias. Atualmente, 
além de oito discos, já são 16 
livros editados de poemas 
populares, quatro publica-
ções para o público infantil e 

uma obra  de ensaios. Soma 
mais três livros que sairão 
em breve. Criou o Converso 
com Verso, programa sema-
nal de entrevistas de artistas 
espíritas do Brasil inteiro, 
e o Sarau de Merlânio Maia 
pelo Facebook.

Atriz, produtora e per-
former, a paraibana Raana 
Rocha tem produções artís-
tico-culturais voltadas para o 
teatro, música popular e cul-
tura afro-brasileira.

Em 2018, ela participou 
junto com as atrizes Beatriz 
Angelina e Olívia Dória da 9ª 
edição da Mostra Universi-
tária Artes em Cena (Muac), 
com Elas Não Cederão, uma 
performance que mesclava 

músicas, poesias, dados so-
ciais e protesto.

Em março deste ano, 
seu espetáculo Romances de 
Belinês foi contemplado pelo 
edital da Mostra Feminina 
de Artes Cênicas (Matriz) na 
área de teatro.

Artistas vão falar sobre seus projetos, como o espetáculo ‘Romances de Belinês’, de Raana Rocha (E), e os novos livros do cantador Merlânio Maia (D)

Fotos: Divulgação

O cinema da Fundação 
Espaço Cultural da Paraíba, 
o Cine Bangüê, exibe gratui-
tamente hoje, a partir das 
20h, sessão tripla com do-
cumentários produzidos no 
Nordeste.

O projeto ‘Cine Bangüê 
Online’ acontece no canal da 
Funesc no YouTube (/funes-
cpbgov), alternativa de exi-
bir produções cinematográ-
ficas nacionais em tempos 
de pandemia. Lembrando 
que as sessões são únicas e 
por isso não vão ficar salvas 
no canal da Fundação.

A tradicional família 
brasileira Katu (Rio Grande 
do Norte, 2020, 25min. Clas-
sificação indicativa: livre), de 
Rodrigo Sena, parte do ano 
de 2007, quando foi produ-
zido um ensaio fotográfico 
em reconhecimento aos po-
vos originários Potiguaras, 
retratando doze adolescen-
tes pertencentes ao Eleuté-
rio do Katu (RN). Doze anos 
depois, o fotógrafo volta ao 
Katu em busca desses pro-
tagonistas, hoje já adultos, 
para saber sobre suas traje-
tórias pessoais e suas visões 
de mundo.

Outra produção selecio-
nada para hoje é Mata Norte 
(Pernambuco, 2015, 20min. 
Classificação indicativa: 12 
anos), de Tuca Siqueira. 
O complexo industrial e a 
fábrica da Fiat trouxeram 

a promessa de desenvol-
vimento sem precedentes 
para o município de Goiana, 
na Zona da Mata norte per-
nambucana. O documentá-
rio trata do imaginário sobre 
um mundo com empregos e 
direitos trabalhistas cada 
vez mais distantes da reali-
dade. Mata Norte faz parte 
da série documental chama-
da Vulneráveis.

Por fim, em Acho bonito 
quem veste (Paraíba, 2016, 
10min. Classificação indi-
cativa: livre), o diretor Mar-
celo Coutinho mostra como 
a moda encontra os seus 
limites geográficos e a in-
terferência da televisão para 
atingir seu público. O docu-
mentário mostra a vaidade 
que as pessoas têm em si, o 
cuidado de cada um com a 
beleza e o modo de se vestir. 
A produção foi realizada na 
região da Zona da Mata Nor-
te da Paraíba.

Sessão ‘Cine Bangüê Online’ exibirá 
três documentários produzidos no NE

Fotos: Divulgação

De cima para baixo: serão exibidos, nesta sexta-feira, ‘A tradicional família 
brasileira Katu’ (RN), ‘Mata Norte’ (PE) e ‘Acho bonito quem veste’ (PB)

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Através do QR Code acima, 
acesse o perfil oficial da 

Funesc no Instagram
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Evento do livro de Marineuma de Oliveira inclui debate com os poetas Expedito Ferraz Jr., Lau Siqueira e Sérgio de Castro Pinto

A escritora e professora 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) Marineuma 
de Oliveira lança, nesta sex-
ta-feira, o segundo livro de 
poesia, Entre Parênteses, em 
evento remoto com trans-
missão a partir das 20h, pe-
las suas próprias redes so-
ciais da autora (no Facebook 
e YouTube).

Produção independente, 
a obra tem 150 páginas e pro-
põe reflexões de cunho exis-
tencial. A antologia já pode 
ser adquirida por R$ 35 na 
Livraria do Luiz (livrariado-
luiz.fez.com.br), localizada na 
cidade de João Pessoa.

A programação do lan-
çamento também inclui me-
sa-redonda com os poetas 
Expedito Ferraz Júnior, Lau 
Siqueira e Sérgio de Castro 
Pinto, que falarão sobre o 
tema “Arte e processo de pro-
dução do texto poético”, além 
de participação especial do 
grupo Poética Evocare, que 
vão recitar alguns poemas da 
autora paraibana.

O livro da escritora Ma-
rineuma de Oliveira reúne 70 
poemas, dos quais 14 serão 
recitados pelo grupo Poética 
Evocare durante o lançamen-
to virtual. Escrito durante 
a pandemia, a autora vinha 
publicando esses textos se-
manalmente no seu perfil 
no Instagram Marcatextos 
Literários (@marcatextosli-
terarios)e, agora, ganham o 
formato de obra impressa. 
“Qual é a sua identidade? De 
que memórias você não abre 
mão? Como é conviver com 
seus desatinos, seus animais 
e a natureza que cerca você e 
envolve seu cotidiano? Essas 
são algumas das indagações 
de cunho existencial que o li-
vro Entre Parênteses propõe”, 
definiu a autora.

“Na verdade, não sou 
poeta da beleza sonora, da 
forma perfeita nem do ver-
so simétrico e bem traçado. 
Gosto dos versos livres, que 

flexibilizam os sentidos, e de 
rimas esparsas, não obriga-
tórias, as quais marcam uma 
cadência deliberadamente 
aleatória, assim como gosto 
de brincar com as palavras, 

como em um jogo. E sobre 
o que eu escrevo? O que me 
inspira a escrever? São as me-
mórias afetivas que carrego 
e que me forjaram uma iden-
tidade construída, principal-

mente no seio de uma família 
que tem veia artística, os fatos 
corriqueiros do cotidiano, a 
natureza que me cerca, meus 
animais, as coisas simples do 
dia a dia, os desatinos de mi-

nha juventude e dos meus 
sentimentos. Olho em volta 
e vou tecendo meus poemas, 
sempre com uma mistura de 
incredulidade e de conster-
nação, diante das perguntas 
sem respostas e de explica-
ções nas quais não consigo 
acreditar”, disse Marineuma 
de Oliveira. 

A poetisa justificou a es-
colha do título do seu novo 
livro. “Entre Parênteses é algo 
que não publicava, como se 
estivesse escondido, como 
se fosse um espaço meu pró-
prio, diferente da minha vida 
como professora. E também 
tem ligação com o meu tra-
balho, com a língua portu-
guesa”, explicou Marineuma 
de Oliveira.

Oriunda de uma família 
de músicos e ativistas cul-
turais do Município de Poci-
nhos, cidade de onde é na-
tural, a autora é docente da 
Universidade Federal da Pa-
raíba, instituição na qual de-
senvolve projetos de pesqui-
sa, de ensino e de extensão, 
alguns voltados para o uso da 
poesia em sala de aula.

A propósito, foi essa ati-
vidade didática no âmbito 
acadêmico que levou Mari-
neuma de Oliveira a convidar 
os poetas Sérgio de Castro 
Pinto, Expedito Ferraz Júnior 
e Lau Siqueira para participa-
rem do lançamento de hoje. A 
escritora comentou que cos-
tumava levar textos desses 
três autores para trabalhar 
em sala de aula com os es-
tudantes, como uma forma 
de divulgar a literatura. Mas 
fez questão de observar que, 
durante o evento virtual, eles 
vão falar de suas respectivas 
produções poéticas e não, es-
pecificamente, sobre seu livro 
Entre Parênteses.

A experiência vivida em 
escolas ainda a fez convidar a 
artista visual e designer grá-
fica Minna Miná para criar a 
arte da coletânea. “Foi minha 
aluna do Colégio Pio X, em 
João Pessoa, e nos reencon-
tramos. Tinha muita vontade 
de que ela participasse e fez 

o diferencial, pois desenhou 
uma fonte própria para os 
títulos dos poemas”.

A professora se decla-
rou uma apaixonada pelas 
artes, de um modo geral, mas 
admitiu ser na leitura e na 
escrita literárias que se en-
contra enquanto educadora e 
poetisa. “A poesia é capaz de 
tocar as pessoas, se a elas for 
dado o direito de desenvolver 
o olhar poético para o que as 
cercam. Poesia é a expressão 
do que se pensa, do que se 
sente e do que se percebe”, 
disse Marineuma de Oliveira. 
Por causa dessa devoção, ela 
idealizou e coordena o Poé-
tica Evocare, grupo formado 
por 20 integrantes – todos 
são professores e alunos de 
instituições acadêmicas, sen-
do a grande maioria da UFPB 
–, que completará cinco anos 
de existência no próximo mês 
de novembro.

Por causa da pandemia, 
Marineuma informou que o 
Poética Evocare vem reali-
zando, através do Instagram 
do grupo (@poeticaevocare), 
performances remotas ao 
vivo, ou às vezes pré-grava-
das. Normalmente, um tema é 
escolhido para ser trabalhado 
e apresentado, a partir de poe-
mas, músicas, coreografias e 
artes visuais que o retratam. O 
objetivo desse projeto é levar 
poesia para escolas, eventos 
culturais e acadêmicos, sem-
pre com o intuito de incentivar 
o gosto pela leitura literária, 
através de uma abordagem 
interdisciplinar, desenvolven-
do habilidades artísticas dos 
participantes.

Professora da UFPB lança obra 
poética de reflexões existenciais

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através do QR Code acima, 
acesse o canal da escritora 

no YouTube

‘Entre Parênteses’ reúne 70 poemas de Marineuma de Oliveira (acima), dos quais 14 serão recitados pelo Poética Evocare na ‘live’

Fotos: Divulgação

Assim como quem não está que-
rendo “leitura pesada”, andei a 
refolhear o excelente Guia dos 

curiosos, na parte que refere-se a persona-
lidades acusadas de plágio.       

Tive algumas surpresas, pois afinal é 
impossível estar lendo diariamente, todos 
os anos, tudo o que foi publicado sobre 
o assunto. Só conservava na lembrança 
o caso em que Roberto Carlos teve que 
pagar uma multa de R$ 2,6 milhões por ter 
copiado do compositor Sebastião Salga-
do a música ‘O careta’. Depois o chamado 
“Rei” enfrentou um novo processo: o de 
Erli Cabral dizendo ser a verdadeira auto-
ra de ‘Traumas’.

nnnnnnnnnn

Entre os artistas no auge do sucesso, 
quem ainda enfrenta, desde 2010, pro-
cesso na Justiça é Beyoncé. Ela vem sendo 
processada por plágio por uma compos-
itora desconhecida, Jennifer Armour de 
Minneapolis, que alega que a estrela rou-
bou a canção ‘Baby boy’, segundo informa 
o site ananova.com. Segundo Jennifer, o 
sucesso de Beyoncé é um plágio de sua 
canção denominada ‘Got a little bit of love 
for you’, de março de 2003. ‘Baby boy’ foi 
gravada com a participação do astro pop 
Sean Paul e está no disco Destiny´s child, 

que levou Beyoncé ao segundo lugar nas 
paradas britânicas.

Cá nos trópicos, Seu Jorge (foto), 
logo que apareceu, deparou-se com um 
processo, cuja tramitação chega agora a 
nove anos! Os músicos Ricardo Coelho 
e Rodrigo Pereira, de Brasília, acusam 
o cantor de ter roubado (literalmente) 
seis canções deles: ‘Carolina’, ‘Tive razão’, 
‘Gafieira S.A.’, ‘Chega no suingue’, ‘She 
will’ e ‘Não tem’.

Ninguém pense que Madonna esca-
pou. O Tribunal de Urgência de Bruxelas 
reconheceu o plágio que Madonna fez de 
‘Frozen’, a partir da composição ‘Ma vie 
fout le camp’, do belga Salvatore Acquavi-
va. A música “de Madonna” foi proibida de 
tocar na Bélgica e o processo de Salvatore 
continua a correr!

E nosso Morris Albert (brasileiro 
naturalizado americano)? Seu grande 
sucesso internacional ‘Feelings’, que teve 
três indicações ao Grammy, é uma cópia de 
‘Pour toi’, escrita por Louis Gaste na déca-
da de 50 do século passado.  Gaste ganhou 
a causa e faturou cerca de 500 mil dólares 
em direitos autorais.

E Paulo Coelho, best-seller internacio-
nal e imortal da Academia Brasileira de 
Letras? A psicóloga e colunista colombiana 
Gloria Hurtado acusou o autor de O alqui-
mista de ter plagiado uma de suas colunas 

publicadas no jornal El País. Ela afirmou 
que Coelho usou parágrafos inteiros de 
uma crônica feita a partir de uma expe-
riência que a psicóloga teve com uma 
paciente. O caso vem rolando.

‘My sweet Lord’, primeiro single solo 
de George Harrison, foi um sucesso logo 
de cara. Não demorou muito, porém, para 
que a banda The Chiffons o acusasse de 
plágio. O empresário de George até tentou 
negociar com os The Chiffons, mas não teve 
acordo. O caso foi a julgamento e o ex-Be-
atle foi obrigado a pagar 1,6 milhão de 
dólares aos autores da música.

Antes de lançar ‘Bittersweet sym-
phony’, a banda The Verve pediu autori-
zação dos Rolling Stones para usar um 

pedaço de sua música ‘The last time’. O 
empresário dos Stones, Allen Klein, deten-
tor dos direitos autorais da canção, acusou 
o grupo de usar mais do que o acertado. 
Apesar da letra do hit do The Verve ser 
original, os Rolling Stones levaram 100% 
da ação movida por Klein.

A música ‘Ice Ice Baby’, maior sucesso 
do rapper Vanilla Ice, é acusada de plágio 
por dois veteranos do rock: a banda Queen e 
David Bowie, autores de ‘Under pressure’. O 
riff de baixo e piano é praticamente idêntico 
ao da canção original. Vanilla Ice se defen-
deu dizendo que inseriu uma nota extra em 
sua versão. Não foi suficiente para que ele 
saísse ileso: o rapper teve que repassar os 
direitos autorais à dupla.

nnnnnnnnnn

O Led Zeppelin foi acusado de plágio 
várias vezes. Algumas das músicas copia-
das: ‘Bring it home’, ‘The lemon song’ e 
‘Whole lotta love’. A banda não negou os 
plágios, e aceitou pagar os direitos aos 
respectivos autores.

Apesar de ser conhecida por copiar o 
estilo dos Beatles, a banda Oasis foi acu-
sada de plagiar Stevie Wonder. A música 
‘Step out’, da Oasis, é uma cópia de ‘Upti-
ght’ de Wonder. O artista ganhou o direito 
a 10% dos royalties.

Muitos processos correm por conta de plágios
Foto: Divulgação
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Presidente da ALPB diz  que criação das microrregiões de água e esgotos protege os municípios, o estado e os paraibanos

Deputados aprovam LDO e 
Marco Regulatório da Água

Reforma da Previdência
A Câmara Municipal de João Pessoa aprovou ontem a reforma da Previdência 
do município e mais dois projetos do Poder Executivo pedindo realocação de 
recursos na ordem de R$ 23 milhões, mas adiou votação da LDO.  Página 14
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Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Fogos de artifício
A Comissão de Comissão de Desenvolvimen-
to Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 
(CDEICS), na Câmara dos Deputados, apro-
vou na quarta-feira (16) parecer favorável ao 
projeto dos deputados federais Célio Studart 
(PV-CE), Ricardo Izar (Progressistas-SP) e 
Welinton Prado (Pros-MG) que proíbe o uso 
de fogos de artifício com estampido no país. 
Em suas redes sociais, o parlamentar cea-
rense comemorou: “Vitória para os animais, 
autistas e idosos”.

Lei Paulo Gustavo
A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
reuniu artistas, autoridades e representan-
tes dos espaços de cultura, na quarta-feira 
(16), durante sessão especial, para debater 
os benefícios do Projeto de Lei Complemen-
tar73/2021 (Lei Paulo Gustavo) para os ar-
tistas e a população paraibana. O objetivo foi 
discutir de que forma a propositura poderá 
beneficiar os trabalhadores do setor, que 
ainda se encontram em situação de vulnera-
bilidade por causa dos impactos da pandemia 
do novo coronavírus.

Improbidade administrativa
Nove paraibanos votaram a favor do projeto 
na Câmara dos Deputados que torna mais di-
fícil a punição de agente público (de servidor 
a governador) por ato de improbidade admi-
nistrativa: Aguinaldo Ribeiro (Progressistas), 
Damião Feliciano (PDT), Efraim Filho (DEM), 
Frei Anastácio (PT), Hugo Motta (Republi-
canos), Julian Lemos (PSL), Rafafá (PSDB), 
Wellington Roberto (PL) e Wilson Santiago 
(sem partido). Apenas Gervásio Maia (PSB) 
votou contra. Estavam ausentes Edna Henri-
que (PSDB) e Leonardo Gadelha (PSC).

Código Florestal
Uma sugestão legislativa pretende incluir 
novos trechos ao Código Florestal para regu-
lamentar as faixas marginais de curso d’água, 
bem como o planejamento do uso do solo, 
em áreas urbanas e regiões metropolitanas. 
O objetivo, segundo o autor da proposta, 
vice-presidente da Câmara dos Deputados, 
Marcelo Ramos (PL-AM), é adequar a pro-
teção ambiental às características locais dos 
municípios brasileiros.

Lista tríplice
O Diário da Justiça Eletrônico (DJE) da quinta-
feira (17) traz a publicação do Edital 05/2021 
da Diretoria Especial do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, para a escolha de uma lista tríplice 
voltada ao preenchimento de vaga de mem-
bro efetivo, na categoria de jurista do Tribunal 
Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). A 
vaga é em virtude do término do biênio do 
juiz Márcio Maranhão Brasilino da Silva, 
previsto para o dia 26 de novembro deste ano.

Audiência de custódia
Mais de 1,3 mil magistrados de Tribunais de 
Justiça de 25 estados e outros atores do siste-
ma de Justiça local participaram do primeiro 
ciclo da ‘Rede de Altos Estudos em Audiência 
de Custódia’. A série de 14 encontros promo-
vida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
integra a programação da ‘Rede’ criada em 
2019 para aprimorar as audiências de cus-
tódia – implantadas no Brasil em 2015 para 
permitir a apresentação da pessoa presa a 
um juízo em até 24 horas.

Prêmio Nobel da Paz
Nos dias 28, 29 e 30 de junho, o Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) promove o ‘VIII Seminá-
rio Estratégico de Planejamento Sustentável 
do Poder Judiciário (SPES) – Agenda 2030, 
uma realidade no STJ’. A abertura, no dia 28, 
das 11h30 às 12h30, será conduzida pelo 
presidente do STJ e do Conselho da Justiça 
Federal (CJF), ministro Humberto Martins, 
tendo como palestrante inicial o ganhador do 
Prêmio Nobel da Paz de 2006, Muhammad 
Yunus.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) aprovou ontem, 
por unanimidade, o projeto de 
autoria do Governo do Estado 
sobre a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO) que vai nortear 
o Orçamento de 2022 e, por am-
pla maioria, também de autoria 
da administração estadual, o 
projeto do Marco Regulatório do 
Saneamento Básico que divide 
a Paraíba em quatro microrre-
giões de água e esgoto.

A sessão foi a mais pro-
longada e a última deste pri-
meiro semestre e, antes do 
encerramento dos trabalhos, o 
presidente da Casa, deputado 
estadual Adriano Galdino (PSB), 
anunciou a criação da Comissão 
de Recesso que vai atuar até o 
começo de agosto, quando serão 
retomadas as atividades do se-
gundo semestre deste ano.

Logo depois da abertura da 
sessão, o presidente Adriano 
Galdino abriu espaço para a exi-
bição de um vídeo enviado pelo 
governador João Azevêdo (Cida-
dania), em que o chefe do Poder 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Executivo desmentia informa-
ções dando conta de que, com 
o projeto do Marco Regulatório 
do Saneamento Básico, o Go-
verno do Estado estaria dando 
início a um processo que deveria 
culminar com a privatização da 
Cagepa.

Prevendo a polêmica que 
tomaria conta do plenário, o 
governador garantiu aos par-
lamentares que discorda e que, 
em nenhum momento, condu-
zirá a companhia de água do 
estado à privatização e que a 
proposta do novo Marco Regula-

tório vem justamente no sentido 
de que isso seja evitado.

Trinta e quatro dos 36 de-
putados participaram da sessão 
de encerramento do primeiro 
semestre. Não participaram 
os deputados Caio Roberto e 
Doutora Paula, ambos do Pro-
gressistas. Ela por estar acom-
panhando o marido, o prefei-
to de Cajazeiras, José Aldemir, 
também do Progressistas, que, 
no começo do dia de ontem foi 
transferido para tratamento da 
covid-19 num hospital de São 
Paulo.

Trinta e quatro dos 36 deputados estaduais participaram da última sessão do semestre

Foto: Agência ALPB

A maioria dos deputados 
também aprovou sugestão apre-
sentada pelo líder do governo, 
deputado estadual Wilson Filho 
(sem partido), dispensando a 
votação do Marco Regulatório 
em segundo turno e, através de 
pronunciamentos, os parlamen-
tares que votaram contrário fo-
ram unânimes em alegar que 
também reconheciam méritos 
na matéria, mas que apenas de-
fendiam mais tempo para deba-
te e discussão.

Assim como fez logo depois 
de mandar exibir o vídeo do go-
vernador, no final das discus-
sões o presidente Adriano Gal-
dino fez questão de repetir que a 
implantação das microrregiões 
é necessária para a proteção da 
Cagepa, mantendo-a como uma 
empresa pública.

“O Governo do Estado resol-
veu blindar a Cagepa apresen-
tando um projeto que procura 
proteger a autarquia, apresen-
tando quatro microrregiões e 
criando um conselho, para que o 
Governo Federal não privatize a 
Cagepa. Esse projeto protege os 
municípios, o estado e os parai-
banos”, esclareceu.

Paraíba é dividida em quatro microrregiões

Lei Orçamentária amplia emendas impositivas

O projeto de lei que cria mi-
crorregiões de água e esgotos 
e garante a Cagepa como em-
presa pública foi encaminhada 
à Assembleia através da Secre-
taria de Infraestrutura, Recur-
sos Hídricos e Meio Ambiente 
(Seirhma) e tinha como objetivo 
primordial atender exigências 
previstas na Lei 14.026, aprova-
da no ano passado pelo Congres-
so Nacional.

A Paraíba, pela lei aprovada 
no Congresso, tinha prazo até 
15 de julho para se adequar às 
normas federais, caso contrário 

abriria mão e entregaria ao Go-
verno Federal, a responsabilida-
de da divisão das microrregiões 
do marco regulatório.

A proposta de regionaliza-
ção, submetida à consulta pú-
blica no mês passado, abrange 
as microrregiões do Alto Pira-
nhas, Espinharas, Borborema e 
Litoral, cuja estrutura leva em 
consideração a delimitação das 
bacias hidrográficas, a divisão 
da infraestrutura operacional 
dos serviços de saneamento 
básico e as particularidades 
sociais, econômicas e políticas 

dos territórios envolvidos.
Ainda pelo projeto, cada mi-

crorregião precisa estar inserida 
numa região metropolitana do 
estado, de forma a assegurar es-
cala suficiente para a prestação 
dos serviços. Os municípios com-
ponentes de cada microrregião 
estão listados e disponibilizados 
nas páginas do governo na In-
ternet, especialmente no site da 
Seirhma.

Depois de muito debate, 
com cada deputado tendo direi-
to a sete minutos para discutir 
o parecer do líder Wilson Filho 

e o projeto, a matéria terminou 
aprovada por 24 votos favo-
ráveis, sete contrários e uma 
abstenção.

Os sete que votaram “não” 
foram os deputados Anderson 
Monteiro (PSC), Camila Toscano 
(PSDB), Cida Ramos (PSB), Es-
tela Bezerra (PSB), Jeová Cam-
pos (PSB), Cabo Gilberto (PSL) 
e Tovar Correia Lima (PSDB). 
A abstenção foi do deputado 
Moacir Rodrigues (PSL). Wall-
ber Virgolino (Patriota) e Doutor 
Érico (PRTB) não responderam 
ao chamado da votação.

Ainda na mesma sessão e 
ampliando a reserva de recei-
ta das Emendas Impositivas de 
0,4% para 0,5%, a Assembleia 
Legislativa também aprovou a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) que vai nortear o orça-
mento financeiro do estado para 
2022. De acordo com o Projeto 
2.730/2021 também de autoria 
do governo, a projeção financei-
ra para o próximo ano é de R$ 
12,916 bilhões, cerca de 4,28% 
maior do que no de 2021.

O texto foi relatado pelo 
deputado Buba Germano (PSB) 

que na reunião da Comissão de 
Orçamento realizada antes da 
sessão plenária apresentou seu 
relatório com a reserva das im-
positivas em 0,6%, mas se do-
brou aos pedidos da liderança do 
governo reduzindo o percentual 
para 5, um a mais do que o do 
orçamento deste ano.

O relator da matéria, Buba 
Germano, argumentou que, além 
das emendas apresentadas pe-
los deputados, foram recebidas 
também emendas de autoria do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) e da Universidade Esta-

dual da Paraíba (UEPB). Ao todo, 
203 emendas parlamentares fo-
ram apresentadas e, segundo o 
relator, menos de 9% delas foram 
rejeitadas.

“O papel de um relator é de 
consenso. Aqui, não se trata de 
queda de braço com o governo 
e nem com o Poder Executivo. O 
papel de todos nós é auxiliar na 
peça mais importante que temos 
para o estado, que é o nosso orça-
mento”, reforçou Buba Germano.

O presidente da Comissão 
de Orçamento, deputado Bran-
co Mendes (Podemos), ressal-

tou que o reajuste aprovado nas 
emendas impositivas mostra um 
avanço do Governo do Estado em 
relação às atividades dos parla-
mentares.

Comissão de recesso
Ainda durante a sessão foi 

instalada a Comissão de Reces-
so, que será composta pelos de-
putados Adriano Galdino, Cabo 
Gilberto Silva, Camila Toscano, 
Chió, Júnior Araújo, Lindolfo 
Pires, Pollyanna Dutra, Ricardo 
Barbosa, Taciano Diniz, Tião Go-
mes, Tovar e Wilson Filho.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Vereador quebra o decoro e pede para 
colega de plenário fazer outro uso da língua

A sessão híbrida de ontem 
na Câmara Municipal de Santa 
Rita, na Região Metropolitana 
de João Pessoa, foi marcada 
por uma discussão que fugiu 
ao decoro parlamentar entre o 
presidente da mesa diretora da 
Casa, vereador Cícero Medeiros 
(Progressistas), e o vice-presi-
dente, vereador Aderaldo Bento 

(Avante), conhecido como Kinho 
de Lerolândia.

Após receber uma crítica do 
colega de mesa, que reclamou 
da falta de bebedouros na Casa, 
o vereador Cícero Medeiros se 
exaltou durante a sessão. “O ve-
reador Kinho tem uma língua 
muito grande”, acusou.

Mesmo tendo sido chamado 
a atenção de um dos secretários 
da mesa diretora, o vereador 
continuou exaltado: “E você 

sabe porque tava bebendo água 
no caneco, você mesmo bebia 
e não reclamava. Enfie a língua 
naquele canto”.

Cícero Medeiros voltou à 
carga: “Procure fazer as coisas 
no seu bairro que é todo cheio 
de lama. Você está há três meses 
com projetos atrasados e vem 
aqui meter a sua língua”.

O vereador Kinho não se de-
fendeu, já que teve o microfone 
desligado a pedido do próprio 

presidente, quando tentou se 
manifestar. “Não lhe dei a pa-
lavra, corta o microfone dele”, 
disse.

