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Estado e Município se 
unem para realizar 
obras em João Pessoa
Integração entre o governador João Azevêdo e o prefeito Cícero Lucena assegura qualidade 
de vida, emprego e renda em projetos de saúde, educação, mobilidade urbana, etc. Página 14

Foto: José Marques/Secom-PB

João Azevêdo, durante o lançamento 
do programa da Prefeitura da 
capital, destacou o aporte de mais 
de R$ 352 milhões que o Estado já 
fez na cidade; ao todo, a iniciativa 
prevê R$ 1,1 bilhão em obras

 

Desempenho na vacinação irá 
garantir prêmios para Saúde

Estado firma parceria com Unicef 
para fortalecer políticas públicas

Governo do Estado contemplará equipes de 20 municípios 
com o melhor desempenho da cobertura vacinal. Página 3

Também foi lançado o Selo Unicef, que coloca os direitos de 
crianças e adolescentes como prioridade nos municípios. Página 3

Colunas

Fico imaginando se Cecília Meireles ainda vivesse 
e tentasse analisar os carros da atualidade, considerando-se 

a potência dos veículos e a irresponsabilidade 
de boa parte dos condutores!  Página 10

Fernando Vasconcelos

As fotos de Zezita têm sido um presente para 
os seus seguidores. Numa pandemia, onde a gente 

tem que tirar leite das pedras, contemplar essas 
paisagens, nos acalmou/acalma.  Página 10

Ana Adelaide Peixoto

Espaço público Governo dá início às obras do 
Parque Linear Parahyba III, no Bessa, em JP. Página 5

Foto: Marcus Antonius

Economia
Preços mais em conta estimulam 
venda de pacotes de viagem

21 senadores respondem a ação 
por improbidade administrativa

Consumidores paraibanos aproveitam passagens mais 
baratas de olho no futuro pós-pandemia. Página 17

Parlamentares vão poder decidir os rumos da lei que vai 
alterar regras para punir gestores públicos. Página 15

Geral

Brasil

Paraíba

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

378.064

17.969.806

178.629.126

8.411

502.817

3.868.643
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS VACINAS APLICADAS

1.638.262

88.827.510

2.621.055.106

Severina Xique Xique está órfã Morre, em Campina 
Grande, aos 85 anos, o “Rei do Duplo Sentido”, João Gonçalves. Página 9

Foto: Arquivo Jornal A União

É campeão! Vencedor do Campeonato Paraibano, no domingo, Campinense 
carimba o passaporte para voltar aos grupos da Copa Nordeste em 2022. Página 21

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Esportes

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!

Cultura

Mais uma vitória para a 
Paraíba A dupla George e André 
Stein (de costas) sagrou-se bicampeã 

do Circuito Open 
Brasileiro de Vôlei 
de Praia. Página 23

Foto: Divulgação
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Dizem que a natureza é sábia. E, de fato, não há outra conside-
ração a se fazer face aos conhecimentos que ela nos proporciona e 
às riquezas que ela nos repassa. O escritor maranhense Humberto 
de Campos (1886/1934) foi feliz ao descrever a dinâmica com que 
a natureza se comporta para potencializar a vida: “A natureza é 
sábia e justa. O vento sacode as árvores, move os galhos, para que 
todas as folhas tenham o seu momento de ver o sol”. Para além da 
beleza poética, esses versos exprimem a funcionalidade orgânica 
da natureza. O seu movimento perene pela harmonia entre os ele-
mentos que dão sustentabilidade à vida.  

A exploração dos recursos naturais em benefício dos seres huma-
nos se confunde com o surgimento da própria civilização. E foi graças 
a esse processo que a humanidade alavancou o seu desenvolvimento 
e expandiu os seus horizontes. Mas essa convivência do homem com a 
natureza, como sabemos, nem sempre se deu de forma sustentável. A 
ação predatória extinguiu e ainda extingue grandes massas de flores-
tas e quantidades imensuráveis de fauna nativa, no Brasil e no mundo.  

O xis da questão sempre foi: como fazer uso dos recursos natu-
rais sem esgotá-los? Sabe-se que a natureza é resiliente, tem a capa-
cidade de renovar-se. Mas também é verdade que essa capacidade 
se mostra ameaçada sempre que as ações humanas - leia-se as ativi-
dades produtivas que exploram os recursos - se efetivam de modo 
predatório, desmedido, desconsiderando os impactos que podem 
ser causados com tais intervenções.   

Nos últimos anos, e isso tem que ser ressaltado, os investimentos 
mundiais nas chamadas energias renováveis, com destaque para as 
energias solar e eólica, têm corroborado a ideia de que a humani-
dade pode se beneficiar de tais sistemas de captação de energia, de 
maneira sustentável e planejada. As denominadas energias limpas, 
que contribuem decisivamente para a redução de resíduos poluen-
tes na atmosfera, estão se consolidando cada vez mais como uma 
tendência que veio para ficar. Nesse contexto, há que se registrar o 
que vem ocorrendo na Paraíba em termos de investimentos de ener-
gia eólica e solar. O anúncio da instalação do Complexo Solar Santa 
Luzia, e de um parque eólico em Junco do Seridó e Santa Luzia, mos-
tra que o Estado caminha a passos largos para tornar 87% de sua 
matriz energética composta de energia limpa. 

O planeta agradece.  

O planeta agradece Ave, Gonzaga!
Em tempos idos, na redação de O Nor-

te, que frequentávamos com assiduidade, 
me tratava como “o menino de Abelardo”. 
Tinha pelo meu pai a mesma admiração 
que lhe dedico hoje e me premiava exal-
tando a integridade e o espírito público “de 
quem federalizou a Universidade Federal 
da Paraíba”, como ainda gosta de repetir. 
Sob a sua pena, não adula ninguém: reco-
nhece valores, aplaude os construtores do 
bem comum e clama por justiça pelos que 
sofrem e padecem das mais comezinhas 
necessidades para uma vida digna.

O saudosíssimo jornalista Martinho 
Moreira Franco, que o tinha como um ir-
mão mais velho, lhe fez uma homenagem 
no ano passado, que resgato agora, neste 
mesmo espaço aqui em A União:

- “Vocês não sabem quem é o aniversa-
riante de hoje? Gonzaga Ro-
drigues. E é justamente ele 
que torna especial o dia ago-
ra festejado, pelo que repre-
senta para as amizades que 
o jovem octogenário escravi-
zou ao rememorar o sítio que 
ainda com ele anda desde 
Alagoa Nova até Filipéia e ou-
tras saudades, passando por 
Campina Grande. Que tenha 
ainda vida ainda mais lon-
ga o grande cidadão paraibano, glória das 
nossas letras, guia intelectual e espiritual 
de várias gerações do seu sublime torrão”, 
assinalou Martinho, em sua crônica imor-
talizada na saudade e contida dos arquivos 
de sua amada filha, Maria Amélia Franco.

Desde o dia em que o conheci, pene-
trei em sua alma, descobri a sua grandeza, 
e me engajei à legião de devotos que o re-
conhecem como o maior cronista da atua-
lidade e um dos maiores do nosso tempo, 
ao lado de Virginius da Gama e Melo, Luiz 
Augusto Crispim, Natanael Alves e outros 
próceres que marcaram a sua passagem 
pela imprensa paraibana.

Estamos, temporariamente, afasta-
dos fisicamente. A pandemia nos privou 
das reuniões da Academia, dos saraus li-
terários da Livraria do Luiz e dos eventos 
culturais que frequentávamos regular-
mente. Mas nos comunicamos, com fre-
quência, através do whatsapp, benfazeja 
ferramenta da modernidade que nos per-
mite trocar opiniões e confidências; reve-
lar o nosso bem querer e sentimentos de 
amizade recíproca.

Recentemente, após ler um dos seus 
textos encantadores, lhe enderecei uma 
breve mensagem:

- Confesso a você que leio os seus ar-
tigos e crônicas não por simples curiosi-
dade. Mas para aprender com o seu estilo, 
admirar o seu talento, enriquecer o meu 
vocabulário e absorver a humildade e os 

sentimentos tão nobres que 
você revela em cada pará-
grafo. Sorver suas lições de 
vida; palmilhar os seus ca-
minhos; aprender com suas 
experiências; amadurecer 
com os seus conceitos, con-
siderações e com suas frases 
bem construídas. E, sobre-
tudo, para me orgulhar em 
desfrutar da amizade de um 
homem que é uma das me-

lhores referências do meu tempo como 
jornalista, escritor e como ser humano.

O seu aniversário foi ontem, mas é 
atemporal. Pode ser comemorado a qual-
quer dia. Do alto dos seus oitentões, entre 
dificuldades e desafios, na labuta de quem 
se criou por conta própria, que abriu seus 
próprios caminhos com a inteligência 
privilegiada que Deus lhe deu, ele trans-
pôs os limites das redações dos jornais e 
ultrapassou os umbrais da Academia Pa-
raibana de Letras. A sua presença comove. 
E todas as vezes que o encontro, faço-lhe 
uma reverência filial e tenho vontade de 
lhe beijar as mãos. Ave, Gonzaga! 

A casa, o bonde, a guerra
Esta casa onde moro foi o construtor 

Cleanto Coutinho quem fez, por iniciativa 
de meu pai, Otávio Pinto, para tia Chica 
morar depois que ele morresse. Papai era 
um homem previdente, e pensava, talvez, 
que eu não fosse cuidar da minha velha 
tia. Mas ela ficou comigo e minha mãe até 
morrer, e mais morrêssemos.

Perdi metade da crônica, Douto Lei-
tor, pois não salvei o texto tempestiva-
mente. Mas vamos recomeçar do come-
ço, como o “begin the beguine” A crônica 
era sobre o saudoso Cleanto Coutinho, 
encantado recentemente, na manhã do 
derradeiro sábado, e sobre o histórico 
bairro de Tambiá. Um bairro histórico, 
como eu ia dizendo, pois tinha no seu 
acervo arquitetônico sobrados como o 
Estado Maior do Exército, durante a Se-
gunda Guerra Mundial.

Ainda hoje o sobrado está lá, incrus-
tado no centro comercial. A guerra pas-
sou, mas o sobrado ficou. Numa das casas 
da esquina, ao lado do shopping de hoje, 
morava o menino Marcus Vinícius, futuro 
maestro e compositor. De fronte a Viní-
cius, o guerreiro Cleanto.

Os periquitos de Cleanto deviam se 
assustar com a passagem do bonde, a 
poucos anos da Segunda Guerra. Eu mes-
mo devia ter me acostumado com o bonde 
barulhento, e não ter me assustado com 
o trem de Bayeux – a primeira cidade da 
Normandia a ser libertada do jugo nazis-
ta. Mas o trem de Bayeux apitava, soltava 
fumaça e vapor por todas as chaminés, e 
fazia tremer o chão e as casas, e gemer os 
trilhos de ferro. Era medonho para um 
menino. Devia ser mais do que terrível o 
trem do nazismo para uma criança judia, 
embarcada para a morte nos campos de 
extermínio de Hitler & Cia! Como serão os 
trens da Terceira Guerra?

(Espere aí, Seu Editor, que estou re-
escrevendo sua crônica desta terça-feira. 

Sai já. O computador me traiu e deletou 
o texto. Tava até bom. A velha máquina 
Olivetti, de datilografia, nunca fez isso. 
Espere aí.)

Uma esquina antes da casa de Cle-
anto, e do Estado Maior, para quem vem 
da praia, ficava o Grupo Escolar Epitácio 
Pessoa. Foi o primeiro grupo escolar da 
Paraíba. Eu elenquei os pequenos atores 
que fizeram a cena do Grupo Epitácio Pes-
soa de 1949 para cá. Estão no livro de ver-
sos de Adamantina, Janelas abertas. Não 
foi possível listar os de antes porque um 
incêndio destruiu os arquivos do Grupo, 
de 1949 para trás. Assim, Jacinto e Clean-
to ficaram de fora, mais outros pequenos 
heróis. Quais seriam? 

A prima Marta, viúva recente de 
Cleanto, bem que pode providenciar um 
álbum com as fotos das casas e prédios 
erigidos pelo marido. Prédios pioneiros 
na Capital das Acácias, entre os quais se 
inclui a casa da Tia Chica, que alberga este 
escriba e seus passarinhos. Pois os peri-
quitos que a pressa materna não me dei-
xava curtir, hoje estão redivivos no vivei-
ro que pedi para Cleanto fazer no oitão do 
agora, executado por Nau. Tem nome de 
navio o pedreiro faz tudo que me serve.

O viveiro é grande, não constrange 
os passarinhos. Mede quatro metros de 
cumprimento por dois e meio altura e um 
de largura. Os periquitos e burguesas do 
atual viveiro de Cleanto vivem conforta-
velmente. E sua criação é permitida por 
lei. Cantam, cantam, só param para dor-
mir, comem cantando. Você deve estar 
ouvindo. Os pássaros assim criados vi-
vem o triplo dos soltos na natureza. Uma 
vez vi um gavião com uma rolinha presa 
nas suas garras. Ia ser devorada. Ah se eu 
estivesse com uma espingarda! Mas os 
meus pássaros são protegidos por uma 
tela de arame, à prova de gatos e gaviões, 
graças a Nau e Cleanto.

 Mas nos 
comunicamos, com 

frequência, através do 
whatsapp, benfazeja 

ferramenta da 
modernidade...   

Abelardo Jurema Filho
abelardojurema@hotmail.com | Colaborador

Sitônio Pinto
sitoniopinto@gmail.com | Colaborador   
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Equipes de saúde dos 20 municípios com melhor desempenho na aplicação das segundas doses receberão R$ 3 mil

Para avançar na campa-
nha de vacinação, que tem 
como meta imunizar todos os 
paraibanos até outubro deste 
ano, o governador João Azevê-
do lançou ontem o programa 
de incentivo que destinará a 
importância de R$ 3 mil para 
cada equipe de vacinação dos 
20 municípios que apresen-
tarem o melhor desempenho 
na campanha de imunização 
com base no indicador defi-
nido para a avaliação: o re-
gistro de doses aplicadas D2 
no sistema de informação do 
Programa Nacional de Imuni-
zação (PNI) do SUS.

O anúncio feito pelo 
gestor aconteceu durante a 
transmissão ao vivo do pro-
grama “Conversa com o Go-
vernador”, veiculado através 
das redes sociais do Governo 
do Estado da Paraíba e pela 
Rádio Tabajara.

Na ocasião, o governa-
dor relembrou que, mesmo 
com bom desempenho na 

vacinação, a Paraíba ainda 
mantém um cenário preocu-
pante em relação à pande-
mia. “O Estado tem 95% dos 
municípios em bandeira la-
ranja e 5% em bandeira ver-
melha. Não temos nenhum 
município em bandeira ama-
rela, muito menos verde. Isso 
nos preocupa, porque signifi-
ca dizer que o contágio está 
muito alto”, disse ele.

O “desafio do bem”, como 
destacou Azevêdo, acontece-
rá todos os meses, durante 
os próximos cinco meses e 
almeja garantir que as equi-
pes se empenhem ainda mais 
em buscar aqueles que ainda 
não se vacinaram e com-
põem os grupos que podem 
receber o imunizante, assim 
como também àqueles que, 
por alguma razão, perderam 
o prazo para tomar a segun-
da dose da vacina.

“Nós queremos a cada 
final de mês selecionar os 20 
municípios que mais vacina-
ram e todas as equipes de saú-
de que cuidam da vacinação 
nesses municípios serão con-

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

Carol Cassoli
Especial para A União

Governo anuncia incentivos 
para vacinação contra covid

Adriano Galdino cravou a pri-
meira semana de setembro 
como o período em que pode-
rão ser retomadas as sessões 
presenciais na ALPB, quando 
“quase todos deverão ter to-
mado a vacina. Os que não 
estiverem vacinados ficarão 
em casa, participando online”. 
E disse que “O plenário é um 
ambiente favorável à contami-
nação, não tem ventilação”.   

Talvez em seTembro 
Do presidente da ALPB, em 
cítica ao comportamento do 
deputado Cabo Gilberto nas 
sessões virtuais do legisla-
tivo estadual: “O deputado 
escolheu a ALPB para fazer 
seu palanque político, crian-
do factoides. Ele deveria usar 
esse prestígio que tem no 
Governo Federal, se é que 
tem mesmo, para lutar pela 
vacinação da população”.  

Do governador João Azevêdo, em 
referência aos eventuais adversá-
rios na eleição de 2022: “Eu não 
temo ninguém, só temo a Deus. 
Fora Ele, ninguém. Estou fazendo 
aquilo para que fui eleito em 2018, 
que é cuidar do Estado e apresen-
tar resultados. Isso vai ser colocado 
nas mãos de quem tem direito de 
colocar e tirar, que é o povo”. 

“Não Temo NiNguém”         

Temos vaNTagem sobre a oposição: o goverNo é  
bem avaliado em Toda a paraíba, diz WilsoN Filho 

“CriaNdo FaCToides” 

A oposição saiu do casulo, podemos assim dizer, porque até então não havia se reunido, com exposição na 
mídia, para deliberar sobre questões relacionadas à eleição majoritária do próximo ano. Agora isso ocorreu, 
com a presença de representantes do PSD, PSDB, Patriota, PSC e PTB, além de um deputado do PSL, Cabo 
Gilberto, que, na verdade, não responde pelo partido e espera apenas a abertura de janela partidária, 
em março do próximo ano, para migrar para outra legenda. Todos disseram que a tendência é que nome 

do ex-prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSD), seja ungido como pré-candidato a 
governador. O PP, aliado do PSD em Campina Grande, não compareceu ao encontro. Porém, 

a base governista não se mostra preocupada com a movimentação da oposição. Assim dei-
xou claro o líder do governo na ALPB, deputado Wilson Filho (foto): “Temos uma vantagem 
[sobre a oposição], porque temos um governo muito bem avaliado pela população em 
todas as regiões do Estado. Ficamos [os deputados da base] mais confortáveis para fazer 

essa defesa do governo. Vejo que a oposição tem um papel difícil”, disse, reforçando que 
os oposicionistas não têm discurso consistente para contestar a gestão governamental.  
“Procuram piolho em cabeça de careca, tentam encontrar dificuldades onde elas não 
existem”, disse, em entrevista a uma emissora de TV. Atualmente, o Governo do Estado 

tem bancada majoritária na ALPB, com 25 dos 36 deputados estaduais.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Na imprensa nacional, precisamente na Folha 
de São Paulo, registra-se a notícia de que, na 
primeira quinzena de julho, o ex-presidente 
Lula (PT) visitará alguns estados do Nordeste, 
entre os quais a Paraíba. Na agenda em solo 
paraibano, constaria encontros com o sena-
dor Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e com o 
governador João Azevêdo.  

lula virá ao NordesTe 
em julho, aFirma jorNal 

“melhor opção é lula” 

reCiproCidade 

Adriano Galdino também opinou sobre a 
disputa presidencial: “Dos candidatos que 
estão postos, a melhor opção para o Brasil é 
Lula. Acredito que quando se esgotar o de-
bate em seu partido, a tendência do gover-
nador é apoiar Lula”. Em nível nacional, o 
Cidadania tenta construir com outras legen-
das uma candidatura de terceira via.  

Efraim Filho (DEM) e Aguinaldo Ribeiro (PP), pré-can-
didatos a senador, conversaram com Adriano Galdi-
no sobre a possibilidade de terem o apoio dele em 
suas postulações. E ouviram a seguinte fala, segundo 
o próprio: “Quem quiser meu apoio tem que ajudar 
nas minhas pretensões”. Apoiar seu irmão, Murilo, 
pré-candidato a deputado federal, é uma delas.  
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templadas com o prêmio de 
três mil reais. Por exemplo, se 
um município fica em primei-
ro lugar e ele tem dez equipes 
de saúde, dez equipes recebe-
rão a premiação de 3 mil reais. 