E completou elogiando a 
própria gestão: “Faz cinco me-
ses que estou como presidente. 
Salário em dia, uma parte do 
décimo terceiro vou pagar esta 
semana. Tem dois bebedouros 
de água comprados para chegar 
hoje, um frigobar para o meu 
gabinete”.
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Vereadores também aprovaram realocação de R$ 23 milhões da prefeitura, mas adiaram para o dia 29 a votação da LDO

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) aprovou ontem a 
reforma da Previdência do mu-
nicípio e mais dois projetos do 
Poder Executivo pedindo realo-
cação de recursos na ordem de 
R$ 23 milhões, mas protelou para 
o dia 29 deste mês a discussão 
e votação em plenário da Lei de 
Diretrizes Orçamentária (LDO).

Sobre a LDO, os prazos para 
a apresentação de emendas fo-
ram prorrogados de ontem para a 
próxima segunda-feira (21), com 
o parecer da Comissão de Orça-
mento ficando para o dia 29 e a 
votação da matéria em plenário 
somente nesse mesmo dia.

De acordo com um dos pro-
jetos do Poder Executivo aprova-
dos ontem, o remanejamento ou 
transferência de recursos, por 
meio de dotações orçamentárias, 
será de R$ 21.674.000,00 e refe-
re-se à cobertura de programas e 
despesas de caráter continuado 
na Secretaria Municipal do Meio 

A promoção da transpa-
rência pública e controle social 
foram os argumentos mais uti-
lizados para defender o projeto 
de publicização curricular, que 
foi discutido durante sessão es-
pecial na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP). O Projeto 
de Lei 324/2021, de autoria do 
vereador Milanez Neto (PV), dis-
põe sobre divulgação curricular 
de ocupantes de cargos em co-
missão e funções de confiança na 
administração pública, além de 
estabelecer critérios gerais para 
a ocupação desses cargos.

“Esse projeto se adéqua aos 
novos tempos, porque traz na 
sua concepção um efeito legal 
e moral muito importante. As 
pessoas querem conhecer quem 
está recebendo dinheiro público 
para trabalhar por eles, e a ideia 
desse projeto é exatamente essa, 
dar condições para que todos co-
nheçam o currículo de quem está 
exercendo uma função pública”, 
explicou o autor da proposta.

O coordenador da Comissão 
de Gestão Pública Administrativa 
do Conselho Regional de Admi-
nistração da Paraíba (CRA-PB), 

Partidos, sindicatos e movi-
mentos sociais de três municípios 
da Paraíba já confirmaram que 
vão participar do movimento na-
cional ‘Fora Bolsonaro’, que está 
programado para amanhã em 
pelo menos 160 cidades brasilei-
ras. As manifestações, em forma 
de marcha, caminhada, carreata 
e atos, têm como motivação rei-
vindicar o impeachment do pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem par-
tido) e pedir por direitos básicos 
durante o período de pandemia, 
como a vacinação em massa e um 
auxílio emergencial acima de R$ 
600,00.

Na Paraíba, o evento vai ocor-
rer a partir das 9h. Em Campina 

Grande, com concentração na 
Praça Bandeira; em João Pessoa, 
com caminhada e carreata do Li-
ceu Paraibano ao Largo do Ponto 
de Cem Réis; e, em Cajazeiras, na 
Praça Oiticicas.

De acordo com um dos or-
ganizadores da manifestação no 
Estado, o presidente estadual do 
Partido Socialismo e Liberdade 
(Psol), Tárcio Teixeira, além das 
reivindicações envolvendo o go-
verno do presidente Bolsonaro, 
o ato também será uma manifes-
tação contra a reforma adminis-
trativa que está tramitando no 
Congresso Nacional.

“Como é uma maldade atrás 
da outra por parte deste desgo-
verno, temos nos colocado firme-
mente contra essa reforma admi-
nistrativa que desmonta o serviço 

público brasileiro, exatamente 
quando ele tem sido decisivo para 
sustentar a população”.

Ainda segundo Tárcio Teixei-
ra, a marcha terá uma preocupa-
ção fundamental com os cuidados 
de segurança contra a covid-19. 
“Temos uma comissão de biosse-
gurança para ficar atento ao uso 
da máscara e do álcool em gel, 
ao distanciamento social e para 
que as pessoas evitem estar se 
tocando. Além disso, a marcha vai 
estar em colunas de movimentos, 
organizações e carros de som. 
Atrás da marcha estará a carreata, 
formando uma única atividade 
aqui na nossa capital pelo ‘Fora 
Bolsonaro’”, explicou.

A última manifestação do 
movimento ocorreu no dia 29 de 
maio, com a participação de mais 

de 420 mil pessoas, em 213 cida-
des do país e 14 do exterior. Além 
disso, o ato mobilizou pessoas nas 
redes sociais, através da hashtag 
#29MForaBolsonaro, que somou 
1.828.048 de postagens e 841 mil 
compartilhamentos.

Estudantes
A União Brasileira dos Estu-

dantes Secundaristas (Ubes), a 
União Nacional dos Estudantes 
(UNE) e a Associação Nacional 
dos Pós-Graduados (ANPG) con-
vocaram estudantes de todo o 
país para que participem do ato 
contra o governo Bolsonaro, a ne-
gligência na pandemia e os cortes 
na educação. As entidades apro-
veitarão a oportunidade para 
recolher alimentos e distribuir 
máscaras.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Reforma da Previdência é 
aprovada na Câmara de JP
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Pelas Prefeituras

Política na História

Notas & Fatos

Adoção de animais
O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de 
Campina Grande está realizando uma sema-
na de adoção de cães e gatos, com o objetivo 
de diminuir o número de animais no local e 
também incentivar o ato da adoção. Atual-
mente, o serviço abriga 423 animais, entre 
cachorros e gatos, a maioria deles disponível 
para a adoção.“Nós percebemos que aumen-
tou o abandono animal durante a pandemia”, 
disse a diretora do CCZ, Aretusa Nascimento.

Banda larga satelital
O Governo Federal sancionou a Medida Provi-
sória 1.018, que reduz custos da banda larga 
satelital, operacionaliza o Fundo de Univer-
salização dos Serviços de Telecomunicações 
(Fust) e impulsiona a produção de conteúdo 
local na transmissão de sinal de tevê e rádio 
em áreas remotas do país. A MP pretende 
gerar a possibilidade de mais conteúdo nas 
fronteiras e maior flexibilidade na gestão local 
das emissoras, levando a banda larga para as 
regiões rurais, carentes e periféricas.

618 — Li Yuan torna-se o imperador Gaozu 
de Tang, iniciando três séculos de domínio da 
dinastia Tang sobre a China.

860 — Guerra rus-bizantina: uma frota de cerca 
de 200 navios do Grão-Canato de Rus navega 
para o Bósforo e começa a saquear os subúrbios 
da capital bizantina, Constantinopla.

1053 — Batalha de Civitate: três mil cavaleiros 
do conde normando Hunifredo derrotam as 
tropas do papa Leão IX.

1429 — Forças francesas sob a liderança de Joa-
na d’Arc derrotam o principal exército inglês sob 
o comando de John Fastolf, na Batalha de Patay. 
Isso inverte o curso da Guerra dos Cem Anos.

1757 — Batalha de Kolin entre as forças prus-
sianas sob o comando de Frederico, o Grande, e 
um exército austríaco na Guerra dos Sete Anos.

1815 — Guerras Napoleônicas: a Batalha de 
Waterloo resulta na derrota de Napoleão Bo-
naparte pelo Duque de Wellington e Gebhard 
Leberecht von Blücher, forçando-o a abdicar 
do trono da França pela segunda e última vez.

1858 — Charles Darwin recebe um artigo de 
Alfred Russel Wallace que inclui conclusões 
quase idênticas sobre a evolução como as de 
Darwin, levando Darwin a publicar sua teoria.

1887 — Assinado o Tratado de Resseguro entre 
a Alemanha e a Rússia.

1908 — A imigração japonesa no Brasil começa 
quando 781 pessoas chegam ao Porto de Santos 
a bordo do navio Kasato Maru.

1911 — Fundação da maior denominação evan-
gélica do Brasil, a Assembleia de Deus.

1940 — Apelo de 18 de junho por Charles de 
Gaulle.

1953—Revolução Egípcia de 1952 termina 
com a derrubada da dinastia de Maomé Ali e a 
declaração da República do Egito.

1954 — Carlos Castillo Armas lidera uma força 
de invasão pela fronteira guatemalteca, pondo 
em marcha o Golpe de Estado na Guatemala 
em 1954.

1979 — Assinatura do SAL II pelos Estados 
Unidos e pela União Soviética.

1989 — A Birmânia passa a se chamar oficial-
mente Myanmar.

1992 — Os irlandeses aprovam em referendum 
a confirmação do Tratado de Maastricht, com 
69% dos votos.

2000 — Eritreia e Etiópia firmam em Argel um 
acordo de paz para pôr fim à guerra que ambos 
países enfrentavam desde maio de 1998.

Na sessão remota, os vereadores também aprovaram a revisão salarial dos servidores da CMJP

Vereador Milanez Neto é o autor da iniciativa que dá mais transparência aos cargos públicos

Foto: Secom-CMJP
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Ambiente (Semam), na Secretaria 
Municipal da Saúde (SMS) e no 
Fundo Municipal de Saúde (FMS).

Desse total, R$ 80 mil se-
rão empregados na manuten-
ção e modernização da Semam 
e o restante será investido em 
atividades e ações da SMS e do 
FMS, inclusive em atividades re-
lacionadas ao combate ao novo 
coronavírus (covid-19). Os ve-
readores Marcos Henriques (PT) 

e Marmuthe Cavalcanti (PSL) 
votaram contra o segundo rema-
nejamento e explicaram que, de 
acordo com o Site da Transpa-
rência Pública, existe verba fede-
ral para o combate à covid-19 na 
capital paraibana.

Já o Projeto 413/2021, a rea-
locação de dotações orçamentá-
rias será de R$ 1,4 milhão e indica 
o valor que será remanejado da 
Secretaria do Desenvolvimento 

André Coelho, defendeu o projeto 
afirmando que já existe previsão 
legal sobre os requisitos utiliza-
dos na escolha de profissionais 
para os cargos públicos. “O artigo 
37 da Constituição Federal fala 
dos requisitos para a ascensão de 
cargos de livre escolha do Execu-
tivo, ela [a Constituição] também 
fala da necessidade do princípio 
da publicidade. Não é possível 
que os atos públicos continuem 
não sendo publicizados. O servi-
dor tem a obrigação de publicizar 

seu currículo para que a popula-
ção saiba a quem está pagando. 
A gente quer fazer justiça, fazer 
com que a sociedade receba o 
serviço prestado por alguém qua-
lificado para a função”, enfatizou.

O presidente do CRA-PB, 
César Lima, também enfatizou a 
importância da transparência pú-
blica na ocupação dos cargos e da 
utilização da “pessoa certa no lugar 
certo”, ou seja, o profissional com a 
qualificação específica que o cargo 
público exige. “É preciso que a so-

Urbano (Sedurb) para a Secre-
taria do Desenvolvimento Social 
(Sedes). Esse total será investido 
em ações de segurança alimentar 
desenvolvidas na capital, a exem-
plo de cozinhas comunitárias e 
restaurantes populares.

Revisão salarial
A Câmara aprovou ainda o 

Projeto 515/2021 da mesa di-
retora que dispõe sobre revisão 
geral anual dos salários dos ser-
vidores da Casa. De acordo com 
o documento, fica estabelecido 
que o índice de revisão geral dos 
padrões remuneratórios dos ser-
vidores efetivos, ativos e inativos, 
do quadro de pessoal do Poder 
Legislativo de João Pessoa, será 
de 2,5%.

A norma ainda estabelece 
que a revisão será implementada 
a partir de junho de 2021, e os 
valores retroativos referentes aos 
meses de março, abril e maio de 
2021, serão implementados de 
forma parcelada e inseridos como 
diferença salarial nos meses de ja-
neiro, fevereiro e março de 2022.

ciedade saiba que está pagando um 
profissional que tem capacidade 
para estar ali”, defendeu.

Essa também foi a defesa 
do diretor da Câmara de Gestão 
Pública do CRA, Fábio Macêdo, 
que reforçou a importância dos 
profissionais de administração 
na esfera pública. “Quando refle-
timos a importância da adminis-
tração pública, fala-se muito de 
administração, mas pouco se usa 
da ciência da administração e dos 
profissionais formados na área. 
Sempre acham que qualquer um, 
de qualquer área de formação, 
pode gerir a administração pú-
blica, e quem está pagando essa 
conta é a sociedade”, declarou.

Milanez Neto afirmou que a 
iniciativa é inédita no Brasil e vai 
valorizar as entidades profissio-
nais. “Vamos poder olhar para os 
conselhos de classe e dizer que 
a representação deles tem valor, 
porque não vamos poder conti-
nuar colocando um médico em 
cargo de procurador, ou um advo-
gado em cargo de médico. Vamos 
ter que colocar cada pessoa no 
local em que possa se enquadrar”, 
afirmou. 

Projeto prevê transparência e cobrança de 
currículo de quem exerce função pública

Pelo menos três cidades da Paraíba vão 
participar das manifestações contra Bolsonaro

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com



Brasil

Justiça também será comunicada para que a PF apreenda o passaporte do empresário, que está nos EUA

Wizard não aparece para depor 
e CPI pede condução coercitiva
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O empresário Carlos Wizard não compareceu ontem à CPI da Covid para prestar depoimento e nem apresentou justificativa sobre a sua ausência

Foto: Agência Estado

Diante do não compa-
recimento do empresário 
Carlos Wizard para falar à 
CPI da Covid, o presidente 
da Comissão Parlamentar 
de Inquérito, Omar Aziz 
(PSD-AM), anunciou ontem 
que vai solicitar que ele 
seja conduzido de forma 
coercitiva para prestar de-
poimento ao colegiado. 

A Justiça também será 
oficiada para que a Polícia 
Federal (PF) apreenda o 
passaporte do empresário, 
que está nos Estados Uni-
dos. O documento só deve-
rá ser devolvido após Wi-
zard prestar o depoimento 
à CPI.

“Oficiaremos juiz cri-
minal para que requisite 
autoridade policial para 
apresentação da testemu-
nha ou determinar que seja 
conduzido por oficial de 
Justiça, que poderá requi-
sitar auxílio da força pú-
blica. Além disso, que seja 
oficiada a Justiça Federal 
para que o passaporte seja 
retido pela Polícia Federal, 
e somente seja devolvido 
após prestação de depoi-
mento”, comunicou Aziz.

Depoimento adiado
A reunião da CPI mar-

cada para hoje também 
previa o interrogatório do 
servidor do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Ale-
xandre Marques, apontado 

como participante da in-
clusão, no sistema do TCU, 
de documento que minimi-
za o número de mortos na 
pandemia de covid-19. No 
entanto, em razão da vota-
ção prevista no Plenário da 
Casa da Medida Provisória 
que abre caminho para pri-
vatização da Eletrobras, o 
depoimento do auditor foi 
adiado.

Aziz criticou Wizard 
pelo não comparecimento 
à CPI, principalmente pelo 
fato de o empresário ter 
solicitado no Supremo Tri-
bunal Federal (STF) uma 
proteção para seu teste-
munho, que foi concedida 
pelo ministro Luís Roberto 
Barroso. Na quarta-feira 
(16), Barroso permitiu que 
Wizard ficasse em silêncio 
durante a oitiva.

“O que me espanta é 
um cidadão procurar HC 
para vir à CPI ficar em si-
lêncio e ele não aparecer, 
então para que foi ao STF se 
não vinha? O ministro Bar-
roso com certeza tem mui-
tos afazeres, concede um 
HC para Wizard, e ele tem 
que entender que a Justiça 
brasileira tem outras coisas 
pra fazer, não dá pra levar 
na brincadeira o STF”, disse 
o presidente da CPI. 

“Às 7h, a secretaria da 
CPI recebeu pedidos dos 
advogados para audiência 
sobre redesignação da data. 
É uma brincadeira dele, né? 
Uma data combinada para 
ele vir, é uma autoridade”, 
ironizou Aziz.

Força-tarefa no país

PF realiza operação em oito estados
contra fraudes em auxílio emergencial
Agência Estado

A Polícia Federal (PF) 
deflagrou na manhã de 
ontem uma operação para 
combater fraudes aos be-
nefícios emergenciais ins-
tituídos em razão da pan-
demia da covid-19. Cerca 
de 140 agentes fizeram 
buscas em oito estados: 
Bahia, Maranhão, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Pa-
raná, Rondônia, Roraima e 
São Paulo. Ao todo, foram 
cumpridos 35 mandados 
de busca e apreensão, dois 
de prisão temporária, um 
de prisão preventiva e 12 
de sequestro de bens. A 

Justiça ordenou o bloqueio 
de cerca de R$ 410 mil.

De acordo com a PF, 
trata-se da 98ª operação 
contra fraudes aos benefí-
cios emergenciais. A cor-
poração indica que foram 
expedidos mais de 380 
mandados de busca e 50 
ordens de prisão no âmbito 
das ofensivas.

As investigações são 
conduzidas por uma força-
tarefa batizada de “Estra-
tégia Integrada de Atuação 
contra as Fraudes ao Au-
xílio Emergencial”. Parti-
cipam do grupo a Polícia 
Federal, Ministério Públi-
co Federal, Ministério da 

Cidadania, Caixa, Receita 
Federal, Controladoria-Ge-
ral da União e Tribunal de 
Contas da União.

Com relação à diligên-
cias cumpridas ontem, a 
Polícia Federal no Mara-
nhão fez buscas em ende-
reços de Imperatriz e Da-
vinópolis, para investigar 
fraudes de R$ 38,6 mil e 
R$ 14,4 mil, respectiva-
mente.

“No primeiro caso, foi 
criada uma empresa fan-
tasma para possibilitar a 
subtração de valores atra-
vés de transações inde-
vidas com a utilização de 
máquina de cartão de cré-

dito, tendo como vítimas 
60 beneficiários do auxílio 
emergencial do Governo 
Federal e, no segundo caso, 
foram emitidos 24 boletos 
descontados indevidamen-
te em 23 contas de vítimas 
distintas, fatos ocorridos 
nos meses de maio e junho 
de 2020”, indicaram os in-
vestigadores.

Já os agentes da cor-
poração em Minas cum-
priram um mandado de 
busca e apreensão em 
Patos de Minas, na resi-
dência de suspeito de ter 
fraudado em R$ 8,4 mil 
em auxílios emergenciais 
em um único dia.

Um paciente diagnos-
ticado com a variante pe-
ruana da covid-19, a C37, 
morreu em Porto Alegre. 
Jairo Dias Piazer Junior, de 
23 anos, estava internado 
na capital gaúcha desde o 
dia 21 de maio. Este era o 
primeiro caso da variante 
no Estado. O caminhoneiro 
era natural de Itaqui, cida-
de da fronteira oeste, e re-
tornava de uma viagem a 
São Paulo. Já no caminho de 
volta para a cidade, come-
çou a sentir os sintomas da 
doença, tendo seu quadro 
agravado no dia 21, quando 
foi internado no Hospital 
São Patrício, em Itaqui. Em 
23 de maio, Jairo foi trans-
ferido de avião para o Hos-
pital de Clínicas de Porto 
Alegre, onde veio a óbito na 
manhã de ontem.

A assessoria da Prefei-
tura de Itaqui informou, em 
nota, que todos os contatos 
feitos por Jairo já estão sen-
do investigados, bem como 
outras informações a res-
peito da variante C37. Já o 
Hospital de Clínicas ressal-
tou, também em nota, que 
na data de hoje o paciente 
já era considerado não con-
taminante, ou seja, já não 
transmitia mais o vírus.

Variantes em SP
Em mapeamento iné-

dito, o Instituto Butantan 
identificou 19 variantes do 
coronavírus no Estado de 
São Paulo. Segundo os da-
dos do estudo, a cepa pre-
dominante é a Gama (P.1), 
identificada originalmente 
em Manaus. Conforme esse 
levantamento, a variante 
peruana também já foi re-
gistrada na região da Bai-
xada Santista.

Jovem com variante
peruana morre no RS

Lista de investigados

O relator da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid no Senado, Renan 
Calheiros (MDB-AL), decidiu na quarta-feira 
(16) incluir o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, na lista de investigados. A CPI 
apura ações e omissões do Governo Federal 
no enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus

Queiroga deixa de ser testemunha e se 
une a uma lista com outros quatro investiga-
dos da CPI: o ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello, o ex-ministro das Relações Exteriores, 
Ernesto Araújo, a secretária de Gestão do Tra-
balho e da Educação no Ministério da Saúde, 
Mayra Pinheiro, e o ex-secretário de Comuni-
cação da Presidência, Fábio Wajngarten.

Suspeitos
Ao incluir Queiroga, Pazuello e outros 

alvos na lista de investigados, a CPI passa a 
tratá-los como suspeitos de ter participado de 
um crime. Isso porque a comissão classifica 
como investigadas aquelas pessoas contra as 
quais há provas e indícios veementes.

Segundo assessores do Congresso, a 
alteração do status desobriga o investigado 
a assinar um termo para falar somente a 
verdade. Como não está obrigado a produzir 
provas contra si mesmo, o investigado não 
precisa falar nem dizer a verdade.

Os cinco investigados da CPI foram ouvi-
dos como testemunhas em seus depoimentos. 
A testemunha é uma pessoa que viu fatos, 
mas não participou de irregularidades e 
crimes.

Ao tornar os alvos como investigados, a 
CPI ganha em profundidade na apuração. 
A partir de agora, medidas como busca e 
apreensão e requisição de documentos ficam 
mais fáceis.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afirmou 
nesta quinta-feira, 17, que o 
ministro da Cidadania, João 
Roma, está desenhando 
novos programas sociais. 
Neste momento, o governo 
discute a reformulação do 
Bolsa Família e o presiden-
te Jair Bolsonaro chegou a 
anunciar que o programa 
pagará em média R$ 300 
a partir de dezembro, mas 
técnicos do governo ainda 
discutem como esse reajus-
te pode caber no Orçamen-
to do ano que vem.

“Nosso governo está 
coerente, trabalhando 
muito junto, equipe muito 
unida para manter cadeia 
produtiva funcionando”, 
afirmou o ministro da Eco-
nomi

Guedes participou on-
tem do 1º Fórum da Cadeia 
Nacional de Abastecimento, 
promovido pela Associação 
Brasileira de Supermer-
cados (Abras). No mesmo 
evento, Roma acrescentou 
que o governo pretende 
apresentar propostas para 
o “fortalecimento” de seus 
programas sociais.

Desoneração
O ministro voltou a 

defender a desoneração da 
folha de pagamentos e dis-
se que isso daria condição 
para o setor de supermer-
cados abrir mais unidades. 
“Precisamos atacar custo 
de mão de obra no Brasil”, 
acrescentou. Na abertu-
ra do evento, Guedes de-
fendeu ainda a venda de 
remédios sem receita em 
supermercados, algo que 
tem grande resistência por 
parte das farmácias.

Governo prepara
programas sociais

Julia Affonso
Agência Estado

Taísa Medeiros
Agência Estado

Lorenna Rodrigues e 
Fabrício de Castro
Agência Estado

Amanda Pupo e 
Daniel Weterman
Agência Estado
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País também acabará com o toque de recolher no próximo domingo, dez dias antes da previsão inicial de 30 de junho

França encerra obrigação do 
uso de máscaras ao ar livre
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Agência Estado 

O governo francês anun-
ciou na última quarta-feira 
que não será mais obrigatório 
usar máscaras ao ar livre no 
país e que o toque de recolher 
chegará ao fim no próximo 
domingo, 20, dez dias antes 
da previsão inicial de 30 de 
junho. As mudanças, disse o 
primeiro-ministro Jean Cas-
tex, são possíveis porque a 
situação sanitária nacional 
“melhora mais rápido do que 
nós havíamos previsto”.

O fim da obrigatoriedade 
das máscaras em espaços pú-
blicos começou a valer ontem, 
disse Castex, mas terá algu-
mas restrições: não valerá, 
por exemplo, para áreas com 
aglomerações, como estádios 
de futebol ou festas. A decisão 
foi tomada após uma reunião 
conjunta do Conselho de De-
fesa e do Gabinete ministerial, 
levando em conta as reco-
mendações de especialistas.

Em março, a França ha-
via entrado em quarentena 
nacional, sua terceira desde 
o início da pandemia, para 
conter seu pior momento da 
crise sanitária. Escolas foram 
fechadas, tal qual o comér-
cio não essencial, e o deslo-
camento foi proibido para 
distâncias superiores a dez 
quilômetros.

As restrições começaram 
a ser aliviadas gradualmente 
no fim de abril, em um plano 
de quatro etapas cujo passo 
derradeiro era o fim do toque 
de recolher. Inicialmente às 
19h, ele já havia sido poster-
gado para as 21h no meio de 
maio e atualmente era às 23h.

Desde maio, museus, 
cinemas, teatros e arenas 

esportivas - com capacidade 
limitada a 800 pessoas em 
espaços fechados e mil pes-
soas em espaços abertos - já 
funcionam no país. Em 9 de 
junho, as áreas internas de 
cafés e restaurantes foram 
reabertas.

Depois dos Estados Uni-
dos, da Índia e do Brasil, a 
França é o quarto país do pla-
neta com mais casos acumu-
lados de covid-19. Desde que 
a pandemia começou, mais de 
5,8 milhões de pessoas foram 
infectadas e quase 110,7 mil 
morreram. Hoje, contudo, a 
nação vê seu número mais 
baixo de casos diários desde 
agosto de 2020: na terça-fei-
ra, 15, registrou 3,2 mil novas 
infecções e 76 mortes.

Vacinados
Segundo Castex, o gover-

no espera que 35 milhões de 
franceses tenham recebido 
as duas doses contra a covid 
até o fim de agosto - ou cer-
ca de metade da população. 
Atualmente, cerca de 45% dos 
franceses, ou 30,7 milhões 
de pessoas, já receberam ao 
menos uma injeção e 21% to-
maram as duas. Em média, o 
país aplica cerca de 745 mil 
vacinas por dia.

Disneylândia
O setor de turismo fran-

cês está dando mais um pas-
so rumo à normalidade com 
a reabertura da Disneylân-
dia Paris, duas semanas após 
a França abrir suas frontei-
ras para turistas vacinados 
de todo o mundo. O parque 
temático mais frequentado 
da Europa abriu suas portas 
ontem após quase oito me-
ses fechado.

Doação

Estados Unidos vão enviar doses de 
vacinas ao Brasil, diz Casa Branca
Agência Estado

Os Estados Unidos vão 
enviar doses de vacinas 
contra a covid-19 ao Bra-
sil nas próximas semanas, 
segundo afirmou o coor-
denador da força tarefa 
da Casa Branca contra a 
pandemia, Jeff Zients, em 
coletiva de imprensa on-
tem. Ele não especificou, 
no entanto, quantas das 80 
milhões de doses previstas 
para doação serão enviadas 
ao país.

De acordo com ele, o go-
verno norte-americano tam-
bém espera “fazer mais” no 

segundo semestre de 2021 
para combater a ameaça glo-
bal do novo coronavírus, em 
adição ao compromisso de 
doar 580 milhões de doses 
dos imunizantes a nações de 
baixa renda.

Sem esclarecer se a 
administração Biden pre-
tende aumentar as doações 
no período, o comentário 
foi feito enquanto Zients 
destacava os esforços dos 
EUA para acelerar a vaci-
nação contra a doença em 
todo o mundo, “à medida 
que as taxas locais de infec-
ção e mortes por covid-19 
melhoram”.

Casos e mortes
Segundo a diretora do 

Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC, 
na sigla em inglês) ameri-
cano, Rochelle Walensky, 
a média diária de casos 
de covid-19 nos EUA caiu 
15,8% entre os dias 9 e 
15 deste mês em relação 
aos sete dias anteriores, a 
12.192.

Já as mortes recuaram 
24,8% no período, a 286, 
enquanto as hospitaliza-
ções caíram 9,8%, a 2.027.

Segundo ela, os nú-
meros comprovam que o 
programa de imunização 

nacional está dando resul-
tado. De acordo com Zients, 
quase 2/3 dos americanos 
adultos já receberam ao 
menos uma dose das va-
cinas, e a média diária de 
óbitos por covid-19 já re-
cuou 90% desde o início do 
ano, à menor taxa desde o 
começo da pandemia.