Se tiver 20 equipes, as 20 equi-
pes receberão os 3 mil reais”, 
explicou o governador.

A distribuição do valor 
entre os integrantes das equi-
pes ficará a cargo das prefei-

turas dos municípios contem-
plados, segundo João Azevêdo. 
O governador ainda pontuou 
que uma premiação como essa 
não inclui médicos e dentistas, 
pois objetiva premiar os enfer-

meiros, técnicos e auxiliares de 
enfermagem, além dos agentes 
comunitários de saúde que 
atuam diretamente na campa-
nha de vacinação nas Unida-
des Básicas de Saúde.

João Azevêdo fez o anúncio do “desafio do bem”, que objetiva incentivar as equipes a fazerem busca ativa daqueles que ainda não se vacinaram completamente

Unicef

Paraíba firma parceria para políticas voltadas à infância

O Governo da Paraíba 
assinou ontem um Termo de 
Cooperação com o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância 
(Unicef) visando a promoção 
dos direitos das crianças em 
todo o Estado. Durante o ato, 
realizado na tarde de ontem 
de maneira virtual, participa-
ram representantes de enti-
dades ligadas à infância, bem 
como movimentos voltados à 
causa na Paraíba.

O Termo de Cooperação 
tem o propósito de contribuir 
para a implantação de políti-

cas públicas direcionadas à 
infância e adolescência. Com 
ele, também é atribuído ao 
Estado o Selo Unicef, respon-
sável por reconhecer os avan-
ços que o Governo do Estado 
tem alcançado com a adoção 
de iniciativas específicas à 
infância. O selo é concedido 
em ciclos que acompanham 
os períodos de gestão muni-
cipal e, no intervalo de 2016 
a 2020, foi oferecido a 23 
municípios paraibanos, que 
se destacaram por seu com-
promisso com os princípios 
de respeito às crianças e ado-
lescentes. Nesta rodada do 
Selo Unicef, no entanto, todo 

o Estado foi contemplado, ga-
rantindo que a Paraíba esteja 
comprometida com o tema 
até 2024 (quando se encerra 
o ciclo atual).

De acordo com a repre-
sentante do Unicef no Brasil, 
Florence Bauer, a parceria 
entre o Unicef e o Governo da 
Paraíba é antiga e tem gerado 
frutos proveitosos ao desen-
volvimento do Estado. “Através 
deste Acordo de Cooperação 
que estamos assinando, vejo 
um potencial muito importan-
te para intensificarmos, ainda 
mais, as ações que estávamos 
fazendo em conjunto anterior-
mente”, Florence afirmou que 

o ato contribuirá para que a 
Paraíba se destaque nas áreas 
de saúde, educação e proteção 
à primeira infância.

Conforme o posiciona-
mento da representante do 
Unicef no Brasil, o governador 
do Estado, João Azevêdo tam-
bém realçou a importância da 
assinatura do Termo de Coo-
peração e explicou que o selo 
é uma estratégia para a con-
solidação das políticas públi-
cas de proteção aos cidadãos 
mais vulneráveis do Estado; as 
crianças. “Quanto mais pobre-
za e mais fome, pode ter cer-
teza que as maiores vítimas 
serão os mais vulneráveis e é 

por esta razão que a Paraíba 
não parou para garantir políti-
cas públicas que deem respos-
tas efetivas aos problemas que 
fomos levados a encarar”, o 
governador lembrou que o Es-
tado se sobressai pela deter-
minação em proteger crian-
ças e adolescentes através do 
fomento à saúde, educação e 
segurança alimentar.

Na ocasião, João Azevêdo 
aproveitou para destacar que 
o Governo da Paraíba defende 
a ciência e apoia a imunização 
de toda a população contra 
o novo coronavírus e outras 
doenças também e isso é fun-
damental para que o Estado 

passe pela pandemia sentin-
do o menor impacto possí-
vel. “Conseguimos manter as 
contas equilibradas para, de 
um lado, destinar um volume 
maior de recursos à saúde. 
E, de outro lado, garantir a 
ampliação dos programas so-
ciais de combate à miséria e à 
fome”, reforçou.

O governador finalizou 
o encontro ressaltando que a 
Paraíba foi reconhecida nacio-
nal e internacionalmente com 
notas máximas em diversos 
setores do desenvolvimento 
local, como, por exemplo, o 
primeiro lugar no Brasil no ín-
dice de ensino a distância. 

Foto: Divulgação / SecomPB
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Plenárias começam em 1o de julho e vão até o dia 31, exclusivamente on-line, assim como ocorreu no ano passado
O governador João Azevê-

do lançou, durante o programa 
Conversa com o Governador, 
ontem, o calendário de au-
diências públicas digitais do 
Orçamento Democrático Es-
tadual – Ciclo 2021. As plená-
rias começam dia 1º de julho 
e seguem até o dia 31 do refe-
rido mês. Todas serão exclu-
sivamente on-line, a exemplo 
do ano passado, por causa da 
pandemia do novo corona-
vírus.

“O ODE está com o sistema 
no ar e a população já pode lan-
çar as suas demandas para as 
suas respectivas regiões. Vamos 
ter as plenárias, iniciando em 

1º de julho com as regiões de 
Itaporanga, Cajazeiras e Sousa; 
dia 8 de julho, para as regiões 
de Guarabira, Cuité e Itabaina; 
dia 15 de julho para Campina 
Grande, Monteiro e Patos; 22 
de julho para  Catolé do Rocha, 
Princesa  Isabel e Pombal; e 
encerrando no dia 29, com as 
audiências para as regiões de  
João Pessoa e Mamanguape”, 
informou o governador.

João Azevêdo afirmou ain-
da que o ODE será um grande 
encontro. “Teremos também 
um espaço para prestação de 
contas, mas, acima de tudo, 
para receber as reivindicações 
da população. Isso é política de 

Governo da PB faz lançamento de 
calendário de audiências do ODE

CalEnDáriO 
Todas as audiências serão realizadas a partir das 18h.

n 01/07 – Regiões de Itaporanga (7ª), Cajazeiras (9ª) e 
Sousa (10ª).
n 08/07 – Regiões de Guarabira (2ª), Cuité (4ª) e 
Itabaiana (12ª).
n 15/07 – Regiões de Campina Grande (3ª), Monteiro (5ª) 
e Patos (6ª).
n 22/07 – Regiões de Catolé do Rocha (8ª), Princesa 
Isabel (11ª) e Pombal (13ª).
n 29/07 – Regiões de João Pessoa (1ª) e Mamanguape (14ª).

inclusão. Inclusão da população 
no poder decisório do estado 
em termos de investimentos. 
Espero que a população já es-

teja votando e que no dia das 
audiências tenhamos a partici-
pação de muita gente por meio 
das redes digitais, pois ainda 

estamos em pandemia e não 
poderemos realizar as audiên-
cias de forma presencial, como 
gostaríamos, mas para proteger 
a população faremos de forma 
digital”, destacou.

A população dos 223 mu-
nicípios paraibanos já pode 
acessar o site de votação, por 
meio do link https://vota-
caoode.pb.gov.br para sugerir 
as obras, ações ou serviços que 
pretendem que sejam prioriza-
das pelo governo no próximo 
ciclo orçamentário. 

Para acessar a plataforma 
de votação, a pessoa deverá in-
serir o número do CPF e seguir 
as instruções até o fim do ques-

tionário. O sistema de votação 
é integrado ao do programa 
Nota Cidadã, aonde a popula-
ção também poderá optar em 
complementar o cadastro para 
concorrer aos prêmios do pro-
grama.

A votação das prioridades 
será simultânea para todas as 
14 regiões geoadministrativas, 
estará disponível 24h por dia, 
e assim como aconteceu nas 
audiências públicas presenciais 
dos ciclos anteriores, a popula-
ção poderá votar em até três 
obras, ações ou programas de 
investimentos que gostaria que 
fosse priorizada na sua respec-
tiva região.

Weslley Galzo 
Agência Estado

Rosa Weber pediu ao presidente do STF, ministro Luiz Fux, que inclua a ação em sessão para a Corte analisar entre quinta e sexta-feira 

Foto: Agência Brasil

Suspensa convocação de governadores pela CPi da Covid

A ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), decidiu, em ação mono-
crática, suspender a convocação 
de governadores à Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) 
da Covid-19.

Em sua decisão proferida 
ontem, a ministra citou que a 
Constituição Federal isenta o 
chefe do Poder Executivo de 
“prestar esclarecimentos peran-
te as Casas Legislativas da União 
e suas comissões”, por conse-

guinte, a vedação seria aplicável 
aos governadores.

De acordo com a minis-
tra, cabe ao Tribunal de Contas 
da União a função de julgar a 
destinação das verbas federais 
repassadas pelo Planalto aos go-
vernadores, e não ao Congresso 
Nacional.

“A fiscalização de verbas 
federais sujeitas ao controle de 
legalidade, legitimidade e econo-
micidade desempenhado, com 
exclusividade, pelo Tribunal de 
Contas da União traduz matéria 
estranha às atribuições parla-
mentares das CPI’s”, escreveu 

Rosa. A ministra ainda pediu ao 
presidente do STF, ministro Luiz 
Fux, que inclua a ação em sessão 
virtual extraordinária para que 
seja analisada pelo plenário da 
Corte entre quinta e sexta-feira 
desta semana.

A decisão proferida por 
Weber salienta que a comissão 
ainda pode “convidar” os mesmo 
governadores, eliminando a ne-
cessidade de comparecimento 
obrigatório por parte das auto-
ridades estaduais à comissão e 
implementando o caráter vo-
luntário de prestação de escla-
recimentos.

A Conmebol publicou on-
tem um novo relatório para 
atualizar o número de casos de 
covid-19 relacionados à Copa 
América. De acordo com a co-
missão médica da entidade 
o Ministério da Saúde, mais 
de 99% dos 15.235 testes 
de detecção do coronavírus 
realizados desde o início do 
torneio até o momento foram 
negativos e 140 testes foram 
positivos, um número que re-
presenta 0,9% do total.

A maioria dos afetados 
é formada por trabalhadores, 
membros de delegações e 
pessoal terceirizado. O último 

relatório, divulgado na quin-
ta-feira passada, informava 
que havia 66 casos de covid-19 
entre os envolvidos na compe-
tição disputada no Brasil.

Segundo a Conmebol e o 
Ministério da Saúde, a incidên-
cia do coronavírus diminuiu. 
“É um sinal claro de que as me-
didas preventivas e os protoco-
los de saúde estão funcionando 
conforme o esperado”, diz nota 
da entidade que comanda o 
futebol sul-americano.

De acordo com Jorge 
Pagura, apenas um caso pre-
cisou de hospitalização por 
precaução, mas já teve alta. O 
membro da comissão técnica 
da Venezuela não necessitou 

de cuidados de uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI).

“Após o número grande 
de contaminações da equipe 
da Venezuela, está tudo sob 
controle em relação aos novos 
casos”, diz o especialista. “Nós 
estamos trabalhando numa 
América do Sul com um índice 
muito alto de transmissibilida-
de. O número de casos na Copa 
América é alto porque ele é 
alto em toda a América do Sul”, 
diz Pagura.

A pandemia continua fora 
de controle no país. Com lenti-
dão na vacinação, baixa adesão 
às medidas de isolamento so-
cial e sem políticas nacionais 
de testagem em massa.

Copa tem 140 infectados e 
Conmebol elogia protocolo

País tem 899 mortes e média 
móvel segue acima de 2 mil

O Brasil registrou 899 no-
vas mortes pela covid-19 ontem. 
O número relativamente baixo, 
em comparação com os dias 
anteriores, se deve ao represa-
mento de dados no domingo. 
A média semanal de vítimas, 
entretanto, que elimina distor-
ções entre dias úteis e o fim de 
semana, permanece acima dos 
2 mil óbitos diários, em 2.059.

No último sábado, 19, o 
Brasil ultrapassou a marca de 
500 mil vidas perdidas para a 
doença desde o início da pan-
demia, tornando-se apenas o 
segundo país no mundo a al-

cançar tal patamar além dos 
Estados Unidos. O novo perfil de 
vítimas também tem mudado 
com o avanço da vacinação, a 
disseminação de novas cepas do 
vírus e o desrespeito às medidas 
de proteção (uso de máscara, 
distanciamento social etc.). Pela 
primeira vez, a maioria dos óbi-
tos pelo coronavírus está entre 
pessoas com menos de 60 anos.

Ontem, o número de no-
vas infecções notificadas foi de 
43.413. No total, o Brasil tem 
502.817 mortos e 17.969.806 
casos da doença, a segunda na-
ção com mais registros, atrás 
apenas dos Estados Unidos. Os 
dados diários do Brasil são do 
consórcio de veículos de im-

prensa formado por Estadão, 
G1, O Globo, Extra, Folha e UOL 
em parceria com 27 Secretarias 
Estaduais de Saúde, em balanço 
divulgado às 20h.

O Estado de São Paulo re-
gistrou ontem 98 mortes por 
coronavírus. Nas últimas 24 ho-
ras, nenhum Estado chegou a 
superar a barreira de 100 óbitos 
pela doença.

O balanço de óbitos e casos 
é resultado da parceria entre os 
seis meios de comunicação que 
passaram a trabalhar, desde o 
dia 8 de junho do ano passa-
do, de forma colaborativa para 
reunir as informações necessá-
rias nos 26 estados e no Distrito 
Federal. 

Agência Estado

João Ker
Agência Estado

Primeira-dama prestigia Feira 
Junina de artesãos paraibanos

A primeira-dama do Esta-
do, Ana Maria Lins, e a gestora 
do Programa do Artesanato 
Paraibano (PAP), Marielza Ro-
driguez, prestigiaram ontem 
a exposição dos produtos de 
artesãos que integram o Fórum 
de Artesanato do Estado da Pa-
raíba (Feart-PB) e reeducandas 
do Projeto Castelo de Bonecas, 
num espaço da loja do Grupo 
Ferreira Costa, localizada na es-
trada de Cabedelo, Grande João 
Pessoa. A feira de artesanato 
junina vai funcionar das 9h às 
19h, no hall de entrada da loja. 

A iniciativa, que tem o 
apoio do Programa do Artesa-
nato Paraibano (PAP), vincula-
do à Secretaria do Turismo e 
Desenvolvimento Econômico 
(Setde), vai beneficiar direta-
mente dez artesãos, que vão 
ter a oportunidade de mostrar 

o melhor da produção artesa-
nal do estado para um público 
diário estimado em três mil 
pessoas.  

A primeira-dama, Ana Ma-
ria Lins, destacou a importância 
da realização dessa exposição 
em uma loja que tem uma gran-
de movimentação de pessoas 
diariamente. “Quero agradecer 
ao Grupo Ferreira Costa pela 
parceria com o Governo do Es-
tado, em ceder gratuitamente 
este espaço para os artesãos. 
Neste período de pandemia, 
essa ação é de grande impor-
tância para os artesãos pode-
rem comercializar seus produ-
tos e gerarem renda para suas 
famílias. As pessoas que vêm ao 
Ferreira Costa podem, a partir 
de hoje, comprar também arte-
sanato de qualidade e genuina-
mente paraibano”, frisou. 

A gestora do PAP, Marielza 
Rodriguez, afirmou que par-
cerias como esta firmada com 
o Grupo Ferreira Costa repre-
sentam uma grande estratégia 
para atravessar este momento 
difícil trazido pela pandemia. 
“Essa iniciativa mostra a sen-
sibilidade desse grupo empre-
sarial com os nossos artesãos e 
artesãs, mas também o respeito 
pelo trabalho do Governo do 
Estado em prol de um segmen-
to tão importante para a nossa 
economia, para a nossa cultura”, 
acrescentou. 

Por ser um período juni-
no, quem visitar a loja Ferreira 
Costa terá a oportunidade de 
apreciar o melhor das técnicas 
de artesanato ligadas à época, a 
exemplo do patchwork, fuxico, 
crochê, bonecas de pano e brin-
quedos populares. 

Ana Maria Lins (à direita) visitou evento que conta com artesãos do Fórum de Artesanato e do Projeto Castelo de Bonecas

Foto: André Lúcio/Secom-PB
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Covid-19 avança
A Paraíba registrou ontem mais 2.114 casos de covid, 
informou a SES. Foram mais 30 mortes, totalizando 
8.411 óbitos causados pela doença. Página 8 Fo
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Serão investidos na obra mais de R$ 3,5 milhões e a previsão é que o projeto seja concluído até março do próximo ano
Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br/

Governo inicia construção do 
Parque Linear Parahyba III

No Cariri paraibano

Inverno pode ter temperaturas de até 12ºC
A estação mais fria do ano 

teve início ontem no Hemisfé-
rio Sul, oficialmente às 0h32 
minutos. Na Paraíba, os ter-
mômetros podem chegar aos 
12oC durante a madrugada  em 
cidades localizadas na região 
do Cariri, segundo a Agência 

Executiva de Gestão das Águas 
da Paraíba (Aesa).

A redução da temperatu-
ra no Estado deve ocorrer de 
forma gradativa, nos próximos 
dois meses, de acordo com a 
meteorologista da Aesa, Marle 
Bandeira. “Climatologicamen-

te, agosto é o mês mais frio do 
ano em nosso Estado. No Brejo 
e Agreste  costumam ser regis-
trados 16oC. No Litoral, durante 
a noite, podemos ter tempera-
turas de 21oC. Já no Sertão e Alto 
Sertão, a mínima pode chegar 
aos 20oC”, elencou.

A nova estação, que se 
estenderá até o dia 22 de se-
tembro, tem ainda outra pecu-
liaridade: a amplitude térmica. 
Em cidades como Monteiro, os 
termômetros podem passar 
dos 30oC no início da tarde 
ficar abaixo dos 15o C à noite. 

O inverno traz ainda um au-
mento gradual da força dos 
ventos, que costuma ter seu 
auge no mês de agosto, com 
registros mais intensos na re-
gião do Litoral. No caso das 
chuvas, a previsão é de que os 
índices pluviométricos fiquem 

dentro da média histórica. Os 
meses de abril, maio, junho e 
julho são os mais chuvosos no 
Litoral, Brejo e Agreste. “Já no 
caso do Cariri, Sertão e Alto 
Sertão, o período chuvoso 
foi encerrado em meados de 
maio”, diz Marle.

A Superintendência de 
Obras do Plano de Desenvol-
vimento do Estado (Suplan) 
iniciou na manhã de ontem a 
construção do Parque Linear 
Parahyba III, no bairro do Bes-
sa, em João Pessoa. Esta etapa 
do parque tem um investi-
mento do Governo da Paraíba 
avaliado em R$ 3.509.795,35 
milhões, conforme a Suplan 
o prazo para 
finalização é 
de 240 dias. 
A  v igência 
contratual vai 
até março de 
2022. 

Conforme 
o órgão, o pro-
jeto desta ter-
ceira etapa do 
parqueinclui 
ainstalação de equipamentos 
de lazer e infraestrutura para 
prática de exercícios físicos. 
O espaço será construído ini-
cialmente em uma área total 
de 24.272 metros quadrados. 

Segundo a diretora-supe-
rintendente da Suplan, Simone 
Guimarães, todos os espaços 
do Parque Parahyba III serão 
inclusivos, acessíveis e com o 
mesmo padrão dos parques I 
e II. Ela reforçou a importância 
da inclusão social nesta inicia-
tiva e a expectativa que este 

seja um parque totalmente 
acessível, com rampas de 
acesso, sinalização e ilumi-
nação.