Ele alertou, porém, 
que algumas comunida-
des americanas ainda 
registram baixo nível de 
imunização, algo que o 
preocupa, diante da disse-
minação da variante delta 
do sars-cov-2, identificada 
pela primeira vez na Índia.Agência Brasil

 

A escassez de água e a 
seca devem causar estragos 
em uma escala que rivalizará 
com a pandemia de covid-19, 
e os riscos aumentam rapida-
mente à medida que as tem-
peraturas globais se elevam, 
de acordo com a Organização 
das Nações Unidas (ONU).

“A seca está prestes a se 
tornar a próxima pandemia, e 
não existe vacina para curá-la”, 
disse Mami Mizutori, represen-
tante especial da ONU para re-
dução de risco de desastres, em 
uma entrevista coletiva virtual 
ontem.

As secas já desencadea-
ram perdas econômicas de 
pelo menos 124 bilhões de 
dólares e atingiram mais de 1,5 
bilhão de pessoas entre 1998 e 
2017, segundo um relatório da 
ONU divulgado ontem.

Mas até estas cifras, aler-
tou, são “muito provavelmente 
subavaliações grosseiras”.

O aquecimento global 
intensifica secas no sul da 
Europa e no oeste da África, 
disse o relatório da ONU com 
“alguma confiança”, e o número 
de vítimas deve “crescer dra-
maticamente”, a menos que o 
mundo aja, disse Mizutori.

Cerca de 130 países po-
dem enfrentar um risco maior 
de seca neste século, segundo 

a projeção de emissões altas 
citada pela ONU. Outros 23 paí-
ses sofrerão escassez de água 
por causa do crescimento po-
pulacional, e 38 nações serão 
afetadas por ambos, disse.

A seca, assim como um 
vírus, tende a durar muito tem-
po, ter um alcance geográfico 
amplo e causar danos em ca-
deia, disse Mizutori. “Ela pode 
afetar indiretamente países 
que não estão passando por 
uma seca através da inseguran-
ça alimentar e do aumento dos 
preços de alimentos”, explicou.

A ONU antevê secas mais 
frequentes e severas na maior 
parte da África, nas Américas 
Central e do Sul, no centro da 
Ásia, no sul da Austrália, no sul 
da Europa, no México e nos Es-
tados Unidos.

Ibrahim Thiaw, secretário
-executivo da Convenção das 
Nações Unidas para o Combate 
à Desertificação, disse à Thom-
son Reuters Foundation que a 
deterioração do solo, causada 
em parte pela má administra-
ção de terras, deixou o mun-
do perto de um “ponto sem 
retorno”.

A ONU não tem pesquisa-
do o efeito que a desertificação 
pode ter na migração interna 
dentro dos continentes, mas 
Thiaw disse que ela não é mais 
impensável, nem mesmo na 
Europa.

ONU: seca pode ser a 
próxima pandemia

Agência Brasil/RTP 

A nave espacial chinesa 
que partiu no início do dia de 
ontem com uma tripulação 
de três pessoas já se acoplou 
à nova estação espacial da 
China, para uma missão de 
três meses, informa a im-
prensa estatal chinesa.

A nave Shenzhou-12 
acoplou no módulo residen-
cial da estação espacial Tia-
nhe cerca de seis horas depois 
de ter decolado. A tripulação 
chinesa vai realizar experiên-
cias científicas, trabalhos de 
manutenção, caminhadas es-
paciais e preparar a instalação 
de dois módulos adicionais.

Embora a China admita 
que chegou tarde à corrida 
das estações espaciais, o país 
assegura que as suas instala-
ções são de ponta e podem 
durar mais que a Estação 
Espacial Internacional, que 
está chegando ao fim de seu 
período útil. A iniciativa de 
ontem também relança o 
programa espacial tripulado 

da China, após um período de 
cinco anos.

Com a tripulação de on-
tem, a China aumenta para 14 
o número de astronautas que 
enviou ao espaço, desde que 
alcançou o feito pela primeira 
vez, em 2003, tornando-se o 
terceiro país a fazê-lo, depois 
da antiga União Soviética e 
dos Estados Unidos (EUA).

À medida que a eco-
nomia chinesa começou a 
ganhar força, no início dos 
anos 90, a China formulou 
um plano para a exploração 
espacial, que executou numa 
cadência constante e caute-
losa. Embora o país tenha 
sido impedido de participar 
da Estação Espacial Interna-
cional, principalmente devi-
do às objeções dos EUA, que 
apontam a natureza pouco 
transparente do programa 
chinês e suas estreitas liga-
ções às Forças Armadas, a 
China avançou com a cons-
trução da sua própria esta-
ção, visando alcançar o es-
tatuto de potência espacial.

Nave chinesa se acopla 
à nova estação espacial

Agência Brasil 

A empresa de biotec-
nologia alemã CureVac 
NV informou na última 
quarta-feira que sua va-
cina contra covid-19 foi só 
47% eficaz em um teste de 
estágio avançado, ficando 
aquém do objetivo princi-
pal do estudo e causando 
dúvidas sobre a possível 
entrega de centenas de 
milhões de doses à União 
Europeia (UE).

A baixa eficácia da 
vacina, conhecida como 
CVnCoV, foi mostrada em 
uma análise provisória 
baseada em 134 casos da 
doença, em estudo com 
cerca de 40 mil voluntá-
rios na Europa e na Amé-
rica Latina.

As apostas para a 
CureVac e para possíveis 
compradores europeus 
da vacina aumentaram 
depois que limites de 
idade foram impostos 
no uso dos imunizantes 
da Johnson & Johnson e 
da AstraZeneca, devido a 

problemas de coagulação 
extremamente raros, mas 
potencialmente fatais. 
Também se esperava que 
a vacina da CureVac aju-
dasse países de renda bai-
xa e média, que estão mui-
to atrás de nações mais 
ricas no esforço global de 
imunização.

Firmando os únicos 
acordos grandes de supri-
mento com a CureVac, a UE 
garantiu em novembro até 
450 milhões de doses da 
vacina, das quais 180 mi-
lhões são opcionais. O ne-
gócio veio após um memo-
rando de entendimentos 
firmado com a Alemanha 
para a entrega de mais 20 
milhões de doses.

Negociadas na bolsa 
dos Estados Unidos, as 
ações da CureVac caíram 
50,6% e ficaram em US$ 
46,81 após o pregão, na 
esteira da publicação dos 
dados. A empresa disse 
que ao menos 13 varian-
tes do vírus respondem 
pelas infecções na popu-
lação estudada.

CureVac falha em teste 
contra o coronavírus

EUA vão doar 80 milhões 
de doses de vacinas para 
vários países do mundo

Foto: Walterson Rosa/MS
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Dados do Sebrae indicam que os primeiros cinco anos são decisivos para garantir a sobrevivência das empresas

Na Paraíba, o período 
inicial de micro empresas é 
decisivo para o desenvolvi-
mento da maioria dos pe-
quenos negócios. Conforme 
indica pesquisa liderada pelo 
Sebrae, os primeiros anos 
são os mais difíceis para o 
microempreendedor e a ex-
periência é fator determi-
nante para a sobrevivência 
durante os primeiros cinco 
anos em atividade. A pes-
quisa conclui que, devido à 
inexperiência, 26% dos pe-
quenos negócios da Paraíba 
fecham as portas cinco anos 
após sua inauguração. 

“Este período se torna 
o limite suportável para a 
maior parte das empresas às 
condições adversas do mer-
cado”, explicou a gerente da 
Unidade de Gestão Estraté-
gica e Monitoramento do Se-
brae-PB, Ivani Costa. 

Realizada com respon-
sáveis por micro e pequenos 
negócios, a pesquisa “Sobre-
vivência de Empresas”, orga-
nizada pelo Sebrae destacou 
que para 69% dos gestores 
de estabelecimentos situa-
dos em território paraiba-
no, a experiência na área de 
atuação foi importante para 
alavancar o amadurecimento 
do negócio. Ao todo, foram 
entrevistados 89 empreen-
dedores, dos quais 31% ini-
ciaram seus negócios sem as 
habilidades necessárias para 
manter o mesmo desempe-
nho que pessoas com conhe-
cimento prévio na área. 

A representante do Se-
brae-PB salienta que é cos-
tume da entidade aconse-
lhar que os empreendedores 
sigam um plano básico de 
atuação. “Diante dos dados, 
o Sebrae sempre recomenda 
um planejamento mínimo, 
com busca de informações 
sobre o ramo de atividade 
em que irá empreender.”

Outra orientação de 
Ivani Costa é que os respon-
sáveis procurem saber in-
formações do perfil de cada 
cliente, bem como de seus 
fornecedores e concorrentes. 
“Também é importante lem-
brar que a capacitação em-
preendedora é fundamental 
para aumentar as chances de 
sucesso no negócio. A falta 
de experiência, capacitação 
técnica e de uma visão mais 
completa de mercado aca-
bam se tornando os fatores 
mais comuns para o fecha-
mento do negócio”, comple-
tou a gerente de gestão es-
tratégica do Sebrae-PB.

Neste contexto, o Sebrae 
também buscou saber se al-
gum dos sócios da empresa 

já passou por, pelo menos, 
uma capacitação sobre ge-
renciamento empresarial e 
descobriu que 57% das pes-
soas ainda não têm a quali-
ficação necessária para dar 
continuidade aos negócios 
de maneira sadia.

De acordo com a entida-
de, monitorar estes dados é 
importante, porque permite 
que estratégias sejam lança-
das a fim de evitar o cresci-
mento da taxa de mortalida-
de das empresas, já que cerca 
de 30% dos empreendedo-
res estavam desempregados 
quando decidiram abraçar o 
desafio de abrir seus negó-
cios mesmo que sem afinida-
de alguma com a área.

Falta de experiência fecha 26% 
dos pequenos negócios na PB

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona

Empreendedorismo Fabrício Feitosa
fabriciofeitosa@gmail.com | Colaborador

Em todas as relações comerciais, 
inclusive quando tratamos especificamente 
no campo do empreendedorismo existe 
uma figura que de certa forma acaba 
sendo a razão da existência do negócio, o 
consumidor. É nessa figura que pensamos 
quando elaboramos, por exemplo, 
as estratégias de marketing a serem 
implantadas, ou mesmo na adequação 
de nossos produtos e serviços. Sem o 
consumidor não há negócio.

Ter a compreensão das necessidades, 
dos hábitos de compra e das relações sociais 
das pessoas são fatores que determinam 
a prosperidade de um empreendimento. 
Essa é uma outra forma de constatar o que 
já falei aqui anteriormente. Entender as 
dores do consumidor e saber traduzi-las em 
produtos e serviços é a regra básica de um 
bom negócio.

Por isso é tão importante conseguir 
fazer essa análise de forma mais 

aprofundada, e para tanto alguns fatores 
precisam ser observados. Questões como 
a idade, condição social, cultura, crenças 
e atitudes formam as personalidades 
que vão definir o perfil do seu público 
alvo, e consequentemente são também as 
características que vão dar o norte de como 
ajustar o seu negócio para atendê-los.

Em relação a idade, por exemplo, as 
necessidades e desejos das pessoas mudam 
ao passar do tempo, e da mesma forma 
o seu consumo. A condição econômica 
do seu público também é uma coisa a 
ser observada, a renda e as condições de 
crédito afetam diretamente as escolhas de 
compra do consumidor.

Quando falamos em cultura, estamos 
nos referindo a tudo o que envolve a 
vivência de um indivíduo. As pessoas 
acabam adquirindo um conjunto de valores, 
percepções, preferências e comportamento 
por meio da vida em sociedade, que 

interferem diretamente em seus hábitos e 
consumo.

Um exercício importante para enxergar 
essas características é a observação 
do cliente, e para isso existem algumas 
perguntas que ajudam a entender como 
todos esses fatores se colocam nos 
consumidores.

O que ele pensa e sente? O que ele vê, 
o que ele ouve? O que ele fala e faz? Quais 
seus desejos e necessidades? 

Essas são algumas das perguntas que o 
empreendedor precisa ter na mente sempre 
que estiver em contato com seu cliente. Será 
que estamos realmente observando nossos 
clientes, ou apenas atendendo aos que 
aleatoriamente se interessam por nossos 
produtos? Você já parou alguma vez para 
ouvir seu cliente? E se parou, como reagiu a 
uma crítica?

Existem muitas formas hoje de se 
coletar essas informações, seja através de 

pesquisa de satisfação, comentários em 
redes sociais e acredito eu, na mais antiga 
e mais eficiente forma de coleta desse tipo 
de dado, a boa e velha conversa de balcão. 
Não há nada mais eficiente e honesto que 
perguntar a opinião da pessoa que você 
acabou de atender. Esse tipo de atitude 
além de lhe dar um retorno imediato, 
acaba criando uma relação de confiança 
valiosíssima entre você e sua clientela e 
coloca ela numa posição de protagonismo 
que com certeza ajudará a fidelizar essa 
relação.

O texto de hoje naturalmente traz mais 
perguntas que respostas. E é natural que 
seja assim por que a intenção é causar uma 
reflexão sobre um tema que não possui 
respostas prontas. São muitos subjetivos 
os fatores que influenciam a decisão de 
compra de um indivíduo, a questão é 
compreender esses fatores e decodificá-los 
em produtos e serviços de qualidade.

Entendendo o consumidor

Ibovespa 

-0,74%
R$ 5,022

-1,63%
R$ 5,978

-1,28%
R$ 6,993

-0,93%
128.057 pts

Foram ouvidos 89 
empreendedores no 
estado para falarem 

sobre suas experiências 

Entrevistas

Mercados públicos

Principais ingredientes de comidas 
juninas têm variação de preços em JP 

O milho pode ser o 
principal, mas não é o 
único ingrediente das co-
midas típicas das festas 
juninas. Para ajudar o 
consumidor a encontrar 
produtos como coco seco, 
massa de mandioca, mas-
sa de tapioca, castanha e 
rapadura mais baratos, a 
Secretaria Municipal de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor realizou pesqui-
sa de preços em 10 boxes 
de quatro mercados pú-
blicos da Capital.

Para quem pretende 
comprar esses produtos 
em grande quantidade, a 
economia pode ser bem 
significativa devido às 

diferenças nos preços, a 
exemplo da unidade do 
coco seco que está com 
uma variação de 100%, 
e diferença de R$ 1,50, 
com preços entre R$ 
1,50 (Mercado Central) 
e R$ 3,00 (Mercados do 
Bairros dos Estados e da 
Torre).

Já a massa de man-
dioca (muito usada para 
bolos e beiju) está com os 
preços do quilo entre R$ 
4,50 (Mercado Central) e 
R$ 7,00 (Mangabeira, Tor-
re e do Bairro dos Esta-
dos), uma diferença de R$ 
2,50 e variação 55,56%. 
Já a massa para tapioca, 
um dos produtos que não 

pode faltar durante as 
festas juninas, está com o 
preço do quilo uniformi-
zado em R$ 5,00 nos mer-
cados da Torre, Bairro dos 
Estados e Mangabeira.

A castanha de caju, 
outro ingrediente usado 
em diversas versões de 
nossa comida típica, está 
com o quilo oscilando en-
tre R$ 46,00 (Mercado do 
Bairro dos Estados) e R$ 
48,00 (Mercado de Man-
gabeira), diferença de R$ 
2,00. A rapadura (600g) 
tem preços entre R$ 5,00 
(Bairro dos Estados e 
Torre) e R$ 6,00 (Bairro 
dos Estados), diferença 
de R$ 1,00.

Locais visitados
A pesquisa do Pro-

con-JP para esses produ-
tos foi realizada em 10 bo-
xes dos Mercados Central, 
do Bairro dos Estados, da 
Torre e de Mangabeira.

Foto: Ortilo Antonio

Confira a pesquisa completa 
realizada pelo Procon-JP 

acessando o QR Code

Alguns produtos usados na 
fabricação de comidas típicas 
chegam a registrar diferença 
de até 100% no preço

Carol Cassoli
Especial para A União
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Presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende pagar, em média, R$ 300 no programa social a partir de dezembro

Após o presidente Jair 
Bolsonaro anunciar que o 
Bolsa Família pagará em 
média R$ 300 a partir de de-
zembro de 2021, técnicos do 
governo passaram a discutir 
a viabilidade de acomodar a 
proposta dentro do espaço 
fiscal existente para o ano que 
vem. A avaliação é que, manti-
da a orientação do presiden-
te, a área econômica terá de 
dar um jeito para encontrar a 
fonte de financiamento para 
uma ampliação dessa mag-
nitude no valor do benefício. 
No Planalto, a mensagem é de 
que “vai haver” reformulação 
do programa.

O anúncio pegou inte-
grantes do governo de sur-

presa, uma vez que o valor 
médio que norteava todas 
as simulações até então era 
de R$ 250. Ainda na noite 
de terça-feira, 15, técnicos 
alertaram que a elevação da 
média para R$ 300 não cabe 
no teto de gastos, a regra que 
limita o avanço das despesas 
à inflação.

No Palácio do Planalto já 
há um esforço concentrado 
para encontrar uma solução 
para o impasse e garantir um 
benefício no valor prometido 
por Bolsonaro, em uma espé-
cie de “jogo de estica e puxa”. 
Após a fala do presidente, 
fontes reafirmaram nos bas-
tidores que o benefício mé-
dio deve ficar em R$ 300.

Os candidatos a cortes, 
porém, estão sendo avalia-
dos com cuidado devido ao 
histórico recente. O presi-

dente já abortou o lançamen-
to de um programa social 
turbinado em 2020 depois 
que a equipe econômica su-
geriu cortes no abono sa-
larial ou congelamento de 
aposentadorias para obter 
os recursos necessários. Na 
época, Bolsonaro avisou que 
não iria “tirar de pobres para 
dar a paupérrimos”.

Na área econômica, uma 
das alternativas possíveis 
para compatibilizar a medi-
da com o teto de gastos seria 
conceder um reajuste de R$ 
300 sem reestruturar o Bol-
sa Família. No entanto, isso 
significaria que todos os au-
xílios extras, como bolsas de 
mérito escolar, esportivo ou 
científico, ficariam sob risco 
de serem sepultados. Essa 
via enfrenta resistências nas 
demais áreas do governo.

Idiana Tomazelli e 
Adriana Fernandes 
Agência Estado

Governo estuda acabar abono 
para ampliar o Bolsa Família
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Orçamento para 2022
O novo desenho do Bolsa Família já está 

pronto e pode ser “calibrado” de acordo com o 
novo valor anunciado pelo presidente, desde que 
haja fonte de financiamento. Neste ano, o Bolsa 
Família tem R$ 34,8 bilhões reservados no Orça-
mento, dinheiro que será suficiente para bancar 
a ampliação do programa em 2021. O maior 
problema é 2022.

Além do valor atual, a despesa deve crescer 
R$ 18,7 bilhões com a reformulação, valor que 
considera um benefício médio de R$ 250 Com R$ 
300, o gasto fica ainda maior, diante de um espaço 
de cerca de R$ 25 bilhões no teto de gastos.

Economistas do mercado financeiro já come-
çaram a calcular o quão maior pode ficar o gasto 
com o Bolsa Família, caso o valor médio fique 
mesmo nos R$ 300 anunciados pelo presidente. 
O economista Gabriel Leal de Barros, sócio e 
economista-chefe da RPS Capital, estima que o 
incremento pode ser de R$ 22,6 bilhões, consi-
derando 16 milhões de famílias beneficiárias, ou 
até R$ 29,8 bilhões, para 18 milhões de famílias.

Hoje, o Bolsa é pago a 14,7 milhões de famí-
lias. No entanto, o governo não poderá manter 
o alcance atual do programa por causa de uma 
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que na 
prática manda o governo zerar a fila do programa, 
que hoje tem ao menos 1 milhão à espera do 
benefício. Por isso, a calibragem deve se dar mais 
no valor do que no número de famílias contem-
pladas. Como mostrou o Estadão na terça-feira, 
o governo prevê atender 16,7 milhões de famílias 
com o novo desenho do programa.

Cesta básica

Bolsonaro pede a mercadistas para 
não aumentarem preços de produtos

Em almoço com em-
presários do Rio, ontem, o 
presidente da Republica, 
Jair Bolsonaro, mostrou 
preocupação com a infla-
ção e pediu para mercadis-
tas segurarem os preços de 
produtos da cesta básica. 
Isso se daria por meio da re-
dução da margem de lucro.

O encontro com repre-
sentantes de 11 entidades 
empresariais foi fechado, 
mas o senador Flávio Bol-
sonaro (Patriota-RJ), filho 
do presidente, afirmou que 
houve esse pedido. “Ele re-
conheceu o grande sacri-
fício que já fazem; (pediu 
para) se possível reduzir 
um pouco, ainda mais, a 
margem de lucro. Demons-
trou preocupação especí-
fica com produtos da cesta 
básica”, apontou. “Porque 

a tendência, sabemos, é de 
aumentar o preço dos pro-
dutos de itens de primeira 
necessidade.”

Ao lado do senador, o 
presidente da Associação 
de Supermercados do Es-
tado do Rio (Asserj), Fábio 
Queiróz, ponderou que as 
oscilações de preço tam-
bém dependem do dólar, já 
que a moeda americana em 
alta favorece a exportação e, 
consequentemente, aumen-
ta os valores dos produtos 
no mercado interno.

No evento, também foi 
citada a possível ampliação 
do Bolsa Família no fim do 
ano, tanto no número de be-
neficiados quanto no mon-
tante pago por família. O va-
lor poderia ir para R$ 270, 
aumento de cerca de 50%. 
Esta é uma das apostas de 
Bolsonaro de olho na reelei-
ção em 2022.

Os empresários, por 

sua vez, entregaram uma 
carta com reivindicações 
ao presidente. Entre elas, a 
aceleração do processo de 
vacinação no país e a ma-
nutenção do auxílio emer-
gencial - tanto para pessoas 
quanto para empresas.

Outras prioridades de-
monstradas foram a apro-
vação do plano de adesão 
do Rio ao novo Regime de 
Recuperação Fiscal, já apre-
sentado pelo Estado. Eles 
pediram ainda o investi-
mento em rodovias e o in-
centivo à criação de um Polo 
de Desenvolvimento Tecno-
lógico e de Inovação.

Bolsonaro esteve no 
hotel Windsor Barra, na 
zona oeste, para participar 
do evento organizado pelo 
grupo Rio Produtivo, cria-
do em novembro do ano 
passado e formado por 11 
entidades empresariais dos 
setores da Indústria, Super-

Caio Sartori
Agência Estado

mercados, Hotelaria, Co-
mércio, Turismo, Serviços, 
Alimentação e Eventos. A 
ideia do almoço era deba-
ter a retomada da economia 
fluminense.

O governador do Rio, 
Cláudio Castro (PL), os se-
nadores Flávio e Romário 
(Podemos-RJ) e deputados 
do estado marcaram pre-
sença. Bolsonaro chegou 
por volta das 13 horas no 
hotel do encontro.

Presidente sugeriu 
redução na margem de 
lucro dos empresários 

durante reunião

Encontro

Nota Cidadã: mais de 58 mil 
paraibanos podem concorrer

Crescendo a cada mês 
em número de cadastrados, 
de participantes e em emis-
sões em nota fiscal com CPF, 
o Programa Nota Cidadã vem 
mudando o comportamento 
dos cidadãos paraibanos ao 
exigirem cada vez mais nas 
compras no comércio a nota 
fiscal com CPF. 

Na segunda semana do 
mês de junho, por exemplo, 
o número de cidadãos parai-
banos cadastrados no Nota 
Cidadã atingiu 58 mil. Eles 
estão aptos a concorrer aos 
21 prêmios mensais, que tota-
lizam R$ 60 mil em dinheiro, 
sendo 20 prêmios no valor de 
R$ 2 mil e um prêmio especial 
de R$ 20 mil. A média men-
sal de novos cadastrados no 
programa tem sido de 2,5 mil 
cidadãos paraibanos nesses 

seis primeiros meses do ano 
até o dia 15 de junho.   

Para se cadastrar e con-
correr aos prêmios mensais, o 
cidadão precisa acessar o link 
do Nota Cidadã https://nota-
cidada.pb.gov.br/ e preencher 
os dados. Após o cadastro, o 
cidadão deve exigir sempre 
nos caixas a emissão da nota 
fiscal com o CPF para concor-
rer mensalmente aos 21 prê-
mios em dinheiro. 

Na Paraíba, apenas é 
obrigatória a exigência do 
CPF em nota fiscal nas com-
pras acima de R$ 500,00 pelos 
estabelecimentos, mas o cida-
dão pode incluir e exigir o CPF 
em qualquer valor comprado. 
Com isso, ele passa a concor-
rer aos prêmios mensais, des-
de que antes tenha feito o ca-
dastro do Nota Cidadã. 

Além do número de ca-
dastrados crescente, o Nota 
Cidadã vem elevando o núme-
ro de participantes e também 
o de emissão de notas fiscais 
com CPF ao longo do ano de 
2021. Somente de maio para 
junho, por exemplo, o núme-
ro de notas fiscais emitidas 
com CPF subiu 25%, saindo 
de 136.634 para 170.881, 
enquanto o número de cida-
dãos participantes, no mesmo 
período, cresceu 14,5% (de 
29.473 para 33.772). 

Para o analista de Siste-
mas do Portal da Cidadania, 
João Finazzi, o número de ca-
dastros do Nota Cidadã, atual-
mente em 58 mil, pode ser 
potencializado se os inscritos 
no Portal da Cidadania do 
Governo da Paraíba também 
fizerem o cadastro no projeto.

O total de pessoas ocu-
padas no setor de constru-
ção, na Paraíba, caiu 57,2% 
de 2014 para 2019, de acor-
do com a Pesquisa Anual 
da Indústria da Construção 
Civil 2019, divulgada ontem 
pelo IBGE. O levantamento 
apresenta informações es-
tadualizadas sobre o ramo, 
como receitas, custos e des-
pesas; empregos e salários; 
produtos; e valor das incor-
porações, obras e serviços.

No período de seis 
anos, o número de ocupa-
dos passou de 53,9 mil para 
23 mil, com uma redução de 
cerca de 30,8 mil postos de 
trabalho. Proporcionalmen-
te, a queda foi mais forte 
que as observadas nas mé-

dias do Nordeste (45,3%) e 
do Brasil (36,5%). Em 2019, 
o contingente paraibano de 
ocupados no setor tinha 
uma participação de 1,4% 
no total nacional.

Nesse mesmo interva-
lo de tempo, o número de 
empresas atuantes na in-
dústria da construção civil 
paraibana, que tinham 5 
ou mais pessoas ocupadas, 
também diminuiu, apro-
ximadamente 22,2%, pas-
sando de 1.256 para 976. 
Apesar disso, se comparado 
a 2010, quando esse total 
era de 707, houve um cres-
cimento de 38%.

O salário médio mensal 
do setor também apresen-
tou redução. Em 2014, essa 

remuneração média era de 
1,9 salários mínimos e, em 
2019, foi de 1,6, retornan-
do ao patamar observado 
em 2010 e em 2013. No úl-
timo ano pesquisado, esse 
indicador estava abaixo dos 
constatados nas médias re-
gional (2,1) e nacional (2,4).

Participação
Já o valor de incorpo-

rações, obras e serviços da 
construção, na Paraíba, foi 
de R$ 2,9 bilhões, o 9º me-
nor do país. Por outro lado, 
em relação à participação, 
a representação paraiba-
na no montante total do 
Nordeste cresceu de 2010 
a 2014, passando de 4,4% 
para 6,3%.

Ocupação na construção 
civil cai 57% em seis anos

Equipe econômica liderada pelo 
ministro Paulo Guedes procura uma 
alternativa para a reformulação do 
programa dentro do orçamento 
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Objetivo é estimular o protagonismo dos socioeducandos por meio da escrita e da construção do conhecimento sobre o ECA
A Fundação Desenvolvi-

mento da Criança e do Ado-
lescente “Alice de Almeida” 
(Fundac), por meio do eixo 
Educação da Diretoria Técni-
ca, vai realizar o II Concurso 
de Redação, destinado a so-
cioeducandos das unidades 
de internação e semiliber-
dade da instituição. A edição 
comemora os 31 anos do Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) e tem como 
tema: “O que eu posso fazer 
para ajudar a construir um 
mundo mais justo”. 

Segundo Waleska Rama-
lho, presidente da Fundac, 
o Concurso de Redação tem 
por finalidade estimular o 
protagonismo dos socioedu-
candos por meio da escrita 
e da construção do conhe-
cimento sobre o ECA como 
marco legal dos direitos e 
deveres de crianças e ado-
lescentes como cidadãos na 
sociedade brasileira, dando 
maior ênfase ao papel dos 
socioeducandos na constru-
ção de um mundo mais justo.

“O Concurso de Redação 
é de suma importância para o 
público que a Fundação aten-
de, tendo em vista que são 
adolescentes e jovens que fi-
caram afastados da escola por 
um tempo, e possuem certa 
dificuldade na leitura e na es-
crita. “Uma forma de incenti-
var e potencializar o exercício 
da reflexão, da escrita e da 
criatividade”, comentou Ra-
fael Honorato, coordenador 
do eixo Educação e diretor 
técnico interino da Fundac. 

De acordo com o crono-
grama, as inscrições estarão 
abertas de 01 a 09 de julho de 
2021 e serão recebidas, ex-
clusivamente, por formulário 
eletrônico disponível no link: 
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSeD_
Q6C6w9GYzI1-JqaGmk46L-
pEiJ-AEV1lRb0aSo2Ve6fviQ/
viewform?usp=sf_link . Po-
derá participar deste con-
curso qualquer interessado 
que satisfaça as condições 

previstas no edital. A ficha 
de inscrição deverá conter o 
nome completo do autor, a 
modalidade de ensino, a uni-
dade e um pseudônimo do 
candidato, além da redação 
escrita na folha de redação 
disponibilizada.

Os participantes serão 
divididos em três grupos 
e concorrem dentro deste: 
Grupo I – Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental (1º ao 
5º ano/Ciclos I e II da EJA); 
Grupo II – Séries Finais do 
Ensino Fundamental (6º ao 
9º ano/Ciclos III e IV da EJA); 
e Grupo III – Ensino Médio 
(1º, 2º e 3º ano do Ensino 
Médio/Ciclos V e VI da EJA). 
As redações classificadas 
concorrerão nas suas respec-
tivas modalidades, dentro 
do grupo e serão premiadas 
nove redações, sendo três de 
cada modalidade de ensino.

A avaliação das reda-
ções inscritas acontecerá de 
10 a 30 de julho de 2021, e 
a divulgação das melhores, 
no dia 02 de agosto. Já a so-
lenidade de premiação está 
programada para o dia 11 
de agosto. A seleção dos tra-
balhos concorrentes será de 
competência da Comissão 
Julgadora composta por cin-
co membros da rede de ga-
rantia de direitos da criança 
e do adolescente.

As redações deverão ser 
inéditas, produzidas em lín-
gua portuguesa pelo estudan-
te da instituição com um texto 
em qualquer forma de prosa 
sobre o tema: “O que eu posso 
fazer para ajudar a construir 
um mundo mais justo”, ma-
nuscrita em letra legível e con-
ter no máximo 40 linhas. 

Os participantes do Con-
curso serão premiados da se-
guinte forma: a melhor reda-
ção (de todas as unidades da 
Fundac) será contemplada 
com um tablet. Já a segunda e 
terceira melhor redação (de 
todas as unidades) receberá 
um videogame portátil com 
400 jogos internos.

Fundac lança o 2o Concurso de 
Redação para socioeducandos
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Para marcar o São 
João, o projeto Vida Sau-
dável realiza uma live es-
pecial hoje, com gincanas, 
brincadeiras e sorteio de 
brindes entre os partici-
pantes de todos os polos. 
A atração pode ser confe-
rida na página oficial do 
projeto, (perfil @jpvs_jp, 
no Instagram), em dois 
horários: às 8h e às 18h.

As lives surgiram 
como uma alternativa 
diante da pandemia, para 
que os praticantes conti-
nuassem se exercitando 
em casa, sob as orien-
tações dos professores 
do projeto Vida Saudá-
vel. Deram tão certo que 
foram incorporadas ao 
projeto mesmo com a vol-
ta das aulas presenciais 
– possíveis pelo decreto 
municipal que permite 
atividades ao ar livre.

“As aulas se tornaram 
uma alternativa para aque-
las pessoas que não têm 
tempo para frequentar um 
dos locais ou mesmo por-
que não se sentem seguras 
para fazer os exercícios de 
forma presencial”, comen-
tou Ellen Correia, coor-
denadora do João Pessoa 
Vida Saudável. Atualmente 
o projeto João Pessoa Vida 
Saudável funciona de for-
ma presencial, das 5h30 
às 7h30, em 21 praças, com 
aulas reduzidas ao tempo 
de 40 minutos e no máxi-
mo 15 ou 25 participantes 
por turma, dependendo 
da capacidade do espaço. 
E de forma virtual, as lives 
acontecem todos os dias, 
às 8h e 19h30.

Projeto João 
Pessoa Vida 
Saudável 
realiza live

Dia do Desejo

Trauma de CG serve pizza 
para internos da Ala Covid

Com o objetivo de pro-
mover e fortalecer a huma-
nização dentro do ambien-
te hospitalar, o Hospital de 
Emergência e Trauma de 
Campina Grande implantou 
na Ala Covid, por meio do 
setor de Nutrição, o Dia do 
Desejo. O projeto visa reali-
zar desejos alimentares dos 
pacientes que estão inter-
nados na ala Pacovid, com 
a oferta de uma opção di-
ferenciada de alimentação, 
considerando a patologia, e 
proporcionando bem-estar 
e acolhimento aos internos.

O Trauma realizou 
um questionário de satis-
fação junto aos pacientes 
para saber qual o alimento 
eles gostariam de experi-
mentar e, conforme o re-

sultado, a maioria optou 
por pizza, desejo que foi 
prontamente atendido na 
última quarta-feira.

De acordo com a coor-
denadora do setor de nu-
trição e dietética da ala 
Pacovid, a nutricionista 
Carmem Spá, o paciente 
está em um momento de 
fragilidade em que é fun-
damental este carinho e 
dignidade durante a inter-
nação, respeitando suas 
emoções e considerando 
sua individualidade. “O Dia 
do Desejo ameniza o sofri-
mento dos pacientes inter-
nados há bastante tempo e 
promove a empatia, o aco-
lhimento com eles”, afirma 
a nutricionista.

Para o diretor técnico 

do Hospital de Trauma, Se-
bastião Viana, a ação é fun-
damental para consolidar 
o modelo de atendimento 
humanizado. “Se trata de 
uma iniciativa que pro-
move a humanização e já 
neste primeiro dia foi um 
sucesso e todos ficaram 
muito alegres com a inicia-
tiva”, disse.

A paciente Maria Apa-
recida da Silva, 47 anos, 
uma das primeiras pacien-
tes contempladas com a 
ação, disse que ficou sur-
presa e alegre. “Foi inespe-
rado, porém muito agradá-
vel, alegrou demais o meu 
dia a realização do desejo. 
Jamais imaginei que iria 
comer pizza no hospital”, 
destacou ela.

Foto: Secom-PB

Projeto visa realizar desejos alimentares dos pacientes que estão internados no Hospital de Trauma de Campina

Curso vai abordar o racismo 
e a intolerância religiosa

A Casa de Cultura Ilé Asé 
d’Osoguiã (CCIAO) inscreve, 
até 30 de junho, para o II Cur-
so de Formação Continuada 
voltado para o Enfrentamen-
to ao Racismo Institucional e 
à Intolerância Religiosa. Pro-
duzido pela Griot Assessoria 
Educacional com recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos 
das Crianças e dos Adoles-
centes (FMDCA), da Secre-
taria de Direitos Humanos e 
Cidadania de João Pessoa, o 
curso é gratuito e acontece 
via plataforma Udemy. As va-
gas são limitadas.

“Ano passado, nós fize-
mos também. Tivemos cem 
alunos do Brasil inteiro, do 
Norte até a região Sul. O cur-
so seria presencial só para 
João Pessoa, mas com a pan-
demia, desenvolvemos uma 
plataforma. Este ano, esta-
mos no módulo II, que é total-
mente em plataforma Ead. As 
aulas são gravadas e os recur-
sos oriundos do FMDCA”, de-
clarou Mãe Tuca D’Osoguiá, 
diretora da CCIAO.

Segundo ela, todo ano, é 

lançado um edital, e o curso 
é a segunda parte do projeto. 
“Também temos o atendi-
mento às crianças e às famí-
lias, a garantia da segurança 
alimentar das famílias ca-
dastradas aqui”, acrescentou. 
A proposta do curso parte 
da experiência da CCIAO no 
trabalho ‘pretagógico griô’ 
com os princípios da cosmo-
gonia africana nagô, ancora-
do nos valores civilizatórios 
afro-brasileiros, e ainda da 
bagagem praxeológica das 
educadoras sociais dentro 
dos temas propostos pelo 
Projeto Sankofa.

O Sankofa atua com au-
las remotas e diálogos para 
a construção de um Plano 
de Combate ao Racismo 
Institucional e Intolerân-
cia Religiosa (PCRIIR) que 
deve ser implementado na 
formação, capacitação e 
ensino público e privado, 
para educadores, gestores, 
acadêmicos e militantes. O 
conteúdo programático será 
composto por cinco oficinas 
com atividades, cujas res-

postas irão contribuir para 
a construção do PCRIIR, que 
será discutido com estados 
e municípios da localidade 
de cada inscrito, de acordo 
com o protagonismo assu-
mido pelo coletivo.

“Acho primordial o traba-
lho que está sendo feito pela 
Casa de Cultura. Sensibiliza 
as pessoas sobre a temática 
do racismo e intolerância re-
ligiosa, que são inadmissíveis 
num país livre e democrático 
como o nosso. O FMDCA visa 
apoiar esse tipo de iniciativa, 
aplicando os recursos em tra-
balhos tão importantes como 
esse”, frisou a gestora de re-
cursos do FMDCA, Ana Valé-
ria Pereira Vieira.

Início do curso
O curso começa no dia 8 

de julho, com carga horária 
de 25 horas. O link de inscri-
ção é http://bit.ly/FCCCIAO 
(pelo Google Forms). É ne-
cessário o uso do e-mail pes-
soal para se inscrever na pla-
taforma Udemy, onde o curso 
será realizado.

Transmissão das doenças 
respiratórias cresce no país

A taxa de transmissão 
comunitária de vírus respi-
ratórios no país está “extre-
mamente” alta em 83 das 
118 macrorregiões de saú-
de em que o país é dividido. 
Em outras 19, está muito 
alta, em 13 está alta. É o 
que apontam novos dados 
compilados pelo sistema 
InfoGripe, que reporta os 
casos de internação por sín-
drome respiratória aguda 
grave (SRAG) no país.

Desde o ano passado, 
o indicador do InfoGripe 
acompanha os casos de 
covid-19, já que, entre os 
pacientes testados e com 
resultado positivo para ví-
rus respiratórios, 96,1% 
constataram SARS-CoV-2 
em 2021. No ano passado, 
foram 98% dos casos po-
sitivos para o novo corona-
vírus. O boletim divulgado 
ontem se refere a dados in-
seridos no sistema até o dia 
14 de junho e referentes à 

semana epidemiológica 23, 
de 6 a 12 de junho.

Os dados da trans-
missibilidade mostram 
que apenas no interior do 
Nordeste, nos estados do 
Amazonas e de Roraima, 
em parte do Pará e do Mato 
Grosso a situação não está 
em vermelho. Isso significa 
que a maior parte do país 
registrou 10 casos ou mais 
de SRAG por 100 mil habi-
tantes na última semana.

Em sua conta no Twit-
ter, o coordenador do Info-
Gripe, Marcelo Gomes, des-
tacou que os dados servem 
de alerta para “reforçar que 
não basta estar em queda 
no número de casos de co-
vid-19, é preciso manter 
por tempo suficiente para 
chegar num patamar acei-
tável”.

Na estimativa, o bo-
letim aponta para uma 
tendência geral de queda 
no longo prazo. No mapa, 
aparecem com probabili-
dade de crescimento das 
internações por SRAG os 

estados do Acre, Amazonas, 
Goiás e o Distrito Federal. A 
estabilidade deve ocorrer 
no Pará, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Nor-
te, Alagoas, Espírito Santo, 
Rondônia, Mato Grosso e 
Santa Catarina. Os demais 
estados estão com proba-
bilidade de queda.

Os óbitos relaciona-
dos à SRAG estão com da-
dos semanais na zona de 
risco e com ocorrência de 
casos “muito alta”. Entre os 
pacientes que morreram e 
tiveram um resultado posi-
tivo para teste laboratorial, 
99% acusaram SARS-CoV-2.

O boletim traz, ain-
da, um alerta para outras 
doenças respiratórias, já 
que foi verificado um au-
mento de SRAG decorrente 
de infecção pelo vírus sinci-
cial respiratório (VSR) e do 
rinovírus. Nas conclusões, 
os especialistas destacam 
que os valores semanais 
de internação ainda estão 
muito altos, assim como a 
transmissibilidade.

Akemi Nitahara 
Agência Brasil 
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Obra no canal Acauã-Araçagi 
é concluída e BR-230 liberada
Trecho da rodovia recebeu sinalização horizontal, grama no canteiro central, limpeza e readequação dos tapumes 

Alex Rodrigues
Agência Brasil

O trecho da BR-230, no 
quilômetro 78, será liberado 
na tarde de hoje, após a con-
clusão de obras do Sistema 
Adutor das Vertentes Lito-
râneas da Paraíba do Canal 
Acauã-Araçagi, que cruza a 
rodovia. Ontem, foram con-
cluídas a pintura das faixas 
da sinalização horizontal da 
pista, plantio de grama no 
canteiro central, limpeza e 
readequação dos tapumes. 

Foi construída no local, 
uma galeria subterrânea tri-
pla de concreto armado com 
aproximadamente 100 me-
tros de comprimento e den-
tro funcionará três sifões em 
aço, que interligarão os dois 
trechos do canal. A interdição 
ocorreu no início de 2020 em 
virtude do corte na BR, onde 
foram construídas duas al-
ças de acesso, para o desvio 
do trânsito de João Pessoa a 
Campina Grande e vice-versa. 

Segundo o secretário de 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambien-
te, Deusdete Queiroga, desde 
o início dessa parte da obra, o 
trânsito flui normalmente na 
rodovia, operando nos dois sen-
tidos pelos desvios construídos, 
sem causar nenhum transtorno 
à população e sem registros de 
reclamações. A obra do canal 
ocorre dentro da normalidade, 
e já foram feitos testes com água 
no lote 1, em janeiro deste ano, 
com 98% executado. Já o lote 2, 
que também está em execução, 
conta com percentual de 74% 
efetuado.

A obra do Sistema Adutor 
das Vertentes Litorâneas da 
Paraíba Canal Acauã-Araça-
gi está sendo realizada pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado da 
Infraestrutura, dos Recursos 
Hídricos e do Meio Ambiente 
(Seirhma), com investimen-

tos federal e estadual, no va-
lor total de R$ 1 bilhão e 42 
milhões. 

O canal Acauã-Araçagi é 
a maior obra hídrica do Es-
tado da Paraíba. Terá 130,44 
km, levando água do açude de 
Acauã até o Rio Camaratuba, 
cortando vários municípios, o 
que possibilitará cerca de 16 
mil hectares de irrigação, con-
tribuindo para o crescimento e 
o desenvolvimento da região; 
beneficiando mais de 600 mil 
habitantes de 38 municípios.

A interdição ocorreu no início de 2020 em virtude 
do corte na BR, onde foram construídas duas alças 
de acesso, para o desvio do trânsito de João Pessoa 
a Campina Grande e vice-versa

Fotos: Clovis Porciuncula/Secom-PB

A Promotoria de Jus-
tiça Militar de São Paulo 
denunciou o policial militar 
João Paulo Servato por lesão 
corporal grave em razão das 
agressões a Elisabete Teixei-
ra da Silva, comerciante de 
Parelheiros que tentou im-
pedir abordagem truculenta 
do soldado e de seu colega, o 
cabo Ricardo de Moraes Lo-
pes, a dois homens que esta-
vam em frente ao estabele-
cimento. A denúncia indica 
que Servato deu três socos 
no tórax de Elisabete, chu-
tou sua perna e pisou em 
seu pescoço. As agressões 
foram registradas em vídeo.

O PM também foi acu-
sado dos crimes de abuso 
de autoridade, falsidade 
ideológica e inobservância 
de regulamento. As duas úl-
timas imputações também 
foram feitas ao cabo Ricardo 
de Moraes Lopes. Ele havia 
sido indicado por prevari-
cação, mas a promotora Gio-
vana Ortolano Guerreiro de-
fendeu o arquivamento de 
tal acusação por considerar 
que não havia ‘elementos 
suficientes’ para embasar a 
mesma.

Na denúncia de oito 
páginas apresentada à 4ª 
auditoria de Justiça Militar 

do Estado de São Paulo no 
último dia 9, Guerreiro nar-
ra que os PMs foram desig-
nados para atender uma 
ocorrência de suposto fun-
cionamento irregular, com 
base na legislação vigente 
por conta da pandemia.

De acordo com a pro-
motoria, ao chegarem ao 
local, os policiais se depa-
raram com dois homens e, 
sem qualquer justificativa, 
passaram a agredi-los. Eli-
sabete pediu para que as 
agressões cessassem, mas 
acabou sendo empurrada 
contra a grade de seu esta-
belecimento. Após novas 
agressões a um dos homens, 
a mulher tentou intervir no-
vamente e foi então que Ser-
vato foi em sua direção.

“O miliciano desferiu 3 
(três) socos no seu tórax e 
1 (um) chute em sua perna, 
o que provocou uma for-
te dor. Ao verbalizar para 
o miliciano “você quebrou 
minha perna”, respondeu o 
PM Servato “quebrou porra 
nenhuma”. Na sequência, o 
PM Servato pegou a vítima 
Elisabete pelos cabelos e jo-
gou-a na frente do carro de 
Alan. Já caída no solo, o PM 
Servato pisou no pescoço 
de Elisabete e assim per-
maneceu em seu estabele-
cimento comercial”, regis-
tra a denúncia.

Denunciado PM que 
agrediu mulher negra
Pepita Ortega
Agência Estado

Moradores relatam terror 
por cerco a assassino em GO

A outrora pacata cidade 
de Cocalzinho de Goiás (GO), 
no meio do caminho entre 
Brasília e Goiânia, enfren-
ta dias de medo. O motivo é 
Lázaro Barbosa, de 32 anos, 
conhecido como “serial kil-
ler do DF”, acusado de matar 
uma família inteira na semana 
passada. O cerco policial para 
capturá-lo já dura nove dias e 
as buscas se concentram na 
região, onde ele foi visto pela 
última vez.

Paulo de Souza Montei-
ro, de 58 anos, que trabalha 
em uma propriedade rural no 
distrito de Girassol, perten-
cente a Cocalzinho, resume 
o espírito dos moradores: “A 
gente não consegue nem dor-
mir”. O chacareiro afirmou 
que sua mulher está grávida e 
ele tem receio de que algo de 
ruim possa acontecer. “Penso 
mais nela.”

A Polícia Militar usa he-
licópteros, cães farejadores e 
conta com auxílio da Polícia 
Federal para capturá-lo. Se-
gundo agentes que acompa-
nham as buscas, Lázaro co-
nhece bem a área, onde mora 
sua família, e tem facilidade 
para se esconder na mata. A 
polícia confirmou que o ho-
mem também é investigado 
pela morte de um caseiro em 

Girassol, no dia 5 de junho, 
quatro dias antes do assassi-
nato de uma família em Cei-
lândia.

“Estou com 58 anos, 
nunca vi um trabalho desses, 
nunca vi mesmo. Esse tanto 
de avião em cima de mim e eu 
andando, nunca vi”, afirmou o 
chacareiro. Cocalzinho é uma 
cidade pequena, com pouco 
mais de 18 mil habitantes, 
a 115 km de Brasília. O mu-
nicípio costuma apresentar 
baixos índices de homicídio. 
De acordo com dados mais 
recentes do Atlas da Violên-
cia, levantamento feito pelo 
Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), a taxa 
de homicídio na cidade era de 
sete por 100 mil habitantes 
em 2017.

Amanda Tavares, de 24 
anos, dona de um salão de be-
leza na área urbana da cidade, 
afirmou que o cerco a Lázaro 
mudou drasticamente a roti-
na dos moradores. “O medo 
de ele aparecer na casa da 
gente só aumenta a cada dia 
que passa”, afirmou.

“A chácara que ele entrou 
anteontem (terça-feira) e fez 
três reféns sempre foi tran-
quila. Sempre passamos fe-
riados lá e nunca imaginamos 
que tamanha barbaridade po-
deria acontecer tão perto da 
gente”, disse a moradora.

A empresária relata que 

o movimento no seu salão di-
minui pelo receio das pessoas 
de deixarem suas casas. “Por 
conta da pandemia, não está 
podendo ter nada. A cidade 
não pode ter nada nos bares 
e o pessoal estava indo para 
fazenda, fazendo aniversário, 
chá de bebê, tudo em fazenda. 
Agora está todo mundo com 
medo de ir.”

Na terça-feira, 15, Lázaro 
fez uma pessoa refém em Edi-
lândia (GO), na mesma região 
de Cocalzinho, e trocou tiros 
com policiais. Um agente foi 
atingido, mas ficou bem após 
socorro médico. “Foram tiros 
de raspão, dois tiros, os dois 
passaram de raspão no rosto. 
Já foi socorrido e está tran-
quilo”, disse o secretário de 
Segurança Pública de Goiás, 
Rodney Marques, em entre-
vista na noite de terça-feira. 
O foragido havia sido visto 
em propriedades rurais na re-
gião do entorno do DF e Goiás. 
Desde então, porém, não há 
mais sinais de onde ele está 
escondido.

Uma força-tarefa com 
cerca de 200 policiais foi 
montada e tem usado o dis-
trito de Girassol, área rural 
de Cocalzinho, como base. O 
secretário de segurança de 
Goiás disse ontem, que o gru-
po deve ser reforçado por 20 
agentes da Força Nacional de 
Segurança.

Lauriberto Pompeu
Agência Estado

O Senado aprovou, on-
tem, a medida provisória 
(MP) que viabiliza a pri-
vatização da Eletrobras. O 
texto foi aprovado com 42 
votos favoráveis e 37 con-
trários. Por ter sofrido al-
terações em relação ao que 
foi aprovado na Câmara 
dos Deputados, em maio, o 
texto volta para nova apre-
ciação dos deputados.

A votação foi marcada 
pela divisão e pelos debates 
sobre o tema. Senadores de 
partidos geralmente opos-
tos em votações polêmicas 
ficaram do mesmo lado. O 
PT e o PSDB, por exemplo, 
se posicionaram contrários 
ao texto apresentado pelo 
relator senador Marcos Ro-
gério (DEM-RO). Houve, no 
entanto, divisão em parti-
dos como o MDB.

O relator ouviu su-
gestões ao longo do dia 
e acatou emendas, o que 
possibilitou reverter po-
sicionamentos que até an-
teontem eram contrários 
à medida. 

Trechos incluídos 
na Câmara, consideradas 
matérias estranhas à MP 
original foram mantidas 
no relatório de Marcos 
Rogério.

Eletrobras:
Aprovada 
MP para 
privatização 
Marcelo Brandão
Agência Brasil

No País

Acidente de trabalho com crianças cresceu 30% em 2020

O número de crianças 
brasileiras de 5 a 13 anos 
de idade que sofreram aci-
dentes graves enquanto 
desempenhavam alguma 
atividade que pode ser 
classificada como trabalho 
infantil aumentou em 30% 
entre 2019 e 2020.

Dados atualizados do 
Observatório da Preven-

ção e da Erradicação do 
Trabalho Infantil, divulga-
dos ontem, apontam que 
as ocorrências registradas 
no Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação 
(Sinan), do Ministério da 
Saúde, saltaram de 83, em 
2019, para 108 notifica-
ções em 2020.

O resultado do ano 
passado é o pior registrado 
desde 2007, superando as 
104 notificações de 2011.

O mais preocupante, na 
avaliação de especialistas, é 
que o resultado não repre-
senta a real dimensão do 
problema, já que a subnotifi-
cação é um dos aspectos ine-
rentes ao trabalho infantil, 
destacou o subsecretário de 
Pesquisa e Desenvolvimento 
da Secretaria de Pesquisa e 
Análise de Informações do 
Ministério Público do Tra-
balho (MPT), o procurador 
Luis Fabiano de Assis.

“A necessidade de po-
líticas públicas baseadas 
em evidências é clara. 
Nosso [do Observatório] 
objetivo é maximizar a 
possibilidade de uma de-
cisão de política pública 
de alocação de recursos, 
priorização, enfrenta-
mento, combate, prisões, 
atuação do Estado e da 
sociedade civil, e de todas 
estas ações serem efeti-
vas”, disse Assis ao justifi-

car a importância dos da-
dos reunidos pelo projeto 
conjunto do MPT e da Or-
ganização Internacional 
do Trabalho (OIT).

Mais de 30% das de-
núncias de trabalho infan-
til que chegam ao conhe-
cimento das autoridades 
públicas por meio do Dis-
que Direitos Humanos 
(Disque 100) dizem res-
peito ao trabalho infantil 
doméstico. Cerca de 15% 

tratam do aliciamento de 
crianças e adolescentes pelo 
narcotráfico.

Já a Ouvidoria Nacio-
nal de Direitos Humanos 
indica que, entre 2012 e 
2018, houve uma média 
de 6.459 protocolos de de-
núncias anuais de explo-
ração do trabalho infan-
til. Em 2019, este número 
caiu para 4.246. Em 2020, 
mais uma queda e o regis-
tro de 2.371 denúncias.

O trânsito flui normalmente 
na rodovia, nos dois sentidos, 

pelos desvios construídos, 
sem causar nenhum 

transtorno à população 
e sem reclamações



Raposa faz 1 a 0 em jogo no Amigão e precisa de um empate, no domingo, para ser campeão paraibano de 2021

O Campinense saiu na 
frente na decisão do Cam-
peonato Paraibano 2021, ao 
vencer por 1 a 0 o Sousa, em 
partida disputada, ontem, no 
estádio Amigão, em Campina 
Grande. O gol da vitória da 
Raposa foi marcado por Edi-
nho Corrêa, aos 36 minutos 
do segundo tempo. O segun-
do e decisivo jogo, que vai 
apontar o campeão, será no 
próximo domingo, às 10h da 
manhã, no estádio Marizão, 
em Sousa.

O jogo como espetácu-
lo deixou muito a desejar. O 
Campinense, com um time 
todo desfigurado e sem po-
der escalar os seus 11 me-
lhores jogadores, tomou a 
iniciativa da partida, mas 
faltou qualidade para chegar 
ao gol do Sousa, no primeiro 
tempo. 

Já o “Dinossauro” entrou 
em campo apenas para se de-
fender e garantir o empate, e 
em nenhum momento assus-
tou o goleiro Mauro Iguatu, 
da Raposa.  Foi um péssimo 
primeiro tempo, de um jogo 
muito truncado e de pouca 
emoção.

Na segunda etapa, o 
Campinense partiu para cima, 
dessa vez com mais organiza-
ção. Logo no início, o atacan-
te Matheus Régis, o melhor 
jogador em campo, deu um 
chutaço, de fora da área, que 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Campinense vence Sousa e
larga na frente na decisão

João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de junho de 2021     |     A UNIÃO        21
Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona

Rafael Nadal
O tenista espanhol Rafael Nadal anunciou, ontem, 
que não vai disputar o torneio de Wimbledon, na 
Inglaterra, e as Olimpíadas de Tóquio. Página 22
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Esportes

Goleiros:
Santos (Athletico-PR) e Brenno (Grêmio);

laterais:
Daniel Alves (São Paulo), Gabriel Menino (Palmeiras) e Guilherme Arana (Atlético-MG);

ZaGueiros:
Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Diego Carlos (Sevilla);

Meio-caMpistas:
Douglas Luiz (Aston Villa), Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (Flamengo), 

Claudinho (Red Bull Bragantino) e Matheus Henrique (Grêmio);

atacantes:
 Matheus Cunha (Hertha Berlim), Malcom (Zenit), Antony (Ajax), Paulinho 
(Bayer Leverkusen) e Pedro (Flamengo).