Além disso, ele terá cal-
çadas de contorno em todo 
o seu perímetro, áreas com 
playground e academias ao 
ar livre, ciclovia, estaciona-
mentos, iluminação, campos 
e quadras de areia, entre ou-
tras instalações. A implanta-
ção ocorre entre as ruas José 
Oliveira Curchatuz, Rua Maria 

José Noronha, 
Rua Lourdes 
Ferrer,  Rua 
R e v.  T i a g o 
dos Anjos e 
Ru a  G i lva n 
Rolin de Brito 
Júnior. 

O local é 
próximo aos 
Parques Pa-
rahyba I e II. 

A engenheira fiscal da obra 
e chefe da Divisão de Obras 
Hídricas (DOH) da Suplan, Ve-
rônica Correia, acompanhou o 
início dos trabalhos durante 
a manhã de ontem. O serviço 
também é fiscalizado pela en-
genheira Samara Gonzales.

Além do Parque Parahyba 
III, a Suplan estuda ainda a 
construção do Parque Pa-
rahyba IV em outro trecho 
do Bessa. Porém, este último 
segue em planejamento pelo 
órgão. 

Preocupação com a preservação ambiental
De acordo com o gestor do 

comitê que representa os mo-
radores do Bessa na construção 
do espaço, Dema Macedo, além 
de importante para a prática 
de exercícios físicos, o parque 
representa a conservação dos 
recursos naturais na cidade. 

“Está previsto também a 
destinação de espaços para o 
reflorestamento, especifica-
mente vai ter áreas de vivên-
cias(praças), equipamentos de 
quadras poliesportivas e de 
areia, ciclovia e calçada pra 
caminhada. E o que é muito im-
portante é a questão do canal, 
pois já que aqui é uma Área de 
Preservação Permanente (APP), 
os canais vão ser todos recons-
truídos”, comemora. 

Ele ressalta que esta in-
tervenção pode proporcionar 
à população local uma maior 
qualidade de vida, já que a 
maioria é adepta a prática de 
atividades físicas nas proximi-
dades, o que justifica a boa 
aceitação da proposta. “O 
reflorestamento ainda vai ser 
bacana porque aqui é uma APP.  
Então serão plantadas mais de 
500 árvores nativas. A comu-
nidade também vai se envolver 

pra fazer esse plantio de mudas 
nativas”, observa.

A previsão, segundo o mora-
dor, é que as espécies já existen-
tes na área como o cajueiro e o 

espaço da mata ciliar sejam pre-
servados e que ocorra a implan-
tação do canal, fundamental para 
o escoamento de água do bairro, 
evitando, assim, alagamentos. 

Máquinas começaram a fazer a limpeza do terreno onde será construído o Parque Parahyba III

Foto: Marcus Antonius

Foto: Marcus Antonius

Padrão
O Parque Parahyba III 

manterá o mesmo padrão 
dos parques I e II.

Parque Linear Parahyba III 
será construído no Bairro 

do Bessa numa área de 
24.272 metros quadrados
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Cardiologista explica que a dança pode ser uma excelente 
forma de melhorar a nossa capacidade cardiorrespiratória

Dançar forró 
faz bem para 
o coração

Dançar forró e co-
mer milho fazem bem ao 
coração, diz cardiologis-
ta Valério Vasconcelos. 
Praticada com regularida-
de, a dança melhora a capa-
cidade cardiorrespiratória. 
Além disso, o consumo de 
milho é benéfico, mas ex-
cessos devem ser evitados.

Tradicionais em todo o 
Brasil, mas especialmente 
na região Nordeste, as fes-
tas juninas fazem parte da 
cultura e do patrimônio afe-
tivo dos paraibanos. O que 
muitos ignoram, no entan-
to, é que algumas práticas, 
como dançar forró e comer 
milho, também fazem bem 
ao coração.

“Dançar eleva a auto-
estima, ajuda a ampliar o 
círculo de amizades e alivia 
a tensão do dia a dia, mas 
essa modalidade de exer-
cícios pode ir ainda mais 
longe. Ao dar passos pelo 
salão, as duplas também 
cuidam do coração e con-
trolam a pressão arterial”, 
afirma o cardiologista Va-
lério Vasconcelos.

De modo geral, a dança 
eleva a frequência cardíaca 
e atua na musculatura es-
quelética e nas articulações, 
ou seja, é uma boa aliada 
para manter a saúde, pois 
proporciona um grande 
gasto calórico e benefícios 
do ponto de vista motiva-
cional. Dançar pelo menos 
três vezes na semana, diz o 
especialista, tem o mesmo 
efeito das outras atividades 
aeróbicas. “Meia hora de 
dança tem efeito benéfico 
equivalente ao mesmo tem-
po de corrida ou pedalada. 

Quando se mede a pressão 
arterial da pessoa logo após 
a dança, é notada uma baixa 
imediata”, reforça Valério 
Vasconcelos.

O cardiologista explica 
que o forró por ser consi-
derado um ritmo que mo-
vimenta bem o corpo. “É 
utilizado frequentemente 
para incentivar de forma 
otimista os idosos a prati-
car atividades físicas.  Há 
uma melhora da capaci-
dade cardiorrespiratória, 
sobretudo quando pratica-
da com regularidade”. No 
livro “O coração gosta de 

coisas boas”, o médico tam-
bém esclarece que a música 
associada a exercícios de-
monstra grande benefício 
para a saúde.

Colesterol ruim
Se os efeitos benéficos 

do arrasta-pé estão com-
provados quando se fala 
em saúde (mesmo que em 
tempos de pandemia de co-
vid-19 o ato só possa ser 
praticado em casa), con-
sumir milho também é um 
costume a ser mantido.

Sobre os benefícios do 
milho, o cardiologista Valé-
rio Vasconcelos destaca que 

o grão possui vitaminas A, 
B1, C e magnésio. O médi-
co ressalta a importância 
da vitamina B1. “Ela é res-
ponsável pelo metabolismo, 
por quebrar mais gorduras 
no organismo e gerar mais 
energia. A B1 também é 
muito importante para o 
bom desenvolvimento do 
sistema nervoso”. 

Agora, quando o con-
sumo se estende a pratos 
típicos do período junino, 
como canjica e pamonha, 
é necessário cautela. Uma 
espiga de milho possui en-
tre 100 e 120 calorias, mas 
quando associada a mantei-
ga, leite, nata ou outros pro-
dutos, esse valor aumenta. 
Uma pamonha pequena, 
por exemplo, tem cerca de 
250 calorias. “As pessoas 
não devem exagerar no con-
sumo desses pratos, devido 
ao excesso de açúcar e por 
serem comidas muito caló-
ricas. Não há como negar 
que a canjica é um dos pra-
tos que fazem mais suces-
so na festa junina, porém 
é muito calórica. Evitem o 
excesso e procurem orien-
tação de um nutricionista!”, 
orienta o cardiologista Va-
lério Vasconcelos.

Além disso, para quem 
tem problemas no coração, 
o especialista faz outro aler-
ta para esse período junino. 
“Os cardiopatas também 
devem tomar a medicação 
no horário correto e evitar 
o excesso de bebidas alcoó-
licas bem como de frituras e 
de comidas gordurosas. Im-
portante: também é preciso 
evitar exageros no consumo 
de carboidratos”.

SERVIÇO 
A tabela a seguir mostra as informa-
ções de 100g de milho verde cozido
 
n Componentes  Valores
n Valor Energético  160 kcal
n Carboidrato   25,11 g
n Proteína   3,32 g
n Lipídeo   1,20 g
n Fibra    4,25 g

Consumir milho com moderação
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Já que não poderemos, mais uma 
vez, aproveitar o São João devido à 
pandemia da covid-19, o que resta ao 
nordestino é se deliciar com as comidas 
típicas do período junino. O milho é o 
alimento mais consumido nas festivida-
des, por ser um cereal extremamente 
versátil e econômico, porém é preciso 
consumi-lo com moderação para evitar 
excesso de carboidratos 

Ele apresenta diversos benefícios 
à saúde, entre eles, a proteção contra 
a degeneração macular e manutenção 
de uma boa visão, devido a presença 
de antioxidantes (luteína e zeaxanti-
na), o milho auxilia também na saúde 
intestinal devido ao seu alto teor de 
fibras.

A nutricionista Laís Kisley explica 
que este cereal pode ser consumido 
de várias formas. “Como o milho é 

um alimento muito versátil, podemos 
inseri-lo na dieta alimentar através de 
uma sopa, bolo, canjica, mungunzá, 
pamonha, farofa, milho cozido. Esses 
pratos são característicos da tradição 
junina”, disse.

O milho cozido também pode ser 
um ótimo lanche pré-treino. ”Como 
ele é rico em carboidratos, sua princi-
pal função é fornecer energia, então 
o milho pode ser uma ótima opção”, 
afirmou.

A nutricionista recomenda evitar 
comer em excesso o milho e seus deri-
vados. “Se a pessoa não realizou uma 
distribuição adequada de carboidrato 
no dia e quer inserir o milho no lan-
che, aconselhamos a união do cereal 
a uma proteína, como o queijo coalho, 
para equilibrar os demais nutrientes 
ausentes ao longo do dia. Se for uma 
janta, além desses itens, acrescenta-
mos uma porção de legumes e salada 
crua”, sugeriu.

Foto: Evandro Pereira

Milho tem várias substâncias benéficas e necessárias à saúde, mas o consumo precisa ser balanceado

Médico frisou que 
meia hora de dança 
tem efeito benéfico 

equivalente ao mesmo 
tempo de corrida ou 

pedalada.

Apoio emocional

CVV abre seleção para 
novos voluntários na PB
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

As inscrições para o cur-
so gratuito de capacitação e 
seleção para novos voluntá-
rios no Centro de Valorização 
da Vida (CVV) seguem aber-
tas até o dia 10 de julho de 
2021. O curso inicia no dia 12 
de julho e encerra no dia 13 
de agosto, sendo dividido em 
três módulos. As aulas acon-
tecem de segunda a sexta-fei-
ra, das 19h30 às 22h, através 
da plataforma Google Meet.As 
inscrições podem ser feitas 
através do link disponível no 
Instagram @cvvjoaopessoa.