Convocados

Jogos de Tóquio

Seleção Olímpica tem dois jogadores paraibanos

O técnico André Jardine 
divulgou, ontem, no Rio de 
Janeiro, a lista final de 18 jo-
gadores para os Jogos Olímpi-
cos de Tóquio. A expectativa 
era em relação aos três con-
vocados acima de 24 anos 
que integrariam o grupo, e 
o treinador optou pelo late-
ral-direito Daniel Alves, do 
São Paulo, o goleiro San-
tos, do Athletico-PR, e o 
zagueiro Diego Carlos, do 
Sevilla, para reforçar a se-

Agência Estado leção olímpica no desafio 
de conquistar novamente 
o ouro olímpico.  Com as 
convocações de Santos e 
de Matheus Cunha (Herta 
Berlim), a Paraíba agora 
tem cinco atletas nas Olim-
píadas de Tóquio, somados 
a Álvaro (vôlei de praia), 
Edival Marques (taekwon-
do) e Andressa Moraes 
(atletismo).

Atual campeão olím-
pico, o Brasil vem desen-
volvendo um trabalho de 
preparação para os Jogos de 
Tóquio desde 2019. O ponto 
de partida para esse projeto 

de se manter no topo veio 
com a conquista do Torneio 
de Toulon, na França. Con-
tando os sete confrontos vá-
lidos pelo Torneio Pré-Olím-
pico, que foi realizado na 
Colômbia, o técnico André 
Jardine comandou a seleção 
sub-23 em 22 partidas.

Cabeça de chave do 
Grupo D, o Brasil terá como 
rivais a Alemanha, a Costa 
do Marfim e a Arábia Sau-
dita. A estreia acontece no 
dia 22 de julho diante dos 
alemães, em Yokohama. 
Três dias depois, o Brasil 
volta a campo para encarar 

os marfinenses, também em 
Yokohama e encerra a sua 
participação na fase de gru-
pos contra a Arábia Saudita 
em Saitama, no dia 28.

Nos dois últimos amis-
tosos preparatórios para os 
Jogos, a seleção obteve um 
revés e uma vitória. No pri-
meiro teste, a equipe foi der-
rotada pela seleção de Cabo 
Verde por 2 a 1. No segundo 
confronto, o time comanda-
do por André Jardine bateu 
a Servia por 3 a 0.

Após a convocação, a 
seleção olímpica se apre-
senta no dia primeiro de ju-

lho em São Paulo e vai ficar 
uma semana treinando no 
CT do Palmeiras. Os atletas 
que jogam no Brasil, no en-
tanto, se apresentam no dia 
8, após a rodada do Brasi-
leirão visando o embarque 
para Doha, no Catar, como 
parte de adaptação ao fuso 
horário do Japão. A chegada 
à sede dos Jogos acontece 
no dia 15

Antes do anúncio da 
lista, a CBF mostrou um ví-
deo especificando o projeto 

visando o ouro olímpico. Se-
gundo a apresentação, 207 
jogadores foram observados 
e 71 atletas foram chama-
dos nesse processo iniciado 
em 2019.

Para Jardine, o perío-
do de preparação marcou 
também uma fase de rees-
truturação do futebol de 
base. "Quando fui chamado, 
o Brasil não vinha de bons 
resultados nas seleções de 
base. E conseguimos resga-
tar esse respeito. A seleção 
hoje voltou a ser respeitada 
e entra forte para disputa da 
Olimpíada."

Matheus 
Cunha joga 
no Herta Berlim

O goleiro Santos, 
do Athletico-PR, 

aparece na lista entre 
os três jogadores com 

mais de 24 anos
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obrigou o goleiro Ricardo a 
fazer uma grande defesa, co-
locando para escanteio. Foi 
o melhor lance do ataque do 
Campinense e do jogo.

O Sousa ainda respondeu 
com uma cabeçada de Rodri-
go Poti, que obrigou ao golei-
ro Mauro Iguatu a fazer uma 

bela defesa. Mas foi só, o Cam-
pinense começou a mostrar 
sinais de cansaço e o Sousa 
não explorava os espaços dei-
xados pela Raposa. O “Dinos-
sauro” se preocupava apenas 
em garantir o empate.

Quando todo mundo pen-
sava que a partida iria termi-

nar sem gols, o lateral esquer-
do do Sousa, Wesley, saiu com 
a bola e deu nos pés de Ruan 
Carlos, que acabava de entrar 
na partida. O atleta agradeceu, 
foi até a área do Sousa e rolou 
para Edinho, que tocou na 
bola pela primeira vez na par-
tida, e mandou para as redes 

do goleiro Ricardo, que nada 
pôde fazer.

A partir daí, o Sousa ain-
da tentou uma tímida reação, 
mas já não dava mais tempo 
para nada e o jogo terminou  
mesmo com o placar de 1 a 0 
para o Campinense. Com o re-
sultado, o rubro-negro agora 

tem a  vantagem de jogar pelo 
empate, no próximo domin-
go, no Marizão em Sousa. Se o 
Sousa vencer por uma diferen-
ça mínima, o título será decidi-
do nas cobranças de pênaltis. 
Caso o Dinossauro vença por 
uma diferença de 2 ou mais 
gols, será o campeão.

Foto: Samir Oliveira/Campinense

O Campinense conseguiu uma 
importante vitória de 1 a 0 

sobre o Sousa na briga pelo título 
estadual, ontem, no estádio Amigão



Armador Trevor Gaskins é o primeiro estrangeiro contratado. Os outros reforços são Kevin, Antonio e André Góes

O Basquete Unifacisa, 
representante paraibano 
na principal competição de 
basquetebol do país, o Novo 
Basquete Brasil (NBB), após 
avançar aos playoffs, pela 
primeira vez, na temporada 
passada, já iniciou a mon-
tagem do seu elenco para a 
temporada 2021/2022 do 
NBB. O processo de contrata-
ções foi iniciado com a reno-
vação do contrato do técnico 
César Guidetti e, agora, che-
ga à sua quarta contratação 
para o time, a primeira de 
um estrangeiro, o armador 
Trevor Gaskins, de 31 anos.  

O jogador de 1,93m, é 
natural da cidade de Alpha-
retta, no estado norte-ameri-
cano da Georgia, mas possui 
também, nacionalidade pa-
namenha, Pelo Panamá, país 

que defende no basquetebol 
internacional, ele disputou 
competições FIBA como os 
qualificatórios para o Mun-
dial em 2017 e 2020, além da 
AmeriCUP de 2015. 

Trevor, ao assinar com 
o time paraibano, fará sua 
primeira temporada jogando 
o NBB, após longa carreira 
pelo basquetebol das Améri-
cas, tendo atuado em países 
como México, Costa Rica e, 
principalmente da Argenti-
na, de onde é o seu último 
clube o Quimsa da cidade 
de Santiago del Estero, onde 
disputou a Copa das Amé-
ricas e a Liga Nacional de 
Basquete. O começo da car-
reira, no entanto, foi na Liga 
Universitária dos Estados 
Unidos, a NCAA, onde jogou 
pelo Mississipi Ole Miss e 
Louisiana Tech.

O experiente atleta, que 
na temporada passada teve 

uma média de 7,7 pontos 
por jogo, atuando cerca de 
20 minutos, por partida, em 
42 jogos, se disse feliz pelo 
desafio de vestir a camisa 
paraibana e ansioso para co-
nhecer a cidade de Campina 
Grande, seus novos compa-
nheiros e o NBB. Ao torce-
dor do “Jacaré”, ele garantiu 
empenho e muita disposição 
nos dois lados da quadra 
para brigar pelas vitórias.

“Será a minha primeira 
experiência no NBB, por-
tanto, uma temporada de 
muitas novidades, o que dei-
xa animado. Estou ansioso 
para conhecer meus novos 
companheiros, treinadores 
e começar a preparação para 
a disputa da Liga, mal posso 
esperar para chegar em Cam-
pina Grande e me encontrar 
com todos. A torcida pode 
esperar de mim a entrega 
total dentro de quadra, tanto 

no ataque como na defesa, 
tenho muita vontade de ven-
cer, esse é o tipo de jogador 
que eu sou.”, afirmou Trevor.

Além do novo armador 
e da renovação com César 
Guidetti, o Basquete Unifa-
cisa já anunciou mais três 
contratações, as novidades 
são: o experiente ala, An-
dré Góes, de 33 anos que 
estava na tradicional equipe 
do Franca-SP,  o retorno do 
pivô Antônio - que jogou pela 
equipe paraibana na tempo-
rada 2019/2020 e chega do 
KTO/Caxias do Sul-RS -, além 
da chegada do ala-armador 
Kevin Crescenzi - jogador 
com nacionalidade brasileira 
e norte-americana que atuou 
na NCAA pela Universida-
de de Dartmouth e foi cam-
peão do NBB na temporada 
de 2018/2019 - que chega 
do Cerrado Basquete, onde 
atuou na última temporada

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Unifacisa inicia montagem do
elenco para nova temporada

O tempo é implacável com os atletas pro-
fissionais. Por mais que alguns se cuidem para 
prolongar a atividade em alto rendimento, exis-
tem limites. O esporte chegou a um patamar 
em que o rigor f ísico está cada vez mais em 
evidência. Com o avanço da idade, o corpo não 
responde mais da mesma forma como respon-
dia no auge. Em algumas modalidades, como no 
atletismo, fica impossível competir com os mais 
jovens. Nos esportes em que a técnica é determi-
nante para o desempenho, o fator idade se mos-
tra mais f lexível. Há exemplos de atletas mais 
velhos que desafiam o tempo. E além destes, há 
os intermináveis. 

É possível determinar quando acaba a car-
reira de Gianluigi Buffon? Na quarta-feira, o 
goleiro italiano de 43 anos foi anunciado pelo 
Parma, time que o revelou em 1995. Tudo bem 
que o clube está na segunda divisão italiana, 
mas Buffon chega com contrato de dois anos e o 
brilho de um grande reforço. 

O goleiro carrega nas costas o peso de tí-
tulos importantes, como a Copa do Mundo de 
2006, pela seleção italiana, além de dezenas 
de taças nacionais por onde jogou. Na Juventus 
foram duas despedidas, e o defensor continua a 
atuar em alto nível. Nesta nova fase, no Parma, 
Buffon pretende levar o clube de volta à primei-
ra divisão e ainda garantir ao menos a vaga de 
terceiro goleiro da Itália na Copa de 2022. 

São muitos os exemplos de jogadores de fute-
bol que passam dos 40 anos de idade e continuam 
em atividade. Mas se for considerar aqueles que 
têm queda drástica no rendimento e saem pin-
gando Brasil afora em clubes pequenos, divisões 
inferiores, levando consigo apenas o currículo e 
o nome, a lista nem cabe nesta coluna. 

Vamos falar apenas dos intermináveis em 
grande estilo. 

Há uma lenda no Palmeiras de que Zé Ro-
berto não se aposentou, na verdade “foi aposen-
tado”. Craque por onde passou, seja na Seleção 
Brasileira ou no futebol alemão, Zé Roberto 
estava aos 42 anos em forma física superior a 
muitos novinhos na Série A do Brasileirão. 

A excelente condição do veterano ficou ain-
da mais evidente quando precisou atuar como 
lateral. Ninguém acreditava que daria conta 
quando apareceu na escalação. Zé Roberto de-
safiou o tempo ao jogar como lateral, subindo 
para o ataque e voltando para apoiar a defesa. 
A piada entre os boleiros diz que os colegas 
pediram que se aposentasse, pois daquele jeito 
ele desqualificava a categoria, já que ninguém 
chegaria no mesmo nível, tampouco restariam 
desculpas aos mais jovens para cansaço e falta 
de entrega em campo. 

No futebol paraibano, vi de perto o melhor 
dos exemplos daqueles que podem ser incluídos 
com honra no rol dos “intermináveis”. Betinho 
chegou ao auge da carreira no Fluminense, 
quando o time jogava a Série C do Brasileirão, 
sob o comando do técnico Parreira. Mas foi no 
Botafogo da Paraíba que ele fez história. Era 
um meia clássico, o camisa 10 que hoje faz fal-
ta a muitos times. É difícil dizer até que idade 
Betinho jogou em alto nível, pois depois dos 40 
ainda desequilibrava com passes mais do que 
precisos. Chegou a entrar em campo aos 47, não 
do segundo tempo, de idade mesmo, para salvar 
o Santa Cruz de Santa Rita. Betinho dizia com 
orgulho que jogador profissional precisa ter tí-
tulo, senão fica só o “de eleitor”. 

Benditos são os 
intermináveis

Gesteira
reporter@felipegesteira.com

Felipe

Colunista colaborador
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Demonstrando preocu-
pação com possíveis lesões, 
Rafael Nadal surpreendeu, 
ontem, ao anunciar que vai 
desistir de disputar duas das 
principais competições da 
temporada 2021. O tenista 
espanhol não vai disputar o 
Torneio de Wimbledon e nem 
os Jogos Olímpicos de Tóquio, 
no Japão.

"É uma decisão que nun-
ca é fácil de ser tomada. De-
pois de escutar meu corpo e 
falar com minha equipe, en-
tendo que é a decisão acerta-
da com o objetivo de ampliar 
minha carreira esportiva e 
seguir fazendo o que me faz 
feliz, que é competir ao má-
ximo nível e seguir lutando", 
declarou o atual número três 
do mundo.

Sem apontar nenhuma 
lesão, Nadal disse que a proxi-
midade entre Roland Garros e 
Wimbledon nesta temporada 
foi a principal motivação para 
desistir da grama inglesa nes-
te ano. O Grand Slam francês 

terminou no domingo e o bri-
tânico vai começar no dia 28. 
Geralmente, há pelo menos 
um mês de intervalo entre as 
duas grandes competições do 
circuito.

"O fato de haver apenas 
duas semanas entre Roland 
Garros e Wimbledon não 
torna mais fácil a recupera-
ção do meu corpo depois da 
sempre pesada temporada de 
saibro. Foram dois meses de 
muito esforço e a decisão que 
tomei está focada no médio 
e no longo prazo", explicou o 
espanhol.

Aos 35 anos, Nadal já de-
clarou diversas vezes que seu 
grande objetivo no momen-
to é estender sua carreira, 
como faz o amigo e rival Ro-
ger Federer, que completará 
40 anos em agosto. "Minha 
meta é prolongar minha car-
reira e continuar a fazer o que 
me deixa feliz. E a prevenção 
esportiva, diante de qualquer 
excesso no meu corpo, é um 
fator muito importante neste 
momento da carreira."

Dono de dois títulos em 

Wimbledon, o ex-número 1 
do mundo esteve aquém do 
esperado na temporada de 
saibro. E, diferentemente dos 
últimos anos, não venceu em 
Paris. Foi derrotado pelo sér-
vio Novak Djokovic na semi-
final, em sua terceira derrota 
na história em Roland Garros. 
Ele deixou a competição sem 
reclamar de dores ou outros 
problemas físicos.

Nadal também será bai-
xa de peso em Tóquio. Pelo 
calendário, a disputa do tê-
nis na Olimpíada vai começar 
exatamente duas semanas 
após o fim de Wimbledon. E 
será realizado sobre quadra 
dura, que exige um estilo de 
jogo diferente da grama de 
Londres.

"Os Jogos Olímpicos sig-
nificam muito na minha car-
reira e sempre foram uma 
prioridade como esportista. 
Encontrei o ambiente que 
todo esportista sonha em 
sentir ao menos uma vez 
pessoalmente e tive a sor-
te de vivê-los intensamente 
em três ocasiões e ainda fui o 

porta-bandeira de meu país", 
afirmou.

O atleta espanhol tem 
duas Olimpíadas no currícu-
lo. E duas medalhas de ouro. 
Ele venceu o torneio olímpico 
em simples nos Jogos de Pe-
quim-2008 e foi o campeão 
nas duplas no Rio-2016.

Nadal não vai disputar Olimpíadas 
e desiste também de Wimbledon
Agência Estado

Foto: Reprodução/Instagram

Temendo lesões, o tenista 
espanhol decidiu cuidar mais 
da saúde e desistiu de torneios

O jogador Trevor Gaskins, de 
1,93m, é natural da cidade de 
Alpharetta, no estado norte-
americano da Georgia



Esportes

Fundador do Clube dos 13, Carlos Miguel Aidar diz que sucesso da nova iniciativa vai depender de gestão não vinculada a clube

A primeira tentativa da criação 
de um grupo de equipes de futebol 
fora das tradicionais federações 
foi o Clube dos 13. “Aquilo foi um 
embrião de uma Liga, uma primei-
ra tentativa. Naquela época nem 
existiam ainda as ligas europeias. 
Fomos pioneiros nisso”, explica 
Carlos Miguel Aidar, que foi ideali-
zador e fundador da entidade.

A lembrança vem à tona após 
o lançamento de uma Liga endos-
sada por 19 clubes brasileiros na 
última terça-feira. Segundo Aidar, 
o Clube dos 13 não foi para frente 
por causa da vaidade dos dirigen-
tes. “Muitos pensavam em seus 
clubes e não no coletivo do fute-
bol. Aí o Clube dos 13 acabou sen-
do engolido pela CBF, na época do 
Ricardo Teixeira”, diz ao Estadão.

Aidar era presidente do São 
Paulo em 1987, na época da cria-
ção do Clube dos 13. Outros di-
rigentes que participaram das 

reuniões naquele período eram 
Vicente Matheus (Corinthians), 
Eurico Miranda (Vasco), Marcio 
Braga (Flamengo) e Paulo Odone 
(Grêmio). “O Marcio Braga e o 
Paulo Odone eram pessoas cultas, 
inteligentes, em quem se podia 
confiar plenamente”, conta.

O Clube dos 13 surgiu com 
a participação de São Paulo, Co-
rinthians, Palmeiras, Santos, Fla-
mengo, Vasco, Fluminense, Bo-
tafogo, Grêmio, Internacional, 
Atlético-MG, Cruzeiro e Bahia. A 
primeira reunião foi em 11 de ju-
lho de 1987, em um salão no es-
tádio do Morumbi, em São Paulo. 
Mais adiante, o grupo foi aumen-
tando com a entrada de outras 
agremiações. Mas, em fevereiro 
de 2011, por causa de disputas e 
discordâncias políticas, a entida-
de implodiu.

Olhando para trás, mas tam-
bém mirando o futuro, Aidar faz 
recomendações aos dirigentes 
atuais para que a nova Liga dê cer-
to. “É preciso fazer de forma pro-

fissional, com gestão própria, não 
vinculada a clube nenhum, com 
executivos com currículo excelen-
te e regras próprias. O Clube dos 
13 funcionou durante um tempo, 
com apoio de patrocinadores for-
tes, e foi um marco na história do 
futebol brasileiro”, afirma.

Mudanças
 Muitos detalhes da nova 

Liga de clubes brasileiros não 
foram esclarecidos ainda, mas 
para especialistas do mercado, 

essas transformações são bem-
vindas. Até para que os clubes 
tenham mais independência em 
relação à Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) e as federações 
estaduais.

“O Brasil é o único país da 
elite do futebol mundial onde 
temos uma situação completa-
mente anômala: os clubes, que 
são a essência do futebol, não têm 
nenhum poder na organização 
do futebol nacional. São reféns 
das decisões das federações. Isso 
tem que mudar e podemos ter um 
divisor de águas neste sentido, 
com um movimento coordenado 
e coeso para a criação de uma 
liga e uma maior participação nas 
decisões da CBF”, afirma Eduardo 
Carlezzo, advogado especializado 
em direito desportivo.

Aidar concorda com o ponto 
de vista. O ex-dirigente acompa-
nha o futebol agora apenas como 
torcedor e não está mais envolvido 
na política do São Paulo, mas ain-
da frequenta o clube para torcer. 

Ele espera que essa nova Liga 
ajude a desenvolver mais o futebol 
brasileiro, mas faz uma ressalva: 
os clubes precisam ter autonomia 
em relação às federações.

“É uma tentativa interessan-
te, eu torço para que dê certo. O 
Clube dos 13 ajudou a mudar o 
critério de receita com a televisão 
e a publicidade estática. Isso foi 
importante. Se essa liga for para 
frente, acho que será interessan-
te. Mas acredito que os clubes 
precisarão ser transformados em 
empresas e não podem ser depen-
dentes das federações”, diz.

Essa independência em rela-
ção às federações tem um limite, 
pois muitas das coisas que ocor-
rem no futebol só podem ser fei-
tas através das organizações com 
chancela da Fifa, como arbitragem 
das partidas, registro de transfe-
rências, entre outras coisas. Mas 
é possível uma liga existir junto 
com as federações e ter um diá-
logo saudável, como ocorre em 
muitos países da Europa.

Segundo Pedro Daniel, dire-
tor executivo da EY, o momento 
atual exige um debate sobre o 
futebol brasileiro, até porque a 
diferença com o mercado europeu 
aumenta a cada ano. “São vários 
pontos que precisam ser discuti-
dos, como o calendário, horário 
dos jogos, internacionalização dos 
produtos”, comenta.

Ele lembra que o Brasil já teve 
uma oportunidade quando o Clu-
be dos 13 organizou a Copa União, 
em 1987, e entende agora que os 
cartolas estão mais aptos a fazer 
essa transformação. “Pelo que vejo 
do perfil atual dos dirigentes, eles 
parecem mais maduros. O merca-
do em si se desenvolveu, o volume 
de receitas aumentou e não tem 
espaço para presidentes folcló-
ricos. Não dá para fazer a gestão 
como se fazia antes”, explica.

O especialista reforça que o 
produto não é o clube, e sim o cam-
peonato. E para isso entende que 
o caminho é seguir alguns pilares, 
como o clube se tornar empresa ou 
ter uma gestão mais profissional, o 
futebol brasileiro ter uma regula-
ção mais forte, pois isso traz segu-
rança para possíveis investidores, 
e centralizar os direitos.

Paulo Favero 
Agência Estado
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ClubEs brasileiros
em busca do
fortalecimento

Criação da Liga

Aidar defende mais profissionalismo, 
regras próprias e executivos 

com currículos excelentes

Foto: Divulgação

 O Brasil é o único 
país da elite do futebol 
mundial onde os clubes, 
que são a essência do 

futebol, não têm 
nenhum poder na 

organização do futebol 
nacional 

Clubes como o Corinthians precisarão 
se transformar em empresas, 
como já acontece com o Bragantino, 
segundo os especialistas

Foto: Rodrigo Coca/Corinthians
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Obras de restauração do sítio arqueológico, que abriga as ruínas de quatro templos, deverão estar prontas no ano que vem

Local da morte do imperador 
Júlio César vai virar museu

A prefeita da cidade de 
Roma, Virginia Raggi, anunciou 
no mês passado que as ruínas 
do Largo di Torre Argentina, 
onde o imperador Júlio Cé-
sar foi assassinado, em 15 de 
março do ano de 44 a.C., serão 
abertas para visitação pública 
a partir de 2022. A chamada 
“Área Sacra”, no coração da ci-
dade, vai virar um museu a céu 
aberto, segundo Raggi, com o 
patrocínio da Bulgari, empresa 
de joias e artigos de luxo.

O projeto, orçado em 985 
mil euros (cerca de R$ 6,7 mi-
lhões) faz parte de um modelo 
de parceria entre empresas e 
poder público que tem aju-
dado a conservar o patrimô-
nio arquitetônico e cultural 
de Roma. A Bulgari financia a 
reforma e, em troca, tem o di-
reito de atrelar sua marca ao 
local histórico.

A empresa já investiu 
cerca de 1,5 milhão de euro 
na renovação da escadaria da 
Piazza di Spagna, em 2016. O 
modelo possibilitou reformas 
em pontos como a Fontana di 
Trevi, pela marca Fendi, e Co-

liseu, pela Tod’s, marca italia-
na de sapatos.

As obras de restauração 
do sítio arqueológico, que abri-
ga as ruínas de quatro templos, 
localizados entre o Panteão e o 
bairro judeu, começarão em 
maio e deverão estar prontas 
no ano que vem. “Graças a esse 
trabalho, poderemos cami-
nhar no meio dos vestígios da 
nossa história, disse a prefeita 
de Roma a agências interna-
cionais de notícias.

O assassinato de Júlio Cé-
sar é um dos crimes mais cé-
lebres da história. O Largo di 
Torre Argentina é um comple-
xo de templos e prédios públi-
cos da época da República de 
Roma e dos primeiros anos do 
Império Romano.

O ponto não tem nenhu-
ma relação com o país sul-a-
mericano, mas ganhou esse 
nome por causa de Johannes 
Burckardt, um bispo alemão 
que foi mestre de cerimônia 
de vários papas no século 15. 
Ele nasceu em Estrasburgo, 
na França, que era chamada 
de “Argentoratum”, em latim. 
Burckardt construiu seu palá-
cio no largo e, em anexo, a Tor-

re Argentoratina, que acabou 
batizando o local.

Hoje, cercado por ruas 
movimentadas, pontos de 
ônibus e táxis e lojas, o Largo 
di Torre Argentina é uma pra-
ça que não lembra em nada a 
grandiosidade do ano em que 
Júlio César foi assassinado. 
Na ocasião, o ditador roma-
no, de 55 anos, foi cercado 
por 60 senadores, incluindo 
seu filho ilegítimo Marcus 
Iunius Brutus, e morreu com 
23 facadas – que teria deixa-
do para a posteridade a frase 
“até tu, Brutus, filho meu”. 
A emboscada aconteceu na 
Cúria de Pompeu, salão que 
abrigava encontros e sessões 
do Senado de Roma, no Cam-
po de Marte. O motivo foi o 
temor de que Júlio César se 
declarasse rei.

As ruínas da praça fo-
ram descobertas por acaso 
durante as escavações de 
1926 feitas para o plano ur-
bano que o ditador Benito 
Mussolini promoveu para 
modernizar a cidade, que 
incluía a demolição de edifí-
cios medievais. Em lugar da 
modernização, Mussolini se 

deparou com mais um sítio 
histórico da Cidade Eterna.

Além do ponto de re-
uniões do Senado, foram 
revelados restos de quatro 
templos, de vários períodos. 
O Templo de Juturna, do ter-
ceiro século a.C, foi posterior-
mente reconstruído como 
Igreja de São Nicola de Cal-
cario, que também está em 
ruínas. O Templo da Fortuna 
do Dia, concluído em 101 a.C., 
tem formato redondo e seis 
colunas ainda de pé.

O mais antigo é o Templo 
de Ferônia, do século terceiro 
a.C, cujos mosaicos brancos, 
colocados após um incêndio 
no ano 80 d.C., ainda são visí-
veis. O maior é o Templo dos 
Lares Permarinos, do segun-
do século a.C., cuja fundação 
ainda não foi escavada.

O público nunca teve 
acesso ao complexo arqueo-
lógico. Com a reforma, serão 
instaladas passarelas por en-
tre as ruínas, iluminação es-
pecial, saídas de emergência e 
banheiros públicos. “Estamos 
nos preparando para a chega-
da dos turistas, quando acabar 
a pandemia”, disse a prefeita.

Da Redação

Aforismo
“Se uma pessoa pode desfrutar e celebrar sua morte, 
isso mostra que ela viveu corretamente; não há outro 

critério. Sua morte provará como você viveu.”

(Osho)

741 — Leão III, o Isauro, imperador bizantino
1234 — Chukyo, imperador japonês
1917 — Eufemio Zapata, revolucionário mexicano
1979 — Procópio Ferreira, ator e diretor teatral brasileiro
1994 – Luiz Gonzaga de Miranda Freire, 
médico, poeta e político (PB)
2007 — Núbia Lafayete, cantora brasileira
2010 — José Saramago, escritor português
2011 — Wilza Carla, vedete, atriz e humorista brasileira

Mortes na História

Obituário
Reynaldo Rayol
15/6/2021 – Aos 76 anos, por causa de 
complicações da covid-19. Cantor da Jovem 
Guarda. Era irmão do também cantor Agnaldo 
Rayol. Iniciou a carreira no fim da década de 
1950. O artista chegou a dividir um disco com 
Cleide Alves e o grupo Renato e seus Blue 
Caps, além de participar do programa de tevê ‘Jovem Guarda’, ao 
lado de Roberto e Erasmo Carlos, Wanderlea e outros nomes da 
época. Nos últimos anos, se dedicou à produção artística.

Foto: Reprodução

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

No centro da sala, no claro da janela, me achei metido 
num ataúde, imóvel e com as pálpebras cerradas. Posso 
ver ao meu derredor, mas não posso me mexer nem falar, 
sem dúvida estou num velório, meu velório. Acho que 
morri. Mas que droga!

Ao meu lado, minha esposa segurando minha mão 
gelada e hirta, e vez por outra acariciando minha fria cútis. 
Na sua vigília de angústia, com olhos sofridos de tanto 
chorar, não por mim, mas pelas incertezas do futuro. Se eu 
pudesse falar, acalmaria sua alma com argumentos piegas. 
Ela ainda é uma bela mulher, seus defeitos só eu conheço, 
o fel que tem no coração não é visível. Ampliando o campo 
de visão dá pra perceber urubus rondando a bela viúva, 
alguns até que se diziam meus amigos... mãos no ombro, 
entrega de lenços. Que mundo hipócrita! Mas tudo bem, há 
muito já vivíamos num divórcio moral.

Olha lá, acabou de chegar outro com seus pêsames para 
minha esposa. Dessa vez não é pelo espólio da cama, é o 
Heitor, o dono do sebo, esse vive no armário, não gosta da 
fruta, e certamente a está cercando com o olho comprido 
na minha biblioteca. Vai levar fácil, ela odeia meus livros, e 
reclamava porque eu “gastava” dinheiro com este capricho 
inútil. Filho da mãe! Vai comprar a preço de banana os 
livros que me vendeu pelos olhos da cara. Que mundo 
injusto! Mas é isso mesmo, negócio é negócio.

Meu primogênito está na cabeceira do caixão. 
Seu olhar me fita com superioridade, agora que estou 
submerso no abismo. Não dou dois anos pra ele acabar 

com tudo que edifiquei. Irresponsável! Mas fazer o quê? 
A mãe lhe mima e lhe confere uma confiabilidade que ele 
não tem. Sempre foi um playboy às minhas custas. Vai 
acabar com tudo.

Minha filha, tadinha! É tão inocente. Será que chora 
por mim ou pela vida insossa que vive? Largou tudo que 
eu preparei pra ela pra se casar com um imprestável. Pior, 
além de inútil o imbecil de meu genro ainda é orgulhoso, 
nunca quis minha ajuda. Olha só! O desgraçado está 
usando meu terno de melhor corte, que filho da mãe! É, 
mas até que assentou nele.

Que abutres! Não esperaram nem eu esfriar. Isso deve 
ser coisa de minha mulher que sempre me contrariou. 
Enquanto isso, embaixo deste enxoval de flores, estou 
vestindo um terno velho e coronha, que há muito tempo 
eu nem usava mais. Se eu soubesse que ia morrer o teria 
dado para um brechó beneficente, só assim eu iria com 
mais dignidade para minha última morada.

Sem dúvidas, esta é a situação mais constrangedora 
de minha vida. Que vida? Eu estou morto. Estou em 
desassossego, tomara que isso termine logo e eu seja levado 
ao túmulo, estarei melhor com os vermes. Vejo lá num canto 
o Severino Matoso todo esquivo, dá pra perceber em seu 
semblante uma satisfação íntima. Mas é claro, o desgraçado 
me devia uma boa soma e agora está certo de que sua dívida 
foi anistiada. Que velhaco filho da mãe!

Todos que estão aqui me odeiam, as expressões e 
olhares perscrutadores são de desprezo, ouço conversas 

miúdas de conspiração. Até em meus familiares, dá para 
perceber entonações de relances de olhos que os estranhos 
não perceberiam, mas eu percebo. Não escapa nem o padre, 
cuja índole benévola e afável não passava de fria ironia.

Eu sei que também não fui flor que se cheirasse, sou 
ranzinza sim, mas ajudei a maioria desses mal agradecidos 
que vieram estragar o meu velório. Há se eu pudesse 
protestar... eu soltava um peido aqui bem grande. Um 
sonoro e fedorento peido de defunto.

Me levem logo daqui! Quero descer ao túmulo. Mas 
espera aí, quem é aquele gracioso e radiante vulto de 
beleza ali? Não acredito! É ela. Patrícia, minha enfermeira 
particular, minha cuidadora e mucama. Que felicidade 
enfim. Ela veio, e que esplêndida formosura.

Sua beleza encheu a sala, pois, mesmo com branda 
tristeza, sua graça é inalterável. Ela veio reavivar em 
mim as horas inebriantes em que me ajudava com a 
fisioterapia. Nossa! Seu sorriso infantil, gestos gentis 
e aqueles seios hirtos roçando em meu ombro... seu 
colo arfava aos influxos do exercício e de seus lábios 
entreabertos escapava a respiração quente... que delícias 
ardentes se produziam em minha alma. Essa sim, me 
amou e eu a amei. Foi a melhor coisa que me aconteceu na 
vida, e na morte. Pura sedução, que nem mesmo era real, 
só existia como doce quimera.

(Vanderley de Brito é arqueólogo, pesquisador e 
integrante do Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG)

Reflexões de um defunto

Álvaro Duarte
15/6/2021 – Aos 57 anos, em Recife (PE), de 
covid-19 (sofreu um acidente vascular cere-
bral). Jornalista que trabalhou em veículos 
de comunicação de Caruaru, no Agreste per-
nambucano, e havia firmado parceria com 
o Caruaru no Face, que faz parte do Grupo 
Nordeste de Comunicação. Deixa mãe, esposa e filhos.

Foto: Arquivo pessoal

Hoje, cercado por ruas movimentadas, lojas e pontos de ônibus e táxis, o 
Largo di Torre Argentina é uma praça que não lembra em nada o que ela foi

Rodrigo Cardoso
15/6/2021 – Aos 37 anos, em Guarulhos 
(SP), vítima do novo coronavírus. Padre 
que atuava na Paróquia São Francisco de 
Assis, da Diocese de Guarulhos, interior do 
estado de São Paulo.

Foto: Guarulhosweb

Yang Huaiding
13/6/2021 – Aos 71 anos. Ex-operário 
fabril que ficou conhecido como o “pri-
meiro acionista da China” ao acumular 
uma fortuna a negociando nos mercados 
financeiros do país a partir da década de 
1980. Ele pediu demissão do armazém de 
uma fábrica em Xangai em 1988 e usou as suas poupanças 
de 20 mil yuans para comprar e vender obrigações emitidas 
pelo estado chinês, depois de o Partido Comunista (PC) ter 
permitido a transferência de propriedade como parte das 
reformas econômicas orientadas para o mercado. No início 
da década de 1990, aumentou a sua fortuna ao negociar nas 
recém-abertas bolsas chinesas. Tornou-se a primeira pessoa 
na China a contratar um guarda-costas e um advogado parti-
cular e processar uma companhia de valores mobiliários.

Foto: Hoje Macau

Fotos: Reprodução



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para
conhecimento dos interessados, que foram consideradas CREDENCIADAS as empresas: 

JOSÉ CARLOS CARVALHO DA SILVA ME, cadastrada no CNPJ nº 40.791.175/0001-89, M K DE 
AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 21.062.777/0001-50, REDE 
DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA, cadastrada no CNPJ nº 11.004.395/0001-17, BIATIC AS-
SESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIDAÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 27.197.452/0001-61, FRANCISCA AMANCIO DANTAS NUNES ME, cadastrada no CNPJ nº 
31.590.793/0001-70 e ROSELI DA SILVA DANTAS ME, cadastrada no CNPJ nº 36.977.200/0001-46, 
como também ficam convocadas as mesmas para abertura dos envelopes de propostas de preços e 
ofertas de lances verbais no dia 22 de junho de 2021 às 08:30 horas, o não comparecimento de todos 
os licitantes ou alguns deles, serão abertos os referidos envelopes de propostas de preços. Demais 
informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, 
Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180.

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

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contratada de fornecimento de materiais, de acordo com o processo de 
Dispensa de Licitação nº 00002/2021. 

CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR.
CONTRATADA:  ALLFAMED – COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA; CNPJ 

nº 31.187.918/0001-15.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATE-

RIAIS PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE AGUIAR-PB, atendendo 
solicitação da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente.

VALOR GLOBAL R$: 163.750,00 (cento e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais)
VIRGÊNCIA DO CONTRATO: 22/09/2021

Aguiar - PB, em 17 de Junho de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ANULAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO Nº 00006/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final em aterro sanitáriolicenciado, 
com aproximadamente 125km fora de percurso so ida, para coleta de resíduos sólidos urbanos e 
rural gerados no município de Alcantil – Paraíba; ANULO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Processo inerente ao certame eivado de vício, constatou-se vicio na pesquisa de 
mercado, sendo esta trazida aos autos em valores acima dos parâmetros de preços praticados em 
municípios de iguais caractericas. Diante do exposto, respeitando-se a discricionariedade e conveni-
ência da Administração Publica Municipal, deliberamos pela ANULAÇÃO do procedimento licitatório.

Alcantil - PB, 14 de Junho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Locação de Veículos destinados ao Transporte Escolar. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021 – Recursos Próprios/Federais 
do município de Araruna/PB 02.050 SEC.DE EDUC, CULT, DESPORTOS E LAZER Ficha: 02.050 
– 12 361 0027 2015 – MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR 
– PNATE; 12 361 0005 2013 – MANUT DAS ATIV DO ENS FUNDAMENTAL CUSTEADOS C/ 
MDE Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURIDICA.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00046/2021 - 10.06.21 - ROCHA VANS TRANSPORTES, 
TURISMO E FRETAMENTO LTDA - R$ 380.500,00; CT Nº 00047/2021 - 15.06.21 - EVERTON DA 
SILVA MARQUES LTDA - R$ 61.600,00; CT Nº 00048/2021 - 17.06.21 - AUTO CAR SERVICOS 
DE LOCACAO E TURISMO EIRELI - R$ 510.014,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para confecção de vestuários para atender a demanda das diversas secretarias deste 
município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSEFA DANIELA 
ANDRADE CAMPOS - R$ 254.010,00.

Aroeiras - PB, 16 de Junho de 2021
DOMINGOS MARQUES BARBOSA FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de vestuários para atender a demanda das 
diversas secretarias deste município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos previstos no Orçamento vigente do Município de Aroeiras: ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.39.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOS JURIDICA. VIGÊN-
CIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Aroeiras e: CT Nº 00077/2021 - 16.06.21 - JOSEFA DANIELA ANDRADE CAMPOS - R$ 254.010,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE LIVROS DIDÁ-
TICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santa Rosa - PB, 17 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 10012/2021-CPL
Nº DO ADITIVO: 1ºTermo de Apostilamento ao contrato nº 10012/2021-CPL, do Pregão 

Presencial nº 00004/2021 / OBJETO DO ADITAMENTO: Altera o preço dos combustíveis para 
manutenção do equilíbrio econômico financeiro / FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei nº 8.666/93 e 
suas alterações / DATA DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO: 23 de março de 2021 / PARTES: 
CONTRATANTE:Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa - CONTRATADA:FDS COMERCIO 
E REPRESENTACOESEIRELI

PREFEITURA DE BELÉM
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO CONTRATUAL

ADITAMENTO DE VALOR Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM/PB e PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE BELÉM E MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 
20.010.332.0001-64. Ref. TP 00009/2020. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO 
PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUN-
DAMENTAL AMITA DE MELO BARBOSA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.. Extrato do 1º. 
TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00110/2020, com a empresa acima mencionada, correspondente 
ao ADITAMENTO DE VALOR R$ 18.597,43 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE 
REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS): 02.04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.1002.1029 
REFORMA, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO 
111.000000 RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 
180.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 113.000000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 40% 
181.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000000 TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDU-
CAÇÃO 182.4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 124.000000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE 
RECURSOS DO FNDE 183.4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 125.000000 TRANSFERENCIA DE 
CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO  184.4.4.90.51.00 
OBRAS E INSTALAÇÕES . Assinaturas da prorrogação contratual em: 14/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Gov. Pedro Moreno Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, às 14h00min do dia 01 de julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de 01 (um) 
veículo de passeio, tipo sedam, 0 km, para melhor atendimento da Secretaria de Saúde, deste 
Município, conforme especificações do Termo de Referência. 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 009/07; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3360–1010. Edital: http://www.borborema.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br

Borborema - PB, 16 de julho de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021
A Prefeita do Município de Borborema - PB, no uso de suas atribuições legais e considerando 

razões de interesse público, decide REVOGAR a TOMADA DE PREÇOS n.º 001/2021, cujo Objeto 
é Contratação de serviços de engenharia para construção do Pórtico Turístico da Cidade de Borbo-
rema/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial Descritivo e Termo de Referência 
anexos, COM FUNDAMENTO na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, tendo 
em vista razões de interesse público decorrente de fato superveniente, necessário que seja a 
licitação revogada para que se proceda uma nova licitação. Portanto, com fulcro no art. 49, § 3º 
da Lei 8.666/93 c/c art. 109, I, “c”, dê-se ciência aos licitantes da revogação da presente licitação, 
para que, querendo, exerçam a ampla defesa e o contraditório, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Borborema, 17 de junho de 2021.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00010/2021
A Prefeitura Municipal de cabedelo/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Ca-
bedelo - PB, às 11:00 horas do dia 06 de Julho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço global, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
EXECUÇÃO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO DO POÇO, 
COM FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO BINÁRIO. Recursos: PRÓPRIOS. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/transparencia; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 17 de Junho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Presidente da CPL

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

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021

NOS TERMOS DO RELATÓRIO FINAL APRESENTADO PELA COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO E OBSERVADO O PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA, REFERENTE A CHAMADA 
PÚBLICA Nº 00003/2021, QUE OBJETIVA: CONSTITUI OBJETO DESTE CHAMAMENTO PÚBLICO 
A CONVOCAÇÃO DE INTERESSADOS E O ESTABELECIMENTO DE PROCEDIMENTOS E CRI-
TÉRIOS PARA O CREDENCIAMENTO DE AGENTES DE INTERMEDIAÇÃO / INTEGRAÇÃO DE 
ESTÁGIO, PÚBLICO OU PRIVADO – ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE ESTUDANTES, BEM COMO ACOMPANHA-
MENTO DE ESTÁGIOS JUNTO À STTP. O AGENTE DE INTEGRAÇÃO CREDENCIADO DEVERÁ 
ATUAR EM CONJUNTO COM A STTP E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ES-
TUDANTES DE CURSO; HOMOLOGO O CORRESPONDENTE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E 
ADJUDICO O SEU OBJETO A: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - R$ 166.920,00.

CAMPINA GRANDE - PB, 17 DE JUNHO DE 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO:CONTRATO Nº 2.06.045/2021. PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-

CAÇÃO E COPAF – COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR. 
OBJETO: A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI-
MENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS, CRECHES E BERÇÁRIOS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE, 
ESTADO DA PARAÍBA, DE ACORDO COM OS VALORES OFERTADOS NA “PROPOSTA DE PRE-
ÇOS” APRESENTADA PELA CONTRATADA. VALOR:R$ 2.005.925,00 (DOIS MILHÕES, CINCO MIL, 
NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS). VIGÊNCIA: TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A 
CONTAR DA DATA DA EMISSÃO DA COMPETENTE ORDEM DE FORNECIMENTO OU ORDEM 
DE SERVIÇOS OU EMPENHO, PELA CONTRATANTE. LICITAÇÃO: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2021. FUNDAMENTAÇÃO: LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES EM VIGOR. FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 306 1015 
2032 | 12 306 1015 2033 | 3390.30 | 1001 / 1122 / 1001. SIGNATÁRIOS: RAYMUNDO ASFORA 
NETO E MARIA NAZARÉ DOS SANTOS BARBOSA. CONTRATO Nº 2.06.046/2021. COAFAB - 
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR DOS MUNICÍPIOS PARAIBANOS LTDA. VALOR: 
R$ 471.480,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS). 
SIGNATÁRIOS: RAYMUNDO ASFORA NETO E EDVALDO SABINO DA COSTA. CONTRATO Nº 
2.06.047/2021. COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR DE CAMPINA GRANDE – AGRICAMP. VALOR: R$ 305.825,00 (TREZENTOS E CIN-
CO MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS). SIGNATÁRIOS: RAYMUNDO ASFORA NETO 
E ADEILTON ARAÚJO LINS. CONTRATO Nº 2.06.047/2021. COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA 
DO CITRUCULTORES E PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E CAMPINA GRANDE – PB. 
VALOR: R$ 126.456,00 (CENTO E VINTE E SEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS 
REAIS).SIGNATÁRIOS: RAYMUNDO ASFORA NETO E NILTON MARINHO GUIMARÃES. CON-
TRATO Nº 2.06.049/2021. COOPERATIVA DE AGRONEGÓCIO DA AGRICULTURA FAMILIA DO 
NORDESTE – AGROCOOP. VALOR:R$ 911.345,00 (NOVECENTOS E ONZE MIL, TREZENTOS E 
QUARENTA E CINCO REAIS).SIGNATÁRIOS: RAYMUNDO ASFORA NETO E JOSÉ CLAUDIVAN 
COSTA SANTOS. CONTRATO Nº 2.06.050/2021. CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE MONTEIRA LTDA. VALOR: R$ 266.500,00 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E 
QUINHENTOS REAIS).SIGNATÁRIOS: RAYMUNDO ASFORA NETO E HIAGO FELIPE BATISTA 
CURIOSO SANTOS. CONTRATO Nº 2.06.051/2021. COOPESCAF - COOPERATIVA DE PESCA-
DORES, AQUICULTORESE AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMALÚ E REAGIÃO. VALOR:R$ 
147.561,50 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E 
CINQUENTA CENTAVOS). SIGNATÁRIOS: RAYMUNDO ASFORA NETO E MARIA GORETTE 
LEITE GUIMARÃES. DATA DE ASSINATURA: 04 DE JUNHO DE 2021.

RAYMUNDO ASFORA NETO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

PREFEITO MUNICIPA DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRôNICO N° 00035/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Sa-

muel Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 
00035/2021. RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de medicamentos injetáveis e 
diversos para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Conceição - PB. 
Situação: HOMOLOGADO em 16/06/2021. Homologado para: A. R. VERISSIMO LTDA - CNPJ: 
04.419.989/0001-23 - vencedor dos itens nº 03, 04, 06, 10, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 
91 - totalizando em R$ 593.196,60 (quinhentos e noventa e três mil cento e noventa e seis reais e 
sessenta centavos); ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 
31.187.918/0001-15 - vencedor dos itens nº 01, 05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 50, 56, 57 e 
69 - totalizando em R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais); CIRÚRGICA MONTEBELLO 
LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40 - vencedor do item nº 55 - totalizando em R$ 4.536,00 (quatro mil 
quinhentos e trinta e seis reais); DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 - vencedor dos 
itens nº 66 e 68 - totalizando em R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais); NNMED - DISTRI-
BUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.218.561/0001-
39 - vencedor dos itens nº 02, 07, 21 e 80 - totalizando em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais); 
PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - vencedor do item nº 53 - totalizando em R$ 
1.605,00 (um mil, seiscentos e cinco reais).

Conceição – PB, 16 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

PREFEITO MUNICIPA DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de medicamentos injetáveis e diversos para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Conceição - PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00035/2021. 
DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – Incentivo Finannceiro 

da APS – Desempenho (PMAQ); 10.303.1012.2037 - Prom. da Assist. Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos na Atenção B. Em; 10.301.1012.2039 - Outros Programas do Bloco de Atenção Bá-
sica de Saúde - SUS; 10.301.1012.2040 - Cofinanciamento dos Programas do Bloco de Atenção 
Básica; 10.302.1012.2049 Cofinanciamento dos Prog. de Media e Alta Comp. Amb. e Hospitalar; 
10.304.1012.2050 – Vigilância Sanitária; 10.305.1012.2051 – Vigilância e Promoção em Saúde; 
10.301.1012.2075 – Incentivo Financeiro da APS – Transição e Ponderada; 10.301.1012.2076 - 
Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 10.301.1002.2089 – Incremento Temporário ao 
Custeio dos Serv. de Atenção Básica em Saúde; 10.302.1012.2091 – Incremento temporário ao Limite 
Financeip do MAC; 10.303.1012.2092 – Organização dos Serviços de Assistência Farm,acêutica 
no SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 Material de Consumo.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 93501/2021 - A. R. 

VERISSIMO LTDA - CNPJ: 04.419.989/0001-23 - vencedor dos itens nº 03, 04, 06, 10, 13, 16, 18, 
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 54, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 e 91 - totalizando em R$ 593.196,60 (quinhentos e noventa e três mil 
cento e noventa e seis reais e sessenta centavos); CT Nº 93502/2021 - ALLFAMED COMERCIO 
ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 31.187.918/0001-15 - vencedor dos itens nº 01, 
05, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 50, 56, 57 e 69 - totalizando em R$ 50.050,00 (cinquenta mil e 
cinquenta reais); CT Nº 93503/2021 - CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-
40 - vencedor do item nº 55 - totalizando em R$ 4.536,00 (quatro mil quinhentos e trinta e seis 
reais); CT Nº 93504/2021 - DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-26 - vencedor dos itens 
nº 66 e 68 - totalizando em R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais); CT Nº 93505/2021 - 
NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ: 
15.218.561/0001-39 - vencedor dos itens nº 02, 07, 21 e 80 - totalizando em R$ 350,00 (trezentos e 
cinquenta reais); CT Nº 93506/2021 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - vencedor 
do item nº 53 - totalizando em R$ 1.605,00 (um mil, seiscentos e cinco reais).

Conceição - PB, 17 de junho de 2021.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito

PREFEITO MUNICIPA DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRôNICO N° 00028/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICA-
ÇÃO. Objeto: Aquisição de material de informática destinados à todas as secretarias, órgãos e 
programas da prefeitura municipal de conceição - PB. Situação: ADJUDICADO em 31/05/2021. 
Adjudicado para: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 
EIRELI - CNPJ 02.596.872/0001-90 - vencedor dos itens nº 04, 05, 06, 13, 17, 20, 23, 24, 34, 35, 
37, 38 e 43 - totalizando em R$ 16.711,45 (dezesseis mil setecentos e onze reais e quarenta e 
cinco centavos). EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS 
EIRELI – GRUPO MOOV - CNPJ 31.768.037/0001-98 - vencedor dos itens nº 03, 10, 14, 22, 36 
e 44 - totalizando em R$ 13.724,47 (treze mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete 
centavos). F LUCAS W E SILVA - CNPJ 15.501.731/0001-98 - vencedor dos itens nº 07, 08, 09, 
15, 16, 18, 30, 31 e 32 - totalizando em R$ 113.045,00 (quatorze mil quinhentos e trinta e sete 
reais). LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - CNPJ 11.895.653/0001-00 - vencedor 
dos itens nº 01, 02, 11, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 42 e 48 - totalizando em R$ 14.537,00 (quatorze mil 
quinhentos e trinta e sete reais). MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
LTDA - CNPJ 14.402.647/0001-54 - vencedor dos itens nº 12, 21, 25, 26, e 27 - totalizando em 
R$ 103.650,00 (cento e três mil seiscentos e cinquenta reais). R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE 
INFORMATICA - CNPJ 26.668.902/0001-94 - vencedor dos itens nº 45, 46, e 47 - totalizando em 
R$ 2.214,50 (dois mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos). WW COMERCIAL EIRE-
LI - CNPJ 19.835.542/0001-02 - vencedor dos itens nº 49 - totalizando em R$ 7.650,00 (sete mil 
setecentos e cinquenta reais).

Conceição - PB, 31 de maio de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITO MUNICIPA DE CONCEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRôNICO N° 00028/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 

Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de material de informática destinados à 
todas as secretarias, órgãos e programas da prefeitura municipal de conceição - PB. Situação: 
HOMOLOGADO em 14/06/2021. Homologado para: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E 
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ 02.596.872/0001-90 - vencedor dos itens nº 04, 05, 
06, 13, 17, 20, 23, 24, 34, 35, 37, 38 e 43 - totalizando em R$ 16.711,45 (dezesseis mil setecentos 
e onze reais e quarenta e cinco centavos). EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA 
E ELETROELETRONICOS EIRELI – GRUPO MOOV - CNPJ 31.768.037/0001-98 - vencedor dos 
itens nº 03, 10, 14, 22, 36 e 44 - totalizando em R$ 13.724,47 (treze mil setecentos e vinte e quatro 
reais e quarenta e sete centavos). F LUCAS W E SILVA - CNPJ 15.501.731/0001-98 - vencedor dos 
itens nº 07, 08, 09, 15, 16, 18, 30, 31 e 32 - totalizando em R$ 113.045,00 (quatorze mil quinhentos 
e trinta e sete reais). LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - CNPJ 11.895.653/0001-
00 - vencedor dos itens nº 01, 02, 11, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 42 e 48 - totalizando em R$ 14.537,00 
(quatorze mil quinhentos e trinta e sete reais). MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA - CNPJ 14.402.647/0001-54 - vencedor dos itens nº 12, 21, 25, 26, e 27 - 
totalizando em R$ 103.650,00 (cento e três mil seiscentos e cinquenta reais). R.N. BALTAZAR 
- COMERCIO DE INFORMATICA - CNPJ 26.668.902/0001-94 - vencedor dos itens nº 45, 46, e 
47 - totalizando em R$ 2.214,50 (dois mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos). WW 
COMERCIAL EIRELI - CNPJ 19.835.542/0001-02 - vencedor dos itens nº 49 - totalizando em R$ 
7.650,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais).