O CVV é uma organiza-
ção sem fins lucrativos que 
presta serviço voluntário 
e gratuito de prevenção ao 
suicídio, oferecendo apoio 
emocional para todas as pes-
soas que querem e precisam 
conversar sob total sigilo. Em 
2020, foram realizados mais 

de 3 milhões de atendimentos 
por cerca de 4 mil voluntários 
em todo o Brasil, sendo 54 de-
les na Paraíba. O CVV realiza 
em média 2.800 atendimen-
tos por mês, o equivalente a 
8 mil por dia.

Para se tornar um cola-
borador do CVV os pré-requi-
sitos são: ter pelo menos 18 
anos de idade, tempo disponí-
vel para os plantões semanais 
e estar disposto a acolher pes-
soas que precisam conversar 
de maneira sigilosa. 

O coordenador do CVV 
João Pessoa, Fabio Franchin, 
ressalta a importância desse 
trabalho voluntário. “É grati-
ficante ser um instrumento 
de apoio emocional, incen-
tivando-as a procurar ajuda, 
aceitar as emoções e evitar 
a resistência dos próprios 
sentimentos pois a negação 
pode ser um caminho de mais 
sofrimento”, declarou.

As ações presenciais 

(palestras, curso de escu-
tatório e Grupos de Apoio a 
Sobreviventes do Suicídio) 
estão temporiamente sus-
pensas devido à pandemia. 
O curso de capacitação e se-
leção acontecerá de forma 
on-line. “Assim como quase 
todos os postos de atendi-
mento distribuídos pelo 
Brasil, João Pessoa tam-
bém adaptou o curso para 
o modelo remoto, a fim de 
garantir segurança a todos os 
participantes, sem deixar de 
atrair novas pessoas à equi-
pe”, disse.

O Centro de Valorização 
da Vida (CVV) realiza apoio 
emocional e prevenção do 
suicídio, atendendo voluntá-
ria e gratuitamente todas as 
pessoas que querem e preci-
sam conversar, sob total sigilo 
pelo telefone 188( sem custo 
de ligação), site www.cvv.org.
br, email e chat 24 horas todos 
os dias.

IFPB inscreve para curso na 
área de turismo até segunda
José Alves 
zavieira2@gmail.com

 
As inscrições para o Curso 

de Especialização Técnica em 
Guia de Turismo em Atrativo 
Cultural no Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB), que se encerra-
riam ontem, foram prorrogadas 
até a próxima segunda-feira. A 
mesma recomendação foi para 
os estados do Maranhão, Piauí, 
Bahia, Ceará, Sergipe, Pernam-
buco, Rio Grande do Norte e 
Alagoas, onde o curso será 
realizado. Segundo a coorde-
nadora geral do projeto Turis-
mo Nordeste Novos Rumos do 
IFPB, Sinthya Costa, nos nove 
estados nordestinos estão sendo 
oferecidas mais de 500 vagas e 
as aulas terão início na primeira 
semana de agosto.Na Paraíba 
foram abertas 46 vagas.

Um dos principais requisi-
tos exigidos para a inscrição é 
que o candidato possua curso 
Técnico em Guia de Turismo 
Regional devidamente cadas-
trado no Cadastur, como guia de 
turismo da Região Nordeste. As 
vagas foram disponibilizadas de 

acordo com o número de pes-
soas que tenham o Ensino Médio 
completo e que estão cadastra-
das no Cadastur.

O Estado que abriu o maior 
número de vagas foi a Bahia 
(122), seguido por Ceará (101), 
Pernambuco (99), Rio Grande do 
Norte (89), Alagoas (54), Paraíba 
(46), Sergipe (31) e Piauí (14). 
O curso terá 200 horas. Sendo 
160 com educação a distância 
e as outras 40, com atividades 
práticas de aulas técnicas pre-
senciais em cada Estado. 

As inscrições podem ser fei-
tas mediante o preenchimento 
do formulário eletrônico dispo-
nível no sitehttps://concursos.
ifpb.edu.br/. Sinthya Costa ex-
plicou ainda que 50% das vagas 
estão reservadas para as cotas, 
para pessoas com necessidades 
especiais, alunos de escolas pú-
blicas e pretos, pardos e indíge-
nas. O curso será todo custeado 
pelo Ministério do Turismo, ou 
seja, será totalmente gratuito 
para os estudantes.

A seleção será realizada por 
meio de análise do desempenho 
escolar nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática cur-
sadas no 1º e 2º ano do Ensino 
Médio. E também, por meio de 
análise do desempenho das dis-
ciplinas citadas, conforme des-
critas no Exame Nacional para 
Certificação de Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja) e 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem). 

Essa é a primeira especiali-
zação técnica do IFPB, a ser mi-
nistrada pelo Campus Avançado 
Cabedelo Centro com um total 
de 200 horas. O quantitativo 
total de vagas foi determinado 
pelo Ministério do Turismo, de 
acordo com o número de profis-
sionais guias de turismo habili-
tados no Cadastur. A seleção só 
admitirá a inscrição no Estado 
do candidato.

O curso é uma parceria iné-
dita entre o Ministério do Tu-
rismo e o Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) que coordena 
as inscriçõesna Região Nordes-
te para 592 vagas distribuídas 
entre nove estados. As inscri-
ções foram abertas no dia 11 
e se estenderão até a próxima 
segunda-feira, dia 28. 
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Segundo a Polícia Militar, foram registradas no fim de semana 29 ocorrências, entre elas, o fechamento de um “bailão”
A Polícia Militar regis-

trou 29 ocorrências de des-
cumprimento de medidas sa-
nitárias, nesse fim de semana, 
em todo o estado. O número é 
45% menor do que o registra-
do no fim de semana anterior, 
que teve 53 casos. O balanço 
foi divulgado pela Coordena-
doria de Estatística e Avalia-
ção (EM/7) da PM.

Em uma das ações, a Polí-
cia Militar encerrou um even-
to - chamado de “bailão” - que 
estava promovendo aglome-
ração de pessoas, em um ter-
reno da comunidade do Vale 
das Palmeiras, na madrugada 
do domingo (20), no bairro 
do Cristo Redentor, em João 
Pessoa. Cinco jovens foram 
conduzidos para a delegacia, 
uma pistola foi apreendida e 

os carros que participavam 
do evento foram notificados.

Os chamados de pertur-
bação de sossego também 
tiveram redução. Foram 320 
casos contra 395 do fim de 
semana anterior, uma queda 
de quase 20%. A Polícia Mi-
litar vai intensificar as fisca-
lizações nos próximos dias, 
com ações e operações em 
todo o estado. Neste período 
junino, estão proibidas festas 
– tanto as patrocinadas por 
entes públicos e privados – 
em locais públicos, privados 
e também em áreas de lazer 
de condomínios e estabeleci-
mentos similares, conforme o 
Decreto Estadual Nº 41.352.

Outra proibição é em 
relação às fogueiras. A lei 
Estadual 11.711/20 proíbe o 

Casos de descumprimento de 
medidas sanitárias caem 45% 

acendimento de fogueiras em 
espaços urbanos do estado 
da Paraíba, enquanto durar a 
pandemia da covid-19. A mul-
ta para quem descumprir é de 
mais de R$ 500,00. 

Haverá uma operação 
específica para isso amanhã e 
quinta-feira.

casos de perturbação de 
sossego foram registrados 

contra 395 no fim de 
semana anterior

320

Policiais foram acionados para encerrar aglomerações de pessoas, em cumprimento ao que determinam decretos 

Foto: Secom/PB

Polícia Militar prende 117 suspeitos, 
apreende 25 armas e 20kg de drogas

A Polícia Militar divul-
gou o balanço das ações e 
operações realizadas nesse 
fim de semana na Paraíba, 
que resultaram na prisão e 
apreensão de 117 suspei-
tos, 25 armas de fogo de vá-
rios calibres e mais de 20 kg 
de drogas. Os dados são da 
Coordenadoria de Estatística 
e Avaliação (EM/7) da PM.

As apreensões de ar-
mas aconteceram em 18 
cidades, entre elas João 
Pessoa, Bayeux, Santa Rita 
e Sousa. Ainda conforme o 

balanço, 14 dos 117 presos 
estavam com mandados de 
prisão expedidos pela Jus-
tiça paraibana, por crimes 
de homicídio, tráfico, porte 
ilegal de arma e roubos. No 
combate ao tráfico, mais de 
20 kg de drogas foram reti-
radas das ruas. 

As ações registraram 
ainda a apreensão de 20 veí-
culos – entre carros e motos 
– com registros de roubos ou 
furtos. No período, a corpo-
ração realizou 1.578 atendi-
mentos à população.    

Armas e drogas
Entre a noite do sábado 

e final da tarde do domingo, 
a Polícia Militar apreendeu 
quatro armas de fogo e dro-
gas e cumpriu um mandado 
de prisão nos bairros dos 
Novais, Cristo e Gramame e 
em Bayeux.

A primeira prisão ocor-
reu na noite do sábado (19), 
quando policiais do Regi-
mento de Polícia Montado 
(RPMont) realizaram uma 
abordagem a um veículo 
cujo condutor estava em ati-
tude suspeita. Ele não obe-
deceu a ordem de parada e 
tentou fugir. As viaturas saí-
ram em perseguição e con-
seguiram interceptar o veí-
culo dentro da Comunidade 
Bela Vista. Ao realizar uma 
busca, foi encontrada uma 
pistola calibre 9mm com um 
dos ocupantes. Além disso, 
após a realização de consul-
tas via Ciop, foi constatado 
que outro ocupante possuía 
um mandado de prisão.

Outra prisão foi realiza-
da por policiais da 4ª CIPM 
ao atenderem uma ocorrên-
cia de violência doméstica, 
cujo acusado foi localizado 
portando uma pistola com 
munições. 

Ainda na noite do sába-
do (19), policiais militares 
da força tática do 1º BPM, 

quando realizavam incur-
sões em um assentamento 
no bairro dos Novais, vi-
sualizaram dois suspeitos 
que fugiram com a presen-
ça dos PMs.  Foi realizada 
uma busca no local, onde 
foi encontrado um revól-
ver, 33 pedras de crack, 35 
comprimidos de Artane, 10 
comprimidos de Rivotril, 13 
envelopes e uma porção de 
cocaína, certa quantidade 
de maconha, além de uma 
balança digital.