Conceição – PB, 14 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal

PREFEITO MUNICIPA DE CONCEIÇÃO 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: aquisição de material de informática destinados à todas as secretarias, órgãos e 
programas da prefeitura municipal de conceição - PB. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 00028/2021. 
DOTAÇÃO: 02.000. GABINETE DO PREFEITO – 04.122.1002.1005 – Aquisição de Equipa-

mentos para o Gabinete do Prefeito; 04.122.1003.2003 - Manutenção das Atividades do Gabinete 
do Prefeito; 03.000 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04.122.1003.2005 - Manutenção das 
Atividades da Sec. de Administração; 04.000 - SECRETARIA DE FINANÇAS – 04.123.1002.1006 
Aquisição de Equipamentos para Sec. de Finanças; 04.123.1004.2007 - Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Finanças; 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 04.361.1009.1007 – Pro-
grama de Inclusão Digital; 12.361.1009.1009 - Aquisição de Equipamentos para as Escolas de 
Ensino Fundamental; 12.365.1009.1012 - Aquisição de Equipamentos para Escolas de Educação 
Infantil; 12.361.1009.1057 – Compra de Equipamentos para as Escolas de Ensino Fundamen-
tal;12.365.1009.1059 – Aquisição de Equipamentos para a Educação Infantil; 12.368.1009.2014 
- Manut. das Atividades do Salário Educação;12.368.1009.2015 – Programa Dinheiro Direto na 
Escola – PDDE;  12.368.1009.2022 - Manutenção de Outros Programas do FNDE; 12.361.1009.2024 
– Outras Despesas do FUNDEB – Ensino Fundamental – 40%; 12.365.1009.2026 – Manutenção 
das Atividades de Educação Infantil; 12.368.1009.2029 Manutenção das Atividades da Secretaria 
de Educação; 12.368.1009.2031 – Cofinanciamento das Atividades do FUNDEB - ,60% e 40%; 
06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2028 – Aquisição de Equipamentos Diversos 
para a Saúde; 10.301.1012.1061 – Aquisição de Equipamentos e Mateial Permanente para Saúde; 
10.301.1012.2032 – Incentivo Finannceiro da APS – Desempenho (PMAQ); 10.301.1012.2039 – Ou-
tros Programas do Bloco de Atenção Básica de Saúde - SUS; 10.301.1012.2040 - Cofinanciamento 
dos Programas do Bloco de Atenção Básica; 10.302.1012.2049 - Cofinanciamento dos Prog. de 
Media e Alta Comp. Amb. e Hospitalar; 10.304.1012.2050 – Vigilância Sanitária; 10.305.1012.2051 
– Vigilância e Promoção em Saúde; 10.301.1012.2075 – Incentivo Financeiro da APS – Transição 
e Ponderada; 10.301.1012.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde; 07.000 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 20.606.1013.1041 – Aquisição de Equip. 
P/ a Sec. de Agricultura e Meio Ambiente; 04.122.1003.2053 - Manutenção das Atividades da Sec. 
de Agricultura e Meio Ambiente; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL – 04.122.1014.1048 – 
Aquisição de Equipamentos para a Secretaria de Ação Social; 04.122.1003.2056 - Manutenção 
da Secretaria de Ação Social; 14.244.1014.2058 - Manutenção das Atividades do Controle Social; 
08.243.1014.2059 - Manutenção do Conselho Tutelar;  08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL – 08.244.1014.2062 – Programa Criança Feliz;08.244.1014.2064 - Serviço de Proteção 
Socia Básica – PBF/ÁIF/SCFV; 08.244.1014.2067 – Manut. e Gerenciamento do Programa Bolsa Fa-
mília - IGDPBF; 08.244.1014.2068 - Manutenção de Outros Programas do FNAS; 08.244.1014.2069 
- Cofinanciamento dos Serviços, Prog. e Projetos de Gestão do SUAS; 08.244.1014.2078 - Manut. 
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA; 08.244.1014.2080 – Cofinanciamento 
Estadual dos Serv., Prog, Projetos e Benefícios do SUA; 08.244.1014.2085 – Manutenção das 
Atividades da Gestão do SUAS – IGD; 08.244.1014.2086 – Manutenção das Atividades do SIMASE; 
09.000 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER – 04.122.1003.2070 – Manutenção da 
Secretaria de Cultura, Desporto e Lazer; 27.812.1016.2072 - Manutenção de Atividades Desportivas;  
10.000  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - 04.122.1003.2073 - Manutenção 
da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo; 11.000 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂN-
SITO DE CONCEIÇÃ – 04.782.1003.1052 – Aquisição de Equipamentos para a Superintendência 
de Trânsito; 04.782.1003.2083 Manutenção da Superintendência Municipal de Trânsito; 12.000 
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊENCIA – 04.124.1003.2084 - Manutenção 
da Secretaria de Controle Interno e Transparência – ELEMENTO DE DESPESA - 3390.30 MATERIAL 
DE CONSUMO – 4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA: 31 de dezembro de 2021.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 92801/2021 - CENTER-

DATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ 02.596.872/0001-
90 - vencedor dos itens nº 04, 05, 06, 13, 17, 20, 23, 24, 34, 35, 37, 38 e 43 - totalizando em R$ 
16.711,45 (dezesseis mil setecentos e onze reais e quarenta e cinco centavos). CT Nº 92802/2021 
- EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI – GRUPO 
MOOV - CNPJ 31.768.037/0001-98 - vencedor dos itens nº 03, 10, 14, 22, 36 e 44 - totalizando 
em R$ 13.724,47 (treze mil setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos). CT Nº 
92803/2021 - F LUCAS W E SILVA - CNPJ 15.501.731/0001-98 - vencedor dos itens nº 07, 08, 09, 
15, 16, 18, 30, 31 e 32 - totalizando em R$ 113.045,00 (cento e treze mil e quarenta e cinco reais). 
CT Nº 92804/2021 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - CNPJ 11.895.653/0001-
00 - vencedor dos itens nº 01, 02, 11, 28, 29, 33, 39, 40, 41, 42 e 48 - totalizando em R$ 14.537,00 
(quatorze mil quinhentos e trinta e sete reais). CT Nº 92805/2021 - MULTFORTE COMERCIO E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ 14.402.647/0001-54 - vencedor dos itens nº 12, 
21, 25, 26, e 27 - totalizando em R$ 103.650,00 (cento e três mil seiscentos e cinquenta reais). 
CT Nº 92806/2021 - R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - CNPJ 26.668.902/0001-
94 - vencedor dos itens nº 45, 46, e 47 - totalizando em R$ 2.214,50 (dois mil duzentos e quatorze 
reais e cinquenta centavos). CT Nº 92807/2021 - REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA 
– N.B. TECNOLOGIA - CNPJ 11.004.395/0001-17 - vencedor do item nº 19 - totalizando em R$ 
16.875,00 (dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais). CT Nº 92808/2021 - WW COMERCIAL 
EIRELI - CNPJ 19.835.542/0001-02 - vencedor do item nº 49 - totalizando em R$ 7.650,00 (sete 
mil setecentos e cinquenta reais).

Conceição - PB, 17 de junho de 2021.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a Tomada de Preços Nº 003/2021 (Processo Administrativo nº 081/2021). Vejamos a seguir: Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia de pavimentação em 
paralelepípedo, saindo da Rua do Diogo com destino a Unidades de Saúde UBS, no município de 
Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recursos: Próprios (Diversos/
ordinários do Município). Repartição/setor interessado: Secretaria Municipal de Urbanismo. Data 
prevista para realização da sessão publicação: 05/07/2021. Horário prevista para início da sessão 
publicação: 08:00 (Oito horas). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e 
abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 
58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.
coremas.pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário 
de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas). Recomendações 
do Presidente da CPL: a) Os interessados, durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a 
uma distante mínima uns dos outros de 2,5 (Dois metros e meio) fila sim e outra não; b) Os interes-
sados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento 
de mortalidade pela COVID-19, poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão 
Pública, terão acesso até o limite de 20 (Vinte) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da 
mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores 
de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um procurador; e) É obrigatório 
para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar 
contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 17 de junho de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ RESULTADO DA FASE DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONS-
TRUÇÃO DE MIRANTE NESTE MUNICÍPIO. LICITANTES HABILITADOS: MAC CONSTRUTORA 
EIRELI, LISBOA ENGENHARIA COSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, BJC CONSTRUÇÕES 
EIRELI, LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI, CATÃO BONGIOVI COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI, TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, MATRIX CONSTRUTORA EIRELI, GHOS 
EMPREENDIMENTOS SLU LTDA, ENGEMAX CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI, JCL 
ENGENHARIA EPP, CAMPO FELIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP, MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, DEA CONSTRUÇÕES E LOCACOES EIRELI e B&N 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: DIAS CONSTRUÇÕES 
LTDA – CRC e certidão negativa de falência fora do prazo de validade, LRM CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA – CRC fora do prazo de validade, GR CONSTRUÇÕES LTDA 
ME – balanço de 2019 fora do prazo de validade e acervo de engenheiro que não faz parte do 
quadro funcional da empresa e não contem declaração de contratação futura e ULTRA SOLUÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA – Não apresentou CRC. Prazo para recurso 5 dias nos termos do Art. 109, da 
Lei nº. 8.666/93 e alterações. Não havendo recurso, a abertura das propostas será realizada no dia 
30/06/2021 às 14:00 horas. Informações na sala da CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 
as 12:00 horas de segunda a sexta-feira. Telefone: 83-3372-2246/2447, licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 17 de junho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITE
AVISO DE TOMADA

DE PREÇO Nº. 006/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS ANICETO 

PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. DATA, HORA E LOCAL: 07/07/2021, às 09:00 horas 
(horário local), na sala da CPL, Prédio da Prefeitura de Cuité, sito a Rua 15 de novembro, 159, 
Centro, Cuité – PB. EDITAL E INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter cópia do Edital 
completo junto a CPL no endereço supracitado ou no site www.cuite.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.
br. Demais informações na sede da CPL ou por e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 17 de junho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2021, para o dia 30 
de Junho de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB. Em virtude de alteração no edital. Informações: no horário 
das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: 
licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 17 de Junho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021
A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Dona Inês/PB, designada pela 

Portaria Nº 029/2021, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar Leilão 
Público no 05/07/2021, a partir das 09:00 horas, no Pátio da Garagem desta Prefeitura, localizada 
a Rua Francisco Luiz Soares, s/n Jardim Primavera - nesta cidade de Dona Inês/PB, para alienação 
dos seguintes veículos, inservíveis à Administração Municipal:  Lote 01 – MOTOCICLETA HONDA/
CG, 125 FAN KS, ANO 2013, PLACA: MQC 7672-PB, , LOTE 02 – PAS/AUTOMÓVEL - FORD KAA 
FLEX, ANO 2012, PLACA OEX 9274/PB, , Lote 03 - PAS/AUTOMÓVEL - FIAT/UNO VIVASE 1.0, 
AON 2015/2016, PLACA QFI 5328/PB, LOTE 04 - MOTOCICLETA HONDA/CG 125 FAN KS, ANO 
2009, PLACA MOG 0703/PB, LOTE 05 - ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - FIAT DOBLÔ, ANO 
2010, PLACA MOR 3582/PB, LOTE 06 - MIS/CAMINHONETE - FORD ECOESPORTE SE AT 2.0, 
ANO 2014, PLACA NQH 0251/PB, LOTE 07 - PAS/AUTOMÓVEL - FIAT UNO VIVACE 1.0, ANO 
2015, PLACA QFH 9868/PB, LOTE 08 - ESP/CAMINHONETE/AMBULÂNCIA - FIAT DOBLÔ, ANO 
2009, PLACA NPS 0415/PB, LOTE 09 - CAR/CAMINHONETE/CAR ABERTA FIAT/STRADA FIRE, 
ANO 2009, PLACA NPS 0146/PB, LOTE 10 - PAS/AUTOMÓVEL FIAT PÁLIO EX, ANO 2002, PLACA 
MMZ 8595/PB,   conforme Edital de Leilão Público nº 001/2021, afixado no Quadro de Avisos desta 
Prefeitura, localizada na Av. Major Augusto Bezerra, 02, Centro - Dona Inês/PB.

Dona Inês/PB, 17 de junho de 2021.
Maria Gorete da Silva
PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo de construção civil para executar a obra de im-

plantação da complementação da pavimentação em paralelepípedos das Ruas: Assis Claudino do 
Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves de Lima, na cidade de Dona Inês/PB. LICITANTE 
HABILITADO: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI. Sendo dispensado o prazo recursal, 
em virtude da única empresa participante ter renunciado expressamente ao prazo de recurso. 
Comunica-se que a sessão pública para abertura do envelope Proposta de Preços será realizada 
no dia 28/06/2021, às 08:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 
02 - Centro - Dona Ines - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 16 de Junho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de junho de 2021 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 07:30 horas do dia 02 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Contratação de empresa espe-
cializada para fornecimento de links de internet banda larga via fibra óptica. 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 1002/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 17 de Junho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ADJUDICAÇÃO

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

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: LOCAÇÃO 
DE MAQUINAS E CAÇAMBAS, COM SEUS RESPECTIVOS MOTORISTAS E OPERADORES, 
INCLUINDO COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS OBRAS E AGRI-
CULTURA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA–PB; ADJUDICO o seu objeto a: ECO LOCAÇÃO E 
TRANSPORTES LTDA - R$ 424.600,00; EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME - R$ 207.600,00.

Esperança - PB, 15 de Junho de 2021
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE MAQUI-
NAS E CAÇAMBAS, COM SEUS RESPECTIVOS MOTORISTAS E OPERADORES, INCLUINDO 
COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS OBRAS E AGRICULTURA DO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA - R$ 424.600,00; EVANGELISTA BATISTA DE 
LUNA – ME - R$ 207.600,00.

Esperança - PB, 16 de Junho de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00015/2021
Aos 16 dias do mês de Junho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Esperança, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antenor Navarro - Cen-
tro - Esperança - PB, nos termos da Decreto Federal nº 1.459, de 31 de Janeiro de 2007; Decreto 
Municipal nº 1.907, de 15 de Maio de 2019; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00015/2021 que objetiva o registro de preços para: LOCAÇÃO DE MAQUI-
NAS E CAÇAMBAS, COM SEUS RESPECTIVOS MOTORISTAS E OPERADORES, INCLUINDO 
COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE E MANUTENÇÃO UTILIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, 
EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS OBRAS E AGRICULTURA DO 
MUNICÍPIO DE ESPERANÇA–PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ESPERANÇA - CNPJ nº 08.993.909/0001-08.

VENCEDOR: ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA

CNPJ: 14.695.385/0001-63

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Locação trator de esteira, características mínimas: 
motor diesel 6 cilindros modelo turbo, com escari-
ficador traseiro com peso mínimo 18,5 toneladas, 
filtros novos de ar, lubrificantes; sistema hidráulico 
com mangueira e conexões; manutenção por 
conta da contratada, sem operador, para atender 
a demanda dos serviços da Secretaria de Obras, 
Urbanismo e Transportes

Hora 1400 156,00 218.400,00

2

Locação 01 retro escavadeira, características 
mínimas: tração 4X4, com ar condicionado; sobre 
rodas com no máximo 08 (Oito) anos de uso. Ma-
nutenção por conta da contratada. Sem operador, 
para atender a demanda dos serviços da Secretaria 
de Obras, Urbanismo e Transportes

Hora 1400 83,00 116.200,00

3

Locação 01 caminhão, características mínimas: 
tipo basculante; movido á diesel, capacidade: 15 
toneladas; potência: 145 CV, sem condutor, para 
atender a demanda dos serviços da Secretaria de 
Obras, Urbanismo e Transportes

Mês 12 7.500,00 90.000,00

TOTAL 424.600,00

VENCEDOR: EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME

CNPJ: 08.194.270/0001-92

ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

4

Locação 01 caminhão, características mínimas: 
tipo basculante; movido á diesel, capacidade: 15 
toneladas; potência: 145 CV, com condutor, para 
serviços de forma auxiliar na coleta de resíduos 
sólidos (material incompatível com o compactador) 
com destino final ao aterro sanitário na cidade de 
Campina Grande/PB

Mês 12 9.800,00 117.600,00

5

Locação 01 caminhão, características mínimas: 
tipo basculante; movido á diesel, capacidade: 15 
toneladas; potência: 145 CV, com condutor, para 
serviços de coleta de metralhas das vias urbana

Diária 360 250,00 90.000,00

TOTAL 207.600,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Esperança firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através da respectiva Ordem de Serviço, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00015/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Esperança, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00015/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- ECO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA.
CNPJ: 14.695.385/0001-63.
Item(s): 1 - 2 - 3.
Valor: R$ 424.600,00.
- EVANGELISTA BATISTA DE LUNA – ME.
CNPJ: 08.194.270/0001-92.
Item(s): 4 - 5.
Valor: R$ 207.600,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Esperança.
Esperança - PB, 16 de Junho de 2021

NOBSON PEDRO DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISI-
CA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 
A FUNÇÃO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA, SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A), PARA ATUAR JUNTO 
AO PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ E OFICINEIROS (AS) PARA O SERVIÇO DE CONVI-
VÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – E PARA O CENTRO DE REFERENCIA 
DA ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS – ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. 
Justificativa: Razões de interesse público

Gado Bravo - PB, 04 de Junho de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
de Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 15h00min, do dia 29 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de testes 
rápidos para o COVID-19, conforme termo de referência. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacaocplguarabira@
gmail.com. Telefone: (083) 3271-1946

Guarabira - PB, 17 de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS AOS MUNICIPES EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVÍRUS NO 
MUNICÍPIO DE GURINHÉM – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 626.000,00.

Gurinhém - PB, 10 de Junho de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00028/2021
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 DP00028/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIONA-
MENTO DE UMA CRECHE E UM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO 
DE BOQUEIRÃO DESTE MUNÍCÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o 
seu objeto a: RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO - R$ 15.600,00.

Gurinhém - PB, 26 de Maio de 2021
TARCISIO SAULO DE PAIVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00020/2021
Aos 10 dias do mês de Junho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Gurinhém, Estado da Paraíba, localizada na Rua Gov. Flavio Ribeiro - Cen-
tro - Gurinhém - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 003, de 02 de Janeiro de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00020/2021 que objetiva o registro de preços para: AQUISIÇÃO DE GE-
NEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS AOS MUNICIPES EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILIDADE NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA MUNDIAL DO CORONAVÍRUS 
NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM – PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/
ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GURINHÉM - CNPJ nº 08.809.444/0001-84.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.A existência de preços registrados não obriga a 
Prefeitura Municipal de Gurinhém firmar contratações oriundas do Sistema de Registro de Preços 
ou nos quantitativos estimados, facultando-se a realização de licitação específica para aquisição 
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, sem que 
caiba direito a recurso ou indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA  ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00020/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:Pela Prefeitura Municipal de Gurinhém, que também é 
o órgão gerenciador responsável pela administração e controle desta Ata, representada pela sua 
estrutura organizacional definida no respectivo orçamento programa.Por órgãos ou entidades da 
administração pública, observadas as disposições do Pregão Presencial nº 00020/2021, que fizerem 
adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do órgão gerenciador.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00020/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:- TB DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI.CNPJ: 
26.813.351/0001-05.Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13.Valor: R$ 626.000,00.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Gurinhém.
 Gurinhém - PB, 10 de Junho de 2021

TARCISIO SAULO DE PAIVA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) DESTINADOS 
AOS MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA 
MUNDIAL DO CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO DE GURINHÉM – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00020/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 
02.060–FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS / 02060.10.301.0006.2065 – MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID–19 / 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSU-
MO / 02.080–FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL / 02080.08.241.0017.2034 – ATENÇÃO 
ASSISTENCIAL AO IDOSO / 02080.08.244.0017.2018 – ASSISTENCIA EVENTUAL A FAMILIAS/
PESSOAS / 02080.08.244.0017.2029 – ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA (SERV. PSB/
CRAS) / 02080.08.244.0017.2044 – COORD. E MANUT. DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS/
SUAS – ELEMENTOS DE DESPESA: 3.3.90.30.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO / 
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até 07/12/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT Nº 00070/2021 - 10.06.21 - TB DIS-
TRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ 26.813.351/0001-05 - R$ 626.000,00. LOCAL DE 
ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM DOIS PAVIMENTOS DESTINADO AO FUNCIO-
NAMENTO DE UMA CRECHE E UM ANEXO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIS-
TRITO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNÍCÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00028/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios e Orçamentários constantes no orçamento vigente.. 
VIGÊNCIA: até 26/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gurinhém e: CT 
Nº 00062/2021 - 26.05.21 - RITA TEREZA DA CONCEIÇÃO - R$ 15.600,00.
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
o fornecimento parcelado de Gêneros Alimentícios para suprir a demanda da merenda escolar da 
rede municipal de ensino do Município de Jericó/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 
02 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 08:40 horas do dia 02 de Julho de 2021. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.jerico.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Jericó - PB, 17 de Junho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS POR TEMPO DETERMINADO, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS 
DO MUNICÍPIO DE JERICÓ/PB, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I – TERMO 
DE REFERÊNCIA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Edital: www.
jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 17 de Junho de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EXTRATO DE DISTRATO AMIGÁVEL

 DO CONTRATO Nº. 09.027/2020
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.025/2019/SEPLAN

CONTRATANTE:  Município de João Pessoa 
CONTRATADA: A3T Construções e Incorporações Ltda., CNPJ 09.047.935/0001-06 
OBJETO: Reforma do Ginásio Poliesportivo EMEF Antônio Santos Coelho.
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A rescisão AMIGÁVEL contratual em questão encontra amparo 

no dispositivo do art. 79, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.
DISPOSIÇÕES FINAIS: De comum acordo fica rescindido o Contrato nº 09.027/2020 a partir 

de 18/05/2021, para não mais executar a obra mencionada no objeto, passando este Termo a ter 
eficácia após publicação, conforme o disposto no parágrafo único, do art. 61 e §1º, do art. 109, da 
Lei Federal nº 8.666/93.

João Pessoa, 17 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE RESULTADO DE ANÁLISE CURRICULAR

SELEÇÃO DE CONSULTOR INDIVIDUAL Nº 97001/2020 
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Progra-

ma “João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, comunica 
aos interessados que o Comitê Técnico de Avaliação Curricular, após a análise dos documentos 
apresentados pelos candidatos, chegou ao seguinte resultado: 

CRITÉRIOS ABORDADOS: Formação Acadêmica(FA); Experiência Profissional (EP).

MARCELO SOARES DE OLIVEIRA FA=5; EP=70; T=75

PABLO CAVALCANTE DE VASCONCE-
LOS FA=5; EP=70; T=75

AUGUSTO JORGE SILVA DE SOUZA FA=1; EP=56; T=57

MARCÍLIO DA SILVA SANTOS FA=5; EP=49; T=54

A cópia do Relatório de Análise e seus anexos estão à disposição dos interessados no Portal 
da Transparência do Município de João Pessoa, através do Portal Transparência da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5175. 
Ficam franqueadas vistas ao processo, abrindo-se o prazo recursal na forma do Item 5 do Edital.

João Pessoa, 17 de junho de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE ADITIVO
CONTRATO Nº 33001/2018

6º Termo Aditivo ao Contrato nº 33001/2018 – Intervenção na área continental da Falésia do 
Cabo Branco: Pavimentação, Drenagem, Recuperação de áreas degradadas na cidade de João 
Pessoa/PB.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33006/2017.
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: COMERCIAL E CONSTRUTORA FENIX EIRELI LTDA
DO OBJETO DE ADITAMENTO: pelo presente termo aditivo estão sendo alteradas cláusulas 

do Contrato n° 33001/2018, para Prorrogar seu Prazo de Vigência e o de Execução das Obras e 
Serviços, de acordo com a justificativa técnica e o cronograma físico-financeiro atualizado.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: com fundamento no art. 57, § 1º, IV, da Lei nº 
8.666/93, o prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, totalizando 
660 (seiscentos e sessenta) dias, em decorrência da necessidade de se prorrogar por mais 60 
(sessenta) dias o prazo de execução, totalizando 660 (seiscentos e sessenta) dias.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: as despesas para execução do presente contrato cor-
rerão por conta das seguintes dotações orçamentárias, atualizadas consoante informado pela 
Diretoria de Programação Orçamentária da SEPLAN (DIPROR): a) Classificação Funcional: 
08.108.18.543.5305.081309 – Projetos e Ações Físicas de Proteção da Falésia do Cabo Branco e 
Ponta do Seixas; b) Natureza da Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações; c) Fontes de Recursos: 
0.1.00/1001 - Recursos Ordinários; c) PPA 2018/2021.

BASE LEGAL: art. 57, § 1º, IV, da Lei nº 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 16/06/2021.

João Pessoa, 16 de junho de 2021.
José William Montenegro Leal

Secretário Municipal de Planejamento
Contratante

Alne Elias Abou Jaoude
CONSTRUTORA FÊNIX EIRELI LTDA

Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33043/2018/SEPLAN

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.080/2019/SEDEC/SEINFRA – Lote 10 – Serviços de Manu-
tenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes 
na EMEF Ruy Carneiro, localizada no Bairro de Mandacarú na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33043/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A  CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Acréscimo de Serviços, com alteração do valor contratual. Valor acrescido R$ 34.059,41.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/ Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Fagne 

Custódio Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura: 10/06/2021

João Pessoa, 10 de junho de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

EXTRATO DE ADITIVO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33043/2018/SEPLAN

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.079/2019/SEDEC/SEINFRA – Lote 07 – Serviços de Manu-
tenção Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes 
na EMEF Oscar de Castro, localizada no Bairro de Cruz das Armas na Cidade de João Pessoa-PB.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33043/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo a Prorrogação de prazo de Execução e Contratual 

por mais 60 (SESSENTA) dias corridos. 
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/ Rubens Falcão da Silva Neto/ PMJP e Fagne 

Custódio Queiroga Gomes de Almeida/ F.A. Construções e Comércio LTDA.
Data da Assinatura: 10/06/2021

João Pessoa, 10 de junho de 2021
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE ADITIVO

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.105/2019/SEDEC – Lote 05 – Serviços de Manutenção 

Corretiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na EMEF 
Aruanda, localizada no Bairro dos Bancários na Cidade de João Pessoa-PB.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual por mais 180 (CENTO E OITENTA) 

dias corridos.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/ Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Fagne 

Custódio Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura: 27/05/2021

João Pessoa, 27 de maio de 2021.
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE ADITIVO

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.105/2019/SEDEC –Lote 05 – Serviços de Manutenção Cor-

retiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na EMEF 
Aruanda, localizada no Bairro dos Bancários na Cidade de João Pessoa-PB.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: F.A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, (CNPJ Nº 10.872.280/0001-81).
OBJETO: Acréscimo de serviços, com alteração do valor contratual. Valor acrescido R$ 

241.455,02.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/ Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Fagne 

Custódio Queiroga Gomes de Almeida/ F.A.
Data da Assinatura: 11/06/2021

João Pessoa, 11 de junho de 2021
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 

Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Obras de reforma e ampliação 
de escolas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 17 de Junho de 2021
IZAEL DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2021, para o dia 28 

de Junho de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Praça Presidente João 
Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no referido endereço. Telefone: (83) 3382–1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. 

Juazeirinho - PB, 14 de Junho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição 
de materiais esportivos destinado a secretaria de Esportes e Turismo no Município de Marizópo-
lis – PB. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 30 de Junho de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 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 legisla-
ção pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35441050. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 16 de Junho de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR TERMO ADITIVO DE VALOR
PROCESSO: Pregão Presencial 10/2021. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de combustível com o objetivo 

de atender as necessidades de secretarias do município de Nazarezinho-PB. 
1º TERMO ADITIVO DE VALOR. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a empresa ROCHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, 

CNPJ: 30.532.067/0001-38,para assinatura do respectivo termono prazo de 03 (três) dias, consi-
derados da data desta publicação, sob penalidades da lei.

Nazarezinho, PB, 17 de junho de 2021.
Marcelo Batista Vale

Prefeito Constitucional
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

NOTIFICAÇAO
Solicito a empresa SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDAde 

CNPJ21.181.254/0001-23, apresentar documentação de PLE e QCI (arquivopdf e Excel) e ART 
de execução da tomada de preço n° 0001/2021 da obra CONSTRUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE 
AVENIDA contrato de repasse n°: 884786/2019/MDR/CAIXA no município de Olho D’Água – PB.

O não cumprimento desta obrigatoriedade segue penalização descrita no edital do objeto. O 
prazo para o cumprimento é de 1 (um) dia, começando a contar após sua publicação oficial. Vendo 
que já foi notificado anteriormente com prazo de 5 (dias).

OLHO D’ÁGUA-PB, 17 de Junho de 2021
           DIEGO ADJUTO DE ALMEIDA

ENGENHEIRO CIVIL
CREA-161989539-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N. 00003/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de recebimento e desti-
nação final, em aterro sanitário, dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Olho D’água-PB.

Vencedora:EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-CNPJ nº 12.461.865/0001-
34, valor global R$ 52.923,78 (cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e 
oito centavos).

Resolve, com fundamento no inciso VI do art. 43 da Lei n° 8.666/93, Homologar e Adjudicar. 
Desde já fica convocada para assinatura do contrato.

Olho Dagua– PB, 11de Junho de 2021
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita
Republicado por incorreção

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
AVISO DE RESULTADO

DE JULGAMENTO
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 

de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00020/2021, com o objeto: registro de preços para 
aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalar destinados a secretaria de saúde do 
município de Olho D’água-PB. Estando classificadas e habilitadas, as empresas: FARMAGUEDES 
COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR LTDA, com o valor global de R$  
3.708,50 (três mil, setecentos e oito reais cinquenta centavos), a empresa PRO LABORATORIO 
COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EITELI com o valor global de R$274.293,70 
(duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e três reais e setenta centavos) e a empresa 
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL CAJAZEIRAS com o valor global de R$ 
12.465,00 (doze mil e quatrocentos reais).

Olho D’água-PB, 17 de Junho de 2021
ROSSIVAN DE OLIVERIA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGãO PRESENCIAL N.º. 00020/2021
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalar 

destinados a secretaria de saúde do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: FARMAGUEDES COMECIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALAR 

LTDA, com o valor global de R$ 3.708,50 (três mil, setecentos e oito reais cinquenta centavos), 
a empresa PRO LABORATORIO COMERCIO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EITELI 
com o valor global de R$ 274.293,70 (duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e três 
reais e setenta centavos) e a empresa PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA-DENTAL 
CAJAZEIRAS com o valor global de R$ 12.465,00 (doze mil e quatrocentos reais).   

ADJUDICAÇÃO: encerrada a fase de interposição de recurso e não havendo mais questiona-
mentos, o pregoeiro adjudica o objeto da empresa supra mencionada.  

Olho D’água-PB, 17 de junho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE  OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00010/2021, em 22.03.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa ROSA MARIA LOPES DE CALDAS 

CIRILO - ME
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis para abastecimento na cidade de Olho 

D´agua, destinados abastecimento de veículos oficiais e locados mediante as necessidades de 
todas as Secretarias.

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 17 de Junho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DO CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Olho D’gua-PB. 
CONTRATADA: EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA-CNPJ nº 12.461.865/0001-34
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar os serviços de recebimento e desti-

nação final, em aterro sanitário, dos resíduos sólidos produzidos pelo município de Olho D’água-PB.
Valor global: R$ 52.923,78 (cinquenta e dois mil, novecentos e vinte e três reais e setenta e 

oito centavos).
Olho D’água -PB, 14 de junho de 2021

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita

Replicado por incorreção
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de confecção de  Próteses: 

Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removível, Parcial Maxilar Removível e Prótese 
Coronárias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra Branca-PB, no 
sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações no 
contrato, pela contratação direta da empresa FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SAN-
TOS  – CNPJ nº 28.873.457/0001-20, com o valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 16 de  junho de 2021.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 00016/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela contratação de empresa especializada para 
serviços de confecção de  Próteses: Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removível, 
Parcial Maxilar Removível e Prótese  Coronarias/Intrarradiculares fixasas/Adesivas (por elemento), 
no Município de Pedra Branca-PB, no sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Munici-
pal de Saúde, A empresa FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS  – CNPJ nº 
28.873.457/0001-20, com o valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Pedra Branca -  PB, em 16 de  junho de 2021.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00016/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 00016/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS-ME – CNPJ nº 

28.873.457/0001-20OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de confecção de  
Próteses: Total mandibular, Total Maxilar, Parcial Mandibular Removível, Parcial Maxilar Removível 
e Prótese  Coronarias/Intrarradicularesfixasas/Adesivas (por elemento), no Município de Pedra 
Branca-PB, no sentindo de suprir as necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

VALOR MENSAL R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais);
VALOR GLOBAL  R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 17 de  junho de 2021
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGãO ELETRôNICO N.º. 00011/2021
Vencedoras:CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI 

–CNPJ 02.596.872/0001-90, com o valor global R$ 70.105,00 (setenta mil e cento e cinco reais), 
IMPÉRIO DO PAPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME –CNPJ  20.081.724/0001-14, com valor 
global R$ 17.990,00 (dezessete mil e novecentos e noventa reais), NILDO FREITAS DANTAS-ME – 
CNPJ 01.034.997/0001-63, com o valor global de R$ 16.770,00 (dezesseis mil e setecentos e setenta 
reais), TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI –CNPJ 05.301.712/0001-64, com 
o valor global de R$ 220.259,83(duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e 
três centavos) e TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA –CNPJ 087.468/0001-30, com 
o valor global R$ 20.070,00 (vinte mil e setenta reais).

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de informática 
para atender as necessidades de todas as secretarias do Município de Piancó-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 16 de Junhode 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRôNICO Nº 00034/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME – CNPJ 31.070.140/0001-60
Objeto: Contratação de empresa para aquisição de móveis, eletrodomésticos e utensílios do-

mésticos destinados a todas as secretarias do município de Piancó-PB.
Valor Global:R$ 249.569,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos e sessenta e nove 

reais).
Piancó-PB, 15 de Junhode 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 06 
de Julho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO 
DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO JOSÉ, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br. 

Picuí - PB, 16 de Junho de 2021
Olivânio Dantas Remigío
Prefeito Constitucional

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE TESTE DE COVID–19 TIPO:SWAB, PARA O MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 02 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 02 de Julho de 2021. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. Edital: WWW.REMIGIO.
PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 17 de Junho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE CANCELAMENTO

DA CHAMADA PÚBLICADE COMPRA Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Inês – PB, torna público o Cancelamento daChamada Pública 

de Compra nº 00002/2021, para: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar  - PNAE 
que serão destinados ao fornecimento da Merenda escolar do Município de Santa Inês/PB, que 
estava prevista a disputa para o dia 05 de Julho de 2021 às 10:00 hs/min. Motivo: Razões de 
Interesse Público. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 17 de Junho de 2021
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gonçalo José Vitoriano, 236 - Centro - Santa Helena - PB, por meio do site www.bllcompras.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
NA FORMA DE SERVIÇO CONTINUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNO-
LOGICA, ALÉM DESERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLEMENTAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE PRONTUARIO ELETRÔNICO. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do 
dia 05 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2021. Refe-
rência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 35421055. E-mail: CPLSANTAHELENA.PB@GMAIL.COM. Edital: www.tce.pb.gov.
br; www.bllcompras.com.br. 

Santa Helena - PB, 17 de Junho de 2021
JONIELSON DANTAS DE FIGUEIREDO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE RETOMADA DE PROCESSO

E DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia – PB, através da Pregoeira torna público a RETOMADA 
DO PROCESSO do Pregão Presencial Nº 00017/2021, que tem como objeto: Contratação de 
empresa para fornecimento parcelado de materiais e insumos de laboratório para manter o La-
boratório de Análises Clínicas da Rede Municipal de Saúde de Santa Luzia – PB – (Laboratório 
Municipal de Análise Clínica), que se encontrava suspenso tendo em vista a impugnação ao edital 
apresentada pela empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90, a qual se fazia necessária 
maior avaliação das questões apontadas na IMPUGNAÇÃO. Dessa forma a Pregoeira informa 
que a impugnação foi analisada e por fim foi Deferida Parcialmente nos Termos do Julgamento da 
Impugnação.  Assim a Sessão Pública será realizada no dia 06 de julho de 2021, ás 08:00hs/min, 
sendo o Edital Alterado. Maiores Informações, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento 
de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB - CEP 58.600-000.

Santa Luzia - PB, 16 de Junho de 2021.  
Nilsamara de Sousa Avelino

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00006/2021
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos tipo caminhão compactador, com motorista, para realizar 

o transporte do lixo de origem da coleta dos resíduos sólidos urbano até a unidade de recebimento 
e destinação final do município de Santa Luzia/PB.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67.
CONTRATADA: SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 38.162.543/0001-88, sediada 

na Rua Severino Soares, 70 Sala 04 - Maternidade - Patos/PB - CEP 58.701-380, com o valor 
total estimado de R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais), vencendo item: 01, para um 
período de 03 (três) meses.

Fundamento: Arts. 24, inciso IV da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
Data da Ratificação: 09 de junho de 2021.
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Santa Luzia - PB, 09 de junho de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 00091/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00006/2021
OBJETO: Locação de 02 (dois) veículos tipo caminhão compactador, com motorista, para realizar 

o transporte do lixo de origem da coleta dos resíduos sólidos urbano até a unidade de recebimento 
e destinação final do município de Santa Luzia/PB.

PARTES: Prefeitura Municipal de Santa Luzia-PB, CNPJ Nº 09.090.689/0001-67 e a Empresa:  
SS LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 38.162.543/0001-88, sediada na Rua Severino 
Soares, 70 Sala 04 - Maternidade - Patos/PB - CEP 58.701-380.

Dotação Orçamentária: 02.050 - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
15.122.2010.2046 - Manutenção das Atividades Administrativas da SESU
3390.39 - 1001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (três) meses (10/06/2021 a 10/09/2021).
VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil reais).

Santa Luzia/PB, 10 de junho de 2021.
José Alexandre de Araújo

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2021. PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº053/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº013/2021. 1.0 - DO OBJETIVO.REGISTRO DE PREÇOS, 
VISANDO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA/PB.2.0- DO RESULTA-
DO.- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ: 08.674.752/0001-40 - Valor R$: 56.980,00. - D&D 
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

CNPJ: 11.372.104/0001-43 - Valor R$: 20.847,50. - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE-
SENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.343.029/0001-90 - Valor R$: 
196.141,50. - NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 18.588.224/0001-21 
- Valor R$: 768.953,67. - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - Valor R$: 29.865,50. 
Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 15 de junho de 2021. LUCIANO CORREIA CARNEIRO 
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE.

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
A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 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. Comunica também o adiamento da referida 
licitação,motivado pela necessidade de possíveis adequações no edital ou projeto básico. Data do 
certame: dia 05 de julho de 2021, às 09:30h, na sede da CPL, 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: pmsrlicitapu-
blica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov. br. 

Santa Rita - PB, 17 de Junho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO N° 036/2021
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 05 de Julho de 2021, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
paraREGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 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: ;  www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br

Santa Rita/PB, 17dejunho de 2021.
Valquiria Silva de Araujo

Pregoeira/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº089/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº00024/2021. 1.0 - DO OBJETIVO. REGISTRO DE PREÇOS, PARA 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.2.0- DO RESULTADO.-  COROA 
COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 21.391.428/0001-82 - Valor R$: 
1.100.000,00. Publique-se e cumpra-se. Santa Rita - PB, 16 de junho de 2021.CONCEIÇÃO AMÁLIA 
DA SILVA PEREIRA. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Prestação de Serviços para a confecção de Materiais Gráficos e Impressos para atender 
a demanda de todas as Secretarias do Município de São Bentinho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00021/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00092/2021 - 21.05.21 - ELRY 
ANTONIO DE SANTANA - ME - R$ 1.644,00; CT Nº 00093/2021 - 21.05.21 - DECK GRAFICA E 
EDITORA - EIRELI - R$ 3.249,50; CT Nº 00095/2021 - 21.05.21 - JANILENE RODRIGUES GON-
CALVES SARMENTO - R$ 13.315,00; CT Nº 00096/2021 - 21.05.21 - W B LIMA DANTAS - R$ 
22.610,00; CT Nº 00097/2021 - 21.05.21 - O & P COMUNICACAO LTDA - R$ 11.901,50; CT Nº 
00098/2021 - 21.05.21 - MARIANA GOMES FERREIRA - R$ 12.380,00; CT Nº 00099/2021 - 21.05.21 
- PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS - R$ 6.003,00; CT Nº 00100/2021 - 21.05.21 - TACIO 
RANIERI ARAUJO LEITE 04772676457 - R$ 14.158,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
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 Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA 
CONTÍNUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-
-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 17 de Junho de 2021 
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
AVISO RESULTADO DE JULGAMENTO

DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ-PB torna público o resultado do 
julgamento do Recurso Administrativo impetrado pela Empresa LISBOA ENGENHARIA CONST. 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ n.º CNPJ 29.769.351/0001-43, cujo objeto consiste na Contratação, 
sob o regime de empreitada por Menor Preço Global para Construção de 04 (quatro) unidades 
habitacionais: sendo 02 (duas) unidades habitacionais com 02 (dois) dormitório e 02 duas unidades 
habitacionais com 03 (três) dormitório na zona rural do município de São José do Sabugí-PB. Dá 
análise do recurso, DECIDE pelo DESPROVIMENTO do recurso interposto, a fim de manter a em-
presa com o menor preço vencedora tendo em vista que são falhas sanáveis portanto a empresa 
devera apresenta nova planilha corrigida sem prejuízo do valor inicial, mantendo a decisão da 
publicação no diário oficial da união do dia 28/05/2021. O recurso encontra-se com vista franqueada 
aos interessados no sitio da Prefeitura Municipal de São José do Sabugí no endereço eletrônico: 
www.saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 16 de Junho de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa (s) multimarcas para fornecimento de forma parcelada de 
peças para veículos leves, médio e sistema elétrico para manutenção da frota pertencente à 
Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça, conforme especificações constantes 
no edital e seus anexos. FUND LEGAL: Pregão Presencial nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios: 02030.04.122.1003.2005 –02050.12.361.1006.2071 –02050.12.361.1006.2071 
–02050.12.361.2002.2015 –02050.12.361.2002.2016 –02050.12.361.2002.2017 
–02070.15.122.1007.2034 –02080.20.122.1008.2038 –02090.08.122.1009.2042 
–02110.10.301.2007.2024 –02110.10.301.2007.2083 –02110.10.302.2019.2066 
–02110.10.302.2019.2067 –02110.10.304.2007.2032 –02120.08.243.2017.2043 
–02120.08.243.2017.2068 –02130.13.392.2006.2065 –: 33.9030.0000. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Pref.  Municipal de São Sebastião de 
Lagoa de Roça e: CT Nº 00049/2021 - 04.06.21 - Cesadriano Pereira da Silva - R$ 67.950,39; CT Nº 
00050/2021 - 04.06.21 - Ermano Jose de Araújo ME - R$ 133.781,61; CT Nº 00051/2021 - 04.06.21 
- Ideal Pneus Peças e Serviços - R$ 84.947,21; CT Nº 00052/2021 - 04.06.21 - MMCB Serviço de 
Oficina Eirelle me - R$ 118.929,52; CT Nº 00053/2021 - 04.06.21 - SEMEA Comercio de Peças e 
Serviços Para Autos LTDA - R$ 10.485,92.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE
Pregão Presencial nº 025/2021

Objetivo:Aquisição de combustíveis e derivados para atender a frota municipal de veículos de 
Serra Grande na cidade de Campina Grande - PB, conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 30 de junho de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.phpwww.tce.
pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021
Objetivo:Contratação de empresa especializada para execução de confecção e instalação de 

placas de comunicação visual e impressão digital para atender as necessidades das secretarias mu-
nicipais de Serra Grande - PB, conforme especificações do edita, conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 02 de julho de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.phpwww.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min

Pregão Presencial nº 027/2021
Objetivo:Contratação de empresa especializada para serviços de serigrafiapara atender as 

necessidades das secretarias municipais de Serra Grande - PB, conforme especificações do edita, 
conforme especificações no edital.

Data da sessão: dia 05 de julho de 2021, às 08h00min, na sala da CPL, no prédio da sede do 
município. Informações: Rua Vicente Leite de Araújo, 01, Centro – Serra Grande – PB, no prédio 
da Prefeitura Municipal. Informações no site https://serragrande.pb.gov.br/licitacaolista.phpwww.
tce.pb.gov.br e e-mail: cplserragrande@gmail.com : todos os dias úteis das 08h00min às 12h00min

Serra Grande-PB, 17junhode 2021.
José Andreson Filho

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 12 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de softwares para sistemas: 
Folha de Pagamento, Licitação Pública, Gestão Tributária, Tesouraria e Sistema de Doação de 
Benefícios Eventuais, que tem como objetivo suprir as necessidades das Secretarias que integram 
esta Entidade Pública. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 16 de Junho de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
O Presidente da CPLcomunica o adiamento da abertura da segunda  sessão pública do TO-

MADA DE PREÇOS Nº 00003/2021 que seria realizada no dia 23/06/2021 as 9h00m, para o dia 
09 de Julho de 2021 às 09:00 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB. Telefone: 
(083) 36851070. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 17 de Junho de 2021
VALDEY JUNIOR XAVIER CARDOSO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRôNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: Aquisição de Ambulância 
tipo Pick–up cabine simples para simples remoção, para a Secretaria de Saúde deste município; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FAVORITA 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 230.000,00.

Sertãozinho - PB, 16 de Junho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Locação de veículo 
sem condutor para a Secretaria de Governo, destinado ao Gabinete do Prefeito; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: ALFA SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS 
EIRELI - R$ 84.000,00.

Sertãozinho - PB, 14 de Junho de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00050/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: CONTRAÇÃO DE VEÍCULOS 
TIPO VERANEIO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PRO-
FESSORES, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE 
O EXERCÍCIO DE 2021. Recursos: previstos no orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 16 de Junho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE FERRAGEM DESTINADA A CONFECÇÃO DE PLACAS DE TRÂNSITO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 
as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: 
licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 17 de Junho de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CIRURGIA, PROCEDIMENTOS, 
EXAMES E CONSULTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE–SMS DO 
MUNICIPIO DE SOLEDADE–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; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com. 

Soledade - PB, 17 de Junho de 2021
DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA 

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; ADJUDICO o seu objeto a: AMP HOSPITALAR 
EIRELI - R$ 40.144,70; EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 38.770,00; M & 
R COMERCIO EIRELI - R$ 164.161,40; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - R$ 
1.900,00; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 117.144,00.

Tacima - PB, 17 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SERVIÇOS MECANICOS DA LINHA LEVE E PESADA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 
04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2009 MANTER ATI-
VIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB 40 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 0400.12.361.2010.2010 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0400.12.365.2010.2017 MANTER ATIVIDADES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL – FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 05.000 SECRE-
TARIA DE SAUDE – F.M.S 05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES MÉDICO, 
AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 SEC AGRICULTURA, 
PEC, MEIO AMB E DESEN ECONOMICO 06000.20.606.2011.2036 MANTER ATIVIDADES 
SEC. AGRICULTURA, PEC, MEIO AMB, DES. ECONOMICO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 06000.26.782.2012.2037 MANTER ATIV DO SETOR DE ESTRADAS VICINAIS 
– CIDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 07.000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL 
07000.08.244.2005.2041 MANTER ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 07.000.08.244.2005.2044 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.000 SEC INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS 
URBANOS 08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIV. DA SEC. DE TRANSP. OBRAS E SERV. 
URBANOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00066/2021 - 16.06.21 - ALEXANDRE RIBEIRO DOS SAN-
TOS - R$ 79.600,00; CT Nº 00067/2021 - 16.06.21 - PAULO RIBEIRO MENDES 52892700434 - R$ 
90.504,00; CT Nº 00068/2021 - 16.06.21 - PERICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA - R$ 124.280,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais (Fundo a Fundo): Lei Orçamentária Anual – LOA nº 
216/2020 05.00 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 10.301.2008.1025 ADQUIRIR VEICULOS E 
EQUIPAMENTOS PARA UNID SAUDE 2150000.07 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE 
RECURSOS DO SUS 4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até 16/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 00069/2021 - 
16.06.21 - M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - CNPJ 21.062.777/0001-50 - R$ 
37.500,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

 
CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 

09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, RLO=LOA:3580/2016=PROC.Nº:2015-007527=OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)=IT: 3MILHÕES= AC: 12HA=NE: 08 = L/ATV: ETE MANGABEIRA 
JOAO PESSOA – PB. Processo:2021-005585/TEC/LO-2536.

SUPLAN
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 26/2021
REGISTRO Nº 21-01049-7

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO NA ESCOLA ECIT JOÃO ROBERTO BORGES 
DE SOUZA (MOD.2), EM JOÃO PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 07 de julho de 2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 17 de junho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Técnica e Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO 
CE Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE
PREÇOS  
Nº 05/2021
Registro CGE 
Nº 21-01035-6

20/07/2021 11:00

Elaboração dos Projetos Executivo de Engenharia para 
Pavimentação e para Restauração de Rodovias e Obras 
d'Artes Especiais, Plano de Controle Ambiental e Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas-PCA/PRAD, nas 
Rodovias: PB-370 Curral Velho/Entr. PB-306; PB-210 
Taperoá/São José dos Cordeiros e Vicinal Galante/Ligeiro, 
com extensão total de 48,30 km.
Valor estimado da obra: R$ 597091,53
Prazo de execução: 150 (cento e cinquenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa17 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de junho de 2021   27
Publicidade



DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

C O N C O R -
RÊNCIA Nº 
17/2021     Re-
gistro CGE Nº  
21-01034-7

20/07/2021 10:00

Obras de Restauração da Rodovia PB-0323, Trecho:Brejo 
dos Santos/Bom Sucesso/divisa PB-RN
Valor estimado da obra: R$ 7.037.636,35
Prazo de execução: 300 (trezentos) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 17 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SEXTA-FEIRA, 18 de junho de 2021          28
Publicidade

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCOR-
RÊNCIA 
Nº 26/2021
Registro CGE 
Nº  21-01029-9

21/07/2021 10:00

Obras de Conservação Rotineira( Drenagem Superrficial 
,Profunda,e Obras de Contenção) na Malha Rodoviária 
Pavimentada do Estado da Paraíba sob jurisdição das 
Residências Rodoviárias de Sapé e Itabaiana.
Valor estimado da obra: R$ 4.061.246,12
Prazo de execução: 720 (setecentos e vinte) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informa-
ções., exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa 
solicitante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também em: http://
www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações poderão 
serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba .

João Pessoa, 17 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto
TOMADA DE
PREÇOS  
Nº 03/2021
Registro CGE
Nº 21-01048-9

05/07/2021 10:00

Obras de Implantação e Pavimentação do Acesso ao Cen-
tro de Distribuição do Magazine Luiza e Empresas Locais
Valor estimado da obra: R$ 1.819.039,97
Prazo de execução: 240 (duzentos e quarenta) dias 
corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa 17 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO N° 104/2021
PROCESSO Nº  30.000.000923.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 
APLICATIVO DENOMINADO SISTEMA GESTOR DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DA 
PARAÍBA QUE POSSIBILITA GERAR TODOS OS TIPOS DE COMPRAS EXISTENTES NO ESTADO 
E MONITORAR O PROCESSO DESDE SUA CRIAÇÃO ATÉ SUA HOMOLOGAÇÃO, BEM COMO 
REALIZAR A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS DA SECRETARIA 
DA ADMINISTRAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO/ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SEAD/EGE, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 05/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
aplicação 
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, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-01050-3

João Pessoa, 17 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

CÂMARA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Praça 
João Pessoa, 140 – Centro – Pilões/PB, às 09h30min do dia 05 de julho de 2021, licitação modalidade 
Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Licença de uso e Manutenção dos seguintes Softwares: Contabilidade Pública, Sistema de Folha de 
Pagamento, Portal da Transparência, Sistema de Frota e Portal do Contribuinte. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3276-1051. Edital: http://www.cmpiloes.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 15 de junho de 2021.
TANIA MARIA DA SILVA REGO

Presidente da Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÃO
O Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas Vendedores e Vendedores de Produtos Farma-

cêuticos de João Pessoa no Estado da Paraíba - SINDIPROVENDAS, faz saber aos interessados que 
no dia de 12 de agosto de 2021, das 08hs as 17hs, na sede deste sindicato, localizado na Av. Min. 
José Américo de Almeida, nº 442, Torre, João Pessoa – PB, será realizada eleição para renovação 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados para o Conselho de Representantes da Federação, com 
seus respectivos suplentes, com mandato para o período de quatro anos, ficando aberto o prazo 
estatutário de dez (10) dias para o registro de chapas e de 03 três dias para impugnação, a contar 
da data da publicação deste edital, excluindo-se o dia da publicação. O requerimento de registro 
de chapa será dirigido ao presidente do sindicato, em duas vias acompanhadas dos documentos 
exigidos pelo art. 10, da Portaria M.Tb. n.º 3.150, de 30 de abril de 1986 e as condições exigidas 
pelo art. 529 e seguintes da CLT. Durante o prazo para registro de chapas a secretaria do sindicato 
funcionará em expediente normal, nos dias úteis, das 08hs às 13hs. Havendo mais de uma chapa 
e, caso haja empate entre as chapas mais votadas e não haja quórum na primeira convocação, 
a eleição será realizada em segunda votação no dia 01 de setembro de 2021, em mesmo horário 
e local, com qualquer número. No caso de haver apenas uma chapa registrada, a eleição será 
realizada na primeira convocação e com qualquer quórum, podendo o voto ser recebido também 
por correspondência. Findo o prazo eleitoral, a apuração será realizada com a presença de um 
representante de cada chapa registrada, tudo conforme estatuto da entidade. Cópia deste edital 
será afixada na sede da entidade. – RIVALDO CAVALCANTI BELTRÃO – Presidente.

O diretor do Centro de Ensino Educa Nexus, sob CNPJ nº 33.176.748/0001– 07, situado na 
Av. Piauí, 75, Estados, no município de João Pessoa – PB, sob processo de credenciamento nº 
0004136-5/2020, parecer 031/2020, resolução 043 – 044/2020, ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE 
DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E A DISTÂNCIA – EAD, torna público a relação 
parcial complementar de alunos concluintes.

Adalto Wanderley Neto, Alex Barcellos, Ana Carolina Leandro Beraldo, Andreia Maria Do Vale 
De Oliveira, BernadinExamond, Caroline Rodrigues Da Silva, Cleber Cardoso Da Silva, Clélia 
Gomes Garcia Cavassani, Daniele Barcellano, Davi De Souza Da Silva, Deniellen Neves, Diego 
Evangelista De Oliveira, Edina Maria Dos Santos Campos,Elias Vaz Laurindo, Eriberto Urbano 
De Araujo, Felipe Maicon Santos,Filipe Lourenço De Sá,Fernando Oliveira Foriz, Fernando Sune 
Montano,Hytanise De Araujo Wanderley, Iara Regina Costa Da Costa, Jailson De Oliveira Silva, 
Jeferson Matias Sabino, John Lennon Da Silva Santos, Juma Pereira Matos De Melo, Laisa 
Gomes De Oliveira, Ludmara Santos Faria, Luis Henrique Correia Da Silva, Luis Miguel Castro 
Moncada, Luiz Fernando Custodio, Marjory Nascimento Caetano, Maurício Geovane Brito Santos, 
Mohammed Adam, Pablo Henrique Tomaz Dassunção, Patricia Silva Da Costa, Paulo Victor Silva 
Dos Santos, Pedro Henrique Mafra Mendonça , Rafael Felipe Maia, Ramon Felipe Vieira, Rebeca 
Alves De Oliveira, Roberto Pereira Vieira, Rogerio Teodoro Martins, Romana Ana Cristina Miranda 
Vanique, Samuel Morais Fernandes Coelho, Sebastiana Nascimento Marcelino De Castro, Simony 
Figueiredo Da Silva, Suzi Darly Amaral Souza, Tânia Soares Da Silva, Thiago Moises Santos De 
Oliveira, Vanessa Das Graças Muniz, Warlei De Aquino, Wesleyson Maciel Resende, Yago Gabriel 
Benvindo Barreto Eirim, YalenisAngelaMendezCaballeria, Yara Barros De Lima, Ygor Dos Santos 
Silva, Zaqueu Peres Calixto, Zeca Sousa Sales.

ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES PROFISSIONAIS E AMADORES DE MÃE D’ÁGUA 
COREMAS – PB. (APPAC)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO 
ESTATUTARIA

A ASSOCIAÇÃO DE PESCADORES PROFISSIONAIS E AMADORES DE MÃE D’ÁGUA CO-
REMAS (APPAC) –  Estado da Paraíba, entidade representativa de classe de 1º grau, devidamente 
inscrita no CNPJ nº 18. 062. 902/0001-18 com endereço no Sitio Mãe D’água – Zona Rural de 
Coremas – PB  CEP: 58.770-000 – Contato: (83) 3433-1473 / 99670-8585, Vem por meio do seu  
Presidente em Exercício Sr. Ronaldo Batista Lima, abaixo assinado e qualificado Com fulcro, nos 
termos da Portaria nº 326, de 1º de março de 2013, M T E, torna público e convoca todos os membros 
da categoria de Pescadores Profissionais e Pescadores Amadores, Piscicultores e Carcinicultores 
do Município de Coremas  estado da Paraíba, para com fundamento na prerrogativa que lhes é 
concedida pelo artigo 8º inciso IV da Constituição Federal, e pelo artigo 571 da CLT, e na qualidade 
de legítimos e exclusivos interessados na definição da representação sindical, participarem de 
ASSEMBLEIA GERALEXTRAORDINÁRIA para discutir e deliberar sobre a seguinte pauta - ordem 
do dia: 1º Retificação Estatutária da associação de pescadores profissionais de amadores de mãe 
d’água Coremas-Paraíba-(PPAC)  2º. Aprovação do Estatuto Social da Entidade. 3º. Eleição e posse 
da nova diretoria Executiva e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes. 4º. Contribuição 
dos associados. 5º. Definição da sede da Instituição. 6º. Autorização para filiação a central Sindical, 
Federação e Confederação. 7º Assuntos gerais.A assembleia ocorrerá no dia 26 de junho de 2021, 
em Única convocação ás 09:00 horas na Rua Maria Barbosa, snº, Bairro, Cureminha, Coremas, 
(Centro Cultural Shaolin) Estado da Paraíba, a Associação dos Pescadores Profissionais e Amadores 
de Mãe D’água Coremas – PB, neste ato representada pelo senhor Ronaldo Lima Batista, carteira 
de identidade nº 2320644-SSP/PB, CPF nº 045.876.804-94, residente e domiciliado no endereço: 
Rua Antonia Rodrigues de Sousa, nº 09, Bairro Pombalzinho, Coremas /PB.

Coremas, PB 17 de Junho de 2021.
Ronaldo Lima Batista
CPF: 045.876.804-94

Presidente da APPAC

LOVINA TROPICAL BAR E RESTAURANTE LTDA,17.228.721/0001-56 torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Renovação da 
Licença de Operação para 56.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir 
bebidas, sem entretenimento 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos Situado à Vitorino Cardoso, 
n° 908, Ponte de campina, Cabedelo-PB.

A SIMOES FERREIRA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELLI  
CNPJ:30419801/0001-57torna público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLi-
cençaOPERAÇÃO, para construção de um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:RUA 
RICARDO SOARES DE SOUZA NETO S:57, Q:60,L:0407 CEP 58068-370 Bairro:.GRAMAME.

A FK CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELLI CNPJ:19.496.800/0001-73torna público que 
requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicençaDE OPERAÇÃO, para construção 
de um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:RUA DOMINGOS JOSE DA PAIXÃO 
S:50 , Q: 037 E L:0176 CEP 58066-100 Bairro:.Paratibe.
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