No início da tarde do 
domingo (20), policiais da 
Força Regional realizavam 
patrulhamento no bairro 
de Gramame, quando escu-
taram disparos de arma de 
fogo advindos de uma área 
de mata. Os policiais reali-
zaram uma incursão no lo-
cal, quando avistaram dois 
indivíduos de posse de uma 
espingarda e, ao tentar rea-
lizar a abordagem, eles fu-
giram, abandonando a arma 
de fogo. Em busca minucio-
sa no local onde os homens 
estavam, foram localizadas 
quatro munições deflagra-
das no chão, além de uma 
caixa contendo 45 munições 
intactas.

Os suspeitos detidos e os 
materiais apreendidos foram 
encaminhados à Central de 
Flagrantes, no bairro do Geisel.Apreensão de armas aconteceram em 18 municípios paraibanos

Foto: Secom/PB

Vítimas de quedas superam acidentes 
com moto no Hospital de Trauma de CG

O Hospital Estadual de 
Emergência e Trauma Dom 
luiz Gonzaga Fernandes, em 
Campina Grande, atendeu 410 
pacientes, no fim de semana. 
O balanço tem como base as 
entradas realizadas a partir da 
zero hora do sábado até as pri-
meiras horas de ontem. Os ca-
sos envolvendo quedas lidera-
ram as entradas nos plantões, 
durante o período.

De acordo com dados do 
Hospital de Trauma de Cam-
pina Grande, dos 410 atendi-
mentos, 91 foram vítimas de 
queda, superando os aciden-
tados de moto, com 69. Outros 
casos de emergência regis-
trados na unidade de saúde 
foram agressão física (nove), 

vítimas de projéteis de arma 
de fogo (dois), arma branca 
(dois), atropelamentos (um) e 
acidentes com bicicleta (três). 
Os demais atendimentos mé-
dicos foram na clínica médica 
e na pediatria.

Conforme o relatório, o 
município de Campina Grande 
registrou 31 acidentes de mo-
tos neste fim de semana, segui-
do por Alagoa Grande (seis), 
Coxixola (três), Puxinanã 
(três) e Umbuzeiro (três).

Em João Pessoa
O Hospital Estadual de 

Emergência e Trauma Senador 
Humberto lucena, em João 
Pessoa, realizou durante o fim 
de semana 274 atendimentos, 

sendo que 79 foram conside-
rados casos graves ou gravís-
simos. 

O balanço tem como base 
as entradas realizadas a partir 
da 0h do sábado  até as 23h59 
do domingo.

Durante o fim de sema-
na, as ocorrências envolvendo 
quedas lideraram as entradas 
da emergência, com 54 casos, 
superando acidentes de moto 
(43). Outros casos de emer-
gência registrados na unidade 
de saúde foram corpo estra-
nho (32), acidente de automó-
vel (19), queimadura (seis), 
agressão física (cinco), arma 
de fogo (quatro), acidente 
de bicicleta (três) e atropela-
mento (um),
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Ontem foram confirmados 2.114 novos casos de infecção pelo coronavírus e 37 óbitos, segundo boletim da SES

Novos 2.114 casos de 
contaminação pela covid-19 
e 30 óbitos foram registra-
dos ontem, na Paraíba. De 
acordo com a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 37 
pessoas entre os novos ca-
sos são de pacientes que se 
encontram hospitalizados 
em unidades de referência e 
21 dos 30 falecimentos ocor-
reram entre o domingo e a 
segunda-feira.

Com os números, o Es-
tado chegou a 378.064 casos 
totais da doença, sendo 8.411 
mortes e 249.135 pacientes 
considerados recuperados. 
Aproximadamente 120 mil 
casos de contaminação pela 
doença estão em aberto no 
sistema de notificação de 
dados, representando casos 
ainda em recuperação ou 
sem atualização.

Em todo o Estado, se-
gundo o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 51 pes-
soas foram hospitalizadas 
com covid-19 entre o domin-
go e ontem. Até o momento 
da publicação do boletim 
diário da SES, 851 pacientes 
se encontram internados em 
unidades públicas de refe-
rência para o tratamento da 
doença na Paraíba.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátri-
co e obstétrico) em todo o 
Estado é de 68% e 60% nas 
enfermarias adulto. Entre as 
macrorregiões de saúde, o 
Sertão possui a maior taxa 

de ocupação em leitos de UTI 
adulto, sendo 88% de leitos 
ocupados e 66% nos leitos 
de enfermaria. Em seguida, 
Campina Grande aparece 
com a maior ocupação em 
leitos de enfermaria, com 
86% e 73% de ocupação em 
leitos de UTI. A Região Metro-
politana de João Pessoa tem 
a menor ocupação em leitos 
de UTI, com 63%, e 50% em 
enfermaria para adultos.

Entre os falecimentos 
informados no boletim, 12 
não possuíam comorbidades 
e os demais apresentaram 
hipertensão como fator de 
risco mais frequente. Foram 
acometidos 16 mulheres e 
14 homens, com faixa etária 
de 20 a 94 anos, com mortes 
ocorridas entre 13 e 21 de 
junho, em hospitais públicos 
e privados.

Os óbitos foram confir-
mados entre os residentes 
de João Pessoa (10); Campi-
na Grande (3); Catolé do Ro-
cha e Pombal (2 cada); Cabe-
delo, Catingueira, Guarabira, 
Itaporanga, Jericó, Junco do 
Seridó, Massaranduba, Pilar, 
Queimadas, Riacho de Santo 
Antônio, Santa Rita, São Ben-
to e São Sebastião de Lagoa 
de Roça (com um caso cada).

Foram contabilizados 
1.019.024 testes para diag-
nóstico da covid-19 já rea-
lizados, foram confirmados 
óbitos em 220 dos 223 mu-
nicípios paraibanos. Outros 
95 falecimentos estão em 
investigação pela SES. 

Também foram registra-
das, no Sistema de Informa-

ção do Ministério da Saúde, a 
aplicação de 1.638.262 doses 
de imunizantes contra a co-
vid-19. No total, 1.145.863 
pessoas receberam a pri-
meira dose e 492.399 foram 
imunizados com a segunda 
dose da vacina. A Paraíba dis-
tribuiu um total de 1.942.648 
doses de vacina aos municí-
pios.

Cinco cidades concen-
tram 959 dos novos casos, 
correspondendo a 45,36% 
dos casos registrados on-
tem. João Pessoa confirmou 
665 novos casos; Campina 
Grande confirmou 143 casos; 
Picuí teve 56 registros; Sapé 
e Cajazeiras encerram a lista 
com 49 e 46 novos casos, res-
pectivamente.

A Paraíba tem 63 muni-
cípios que acumulam casos 
acima de mil. Possuem as 
maiores concentrações de 
casos. São eles: João Pessoa 
(95.352), Campina Grande 
(34.639), Patos (12.547), 
Guarabira (9.081), Cajazeiras 
(8.765), Cabedelo (8.654), 
Santa Rita (8.536), Bayeux 
(7.031), Sousa (6.874), São 
Bento (5.432) e Pombal 
(5.184).

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

Covid-19 já provocou mais 
de 8,4 mil mortes no estado

Paraíba aplicou 1.019.024 testes para diagnóstico de infecção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia

Foto: Marcus Antonius

Saúde a distância

PB faz uso de novas tecnologias no combate à covid

Na Paraíba, logo no início 
da pandemia da covid-19 a 
Secretaria Estadual de Saúde 
implantou dois serviços vir-
tuais, para atender os pacien-
tes com sintomas da doença: 
o aplicativo ‘Monitora Covid’ – 
que já atendeu mais de 29 mil 
pessoas – em que o usuário 
faz o cadastro, relata os sinto-
mas e recebe as orientações 
na tela do celular; e o ‘Ligue 

Corona’, em que os médicos 
de plantão tiram dúvidas da 
população.

No ‘Monitora Covid’, o 
usuário precisa baixar o apli-
cativo, que está disponível 
para android e IOS, preen-
cher o cadastro e responder 
às perguntas. A partir daí, o 
sistema faz a classificação do 
paciente conforme informa-
ções fornecidas. Dependendo 
dessa classificação, a SES, por 
meio de médicos residen-
tes, retornará à ligação para 

o usuário para confirmar ou 
mudar a sua classificação 
de risco feita pelo aplicativo 
e encaminhá-lo para algum 
serviço de saúde ou orientar 
a permanecer em casa.

Já o ‘Ligue Corona’ tem 
o objetivo de tirar dúvidas 
relacionadas ao coronavírus. 
Criado para atender à popu-
lação a respeito de dúvidas 
sobre sintomas da covid-19, 
no início da pandemia na Pa-
raíba, o Ligue Corona ampliou 
o atendimento para escla-

recer possíveis sintomas de 
reações adversas dos imuni-
zantes e sobre a vacinação na 
Paraíba.  O plantão de dúvidas 
acontece durante a semana 
(segunda a sexta-feira), das 
7h às 19h, através dos núme-
ros (83) 99146-9790, (83) 
99384-2499 ou (83) 9-9382-
8345.

Em João Pessoa, a Se-
cretaria Municipal de Saúde 
(SMS-JP) implantou o serviço 
‘Tele+Saúde’, que já atendeu 
mais de sete mil pacientes 

até o fim de maio. Segundo 
o coordenador do progra-
ma João Rodolfo, o serviço 
é fundamental pela possibi-
lidade de avaliação médica 
em tempo real, fazendo com 
que casos leves da covid-19 
permaneçam em casa, com 
as devidas orientações, e os 
casos potencialmente graves 
possam ser direcionados para 
o serviço mais indicado (UPAs 
e hospitais). 

“Temos de três a quatro 
médicos por turno atendendo 

simultaneamente, informan-
do e orientando através de 
registro num protocolo pró-
prio do serviço, realizando 
notificação de suspeita direto 
no sistema do Ministério da 
Saúde (se for o caso) e con-
cedendo atestados médicos 
para afastamento (também, 
se for o caso)”, explica.

O horário de atendimen-
to do ‘Tele+Saúde’ é de segun-
da a sexta-feira, das 7h às 11h 
e das 12h às 16h, através do 
número (83) 3218-9214.

Governo deve imunizar 100% da Segurança Pública até a próxima semana
Mais de 6.700 doses de 

vacinas contra a Covid-19 
começaram a ser aplicadas 
em agentes das forças de 
Segurança da Paraíba, na 
tarde de ontem. Com a ação, 
que aconteceu no Comando-
Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba, no Jardim 
Veneza, em João Pessoa, a 
previsão é que até a sema-
na que vem o Estado atinja 
100% do efetivo da Seguran-
ça Pública imunizado, entre 
policiais militares, policiais 
civis, bombeiros militares e 
policiais penais da ativa, que 
desde o início da pandemia 

estão empregados no en-
frentamento direto ao novo 
coronavírus.

O secretário da Seguran-
ça e da Defesa Social, Jean 
Nunes, participou da distribui-
ção das doses dos imunizantes 
e falou sobre o significado 
da ação para a Segurança 
Pública da Paraíba. “Isso foi 
bastante buscado pelo gover-
nador João Azevêdo. 100 por 
cento daqueles que estão no 
enfrentamento, no combate 
à Covid, serão, agora, imu-
nizados. Isso vai trazer, com 
certeza, mais tranquilidade 
para esses policiais. Eles estão 

na linha de frente e merecem 
esse tratamento”.

O secretário Jean Nunes 
falou, também, sobre o es-
forço do Governo do Estado 
para que essa remessa fosse 
destinada às Forças de Segu-
rança. “O governador vinha 
lutando para que a gente 
pudesse dar um impulso e 
acelerar a vacinação. Esse 
pleito foi feito várias vezes 
junto ao Ministério da Saúde 
para que a quantidade de do-
ses distribuídas fosse maior”.

A vacinação dos agentes 
de Segurança Pública foi ini-
ciada no dia 8 de abril, com 

lotes semanais de imunizan-
tes distribuídos de acordo 
com critérios do Plano Nacio-
nal de Imunização (PNI). Os 
profissionais são atendidos 
em sistema de drive-thru 
e são convocados por seus 
respectivos órgãos.

Locais
Os locais de imunização 

continuam em quatro polos, 
sempre em unidades do 
Corpo de Bombeiros Militar: 
em João Pessoa, na sede do 
Comando-Geral; em Cam-
pina Grande, na sede do 
2º Comando Regional; em 

Patos, na sede do 3º Coman-
do Regional; e em Sousa na 
sede do 6º Batalhão. 

Além do secretário Jean 
Nunes, estiveram presentes 
o comandante do Corpo de 
Bombeiros Militar da Paraíba, 
Marcelo Araújo, o comandan-
te da Polícia Militar da Paraí-
ba, coronel Euller Chaves, 
o delegado geral da Polícia 
Civil, André Rabelo, o coronel 
Lamark Donato, secretário 
executivo da secretaria da Se-
gurança e da Defesa Social, e 
o secretário de Administração 
Penitenciária, tenente coronel 
Sérgio Fonsêca.

Na Paraíba, 1.145.863 
pessoas receberam 

a primeira dose 
e 492.399 foram 
imunizados com a 

segunda dose da vacina

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br
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Hermeto Pascoal
Comemorando 85 anos do consagrado multi-instrumentista, 
arranjador e compositor alagoano, série radiofônica apresentará 
o primeiro episódio nesta terça-feira. Página 12 Fo
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Ao lado de Genival Lacerda, ele foi autor de um dos clássicos do gêneros nos anos 1970, 
‘Severina Xique-Xique’; parceria entre os paraibanos resultou em mais de 50 composições

Em menos de um ano, 
a Severina Xique-Xique – 
personagem protagonista 
de uma das mais famosas 
músicas de forró, lança-
da no ano de 1975 – ficou 
“órfã” dos seus dois “pais”: 
depois da morte do can-
tor e compositor Genival 
Lacerda, aos 89 anos de 
idade, em decorrência de 
complicações da covid-19, 
no último mês de janeiro, 
o conterrâneo e parceiro 
de composição, João Gon-
çalves, veio a óbito em de-
corrência de um infarto na 
madrugada de ontem, na 
cidade de Campina Grande, 
aos 85 anos.

“Foi uma parceria que 
resultou em mais de 50 
músicas. Uma perda irrepa-
rável”, disse para o jornal A 
União o músico João Lacer-
da, filho de Genival. 

“A Paraíba perde um 
dos seus maiores composi-
tores e a música nordestina 
um talento único, um dos gi-
gantes não da ‘MPB’, mas da 
música brasileira popular, 
porque suas músicas fica-
ram nas mentes de milhares 
de pessoas e, nos anos 1970, 
passou a ser conhecido 
como o ‘Rei do Duplo Senti-
do’”, disse o escritor Carlos 
Marcelo, coautor – com o 
também jornalista Rosualdo 
Rodrigues – do livro O Fole 
Roncou!: Uma História do 
Forró, publicado em 2012 
pela Editora Zahar (RJ). 

“João Gonçalves era um 
grande compositor e algu-
mas de suas músicas foram 
gravadas por nomes como 
Luiz Gonzaga, Marinês e o 
próprio Genival Lacerda. 
João Gonçalves é um talento 
que o Brasil deveria conhe-
cer mais”, lamentou Carlos 
Marcelo. “Muita gente não 
sabe, mas a letra da música 
‘Severina Xique-Xique’ tem 
versos de João Gonçalves e 
Genival Lacerda fez alguns 
ajustes, mas a ideia original 
é de João Gonçalves”, res-
saltou o jornalista.

Como os forrozeiros 
tinham o hábito de dar tí-
tulos, na época, nos anos 
1970 João Gonçalves ficou 
conhecido como o ‘Rei do 
Duplo Sentido’, segundo 

Marcelo, por causa da sua 
música maliciosa. “Mas, 
sem comparar com as mú-
sicas de hoje, eram músicas 
simplesmente ingênuas. 
João foi um grande repre-
sentante da picardia nor-
destina, ou seja, fazia letras 
maliciosas, mas não apela-
tivas”, acrescentou o pes-
quisador paraibano.

O cantor e compositor 
João Lacerda disse que a 
música ‘Severina Xique-Xi-
que’, clássico do duplo sen-
tido nos anos 1970, foi ape-
nas um de outros grandes 
sucessos compostos por Ge-

nival Lacerda, em parceria 
com João Gonçalves. Dentre 
outros exemplos estão os 
hits que cairam na boca do 
povo na época e até hoje são 
lembrados: o ‘Galeguim do 
Zoi Azu’ e ‘Mate o Véio Mate’ 
(inclusive este último usado 
como bordão pelo humoris-
ta Renato Aragão, o Didi, no 
auge do programa televisivo 
dominical Os Trapalhões, na 
Rede Globo).

Porém, a mais famosa 
das composições da dupla, 
chegou a ser recusada por 
outros artistas, antes de 
ganhar certos ajustes até 

ser apresentada como o 
público conhece. “Num dia 
de domingo, João Gonçal-
ves chegou em nossa casa, 
em Campina Grande, para 
mostrar a música ‘Severi-
na Xique-Xique’, que ou-
tros artistas, como Messias 
Holanda e Abdias dos Oito 
Baixos não quiseram gra-
var. Meu pai ouviu, se iden-
tificou com a música e afir-
mou o seguinte: ‘Cumpade, 
posso fazer uma meia sola, 
ajeitar do meu jeito?’. Ele 
aceitou e meu pai passou a 
apresentá-la em showmí-
cios. Com isso, o povo foi 

se agradando. Quando são 
duas cabeças pensantes é 
melhor. Foi um casamento 
que deu certo e essa ami-
zade permaneceu, ao longo 
dos anos. Quando meu pai 
chegava em Campina Gran-
de, já ia visitar João Gonçal-
ves”, afirmou o filho do ‘Rei 
da Munganga’.

O eterno parceiro mu-
sical João Gonçalves chegou 
a participar da live solidária 
com amigos, realizada em 
julho do ano passado, para 
custear o tratamento de 
saúde de Genival Lacerda, 
que, na ocasião, se recupe-

rava de um acidente vascu-
lar isquêmico.

Músicas à la carte
“João Gonçalves foi um 

dos grandes nomes do forró 
de duplo sentido, que eram 
músicas que tinham uma 
graça, eram maliciosas, mas 
não vulgares. João Gonçalves 
teve uma importância muito 
grande na carreira de Genival 
Lacerda, que era um grande 
cantor e tinha aquele jeito 
caricato”, frisou o jornalista 
Rosualdo Rodrigues, coautor 
de O Fole Roncou!. “Genival 
lançou discos de forró muito 
bons, mas só alcançou maior 
popularidade nacional a 
partir da parceria com Gon-
çalves, quando passou a se 
apresentar em programas de 
televisão, como os de Chacri-
nha e Sílvio Santos”. 

O pesquisador Rosualdo 
Rodrigues ainda conta que, 
por causa dessa popularida-
de de Genival Lacerda, João 
Gonçalves ficou “um pouco 
escondido”, mas suas músi-
cas de duplo sentido eram 
comunicativas. “Esse gênero 
musical contribuiu para o 
aparecimento de outros ar-
tistas, como Sandro Becker”, 
ressaltou o paraibano.

Rodrigues recorda que, 
na época do lançamento 
do livro O Fole Roncou!, que 
aconteceu em João Pessoa, 
há oito anos, o próprio João 
Gonçalves participou do 
evento e “causou boa reper-
cussão entre os presentes, 
por seu jeito engraçado e es-
pirituoso”, disse ele. 

Filho do ‘Rei do Duplo 
Sentido’, João Gonçalves de 
Araújo Filho afirmou que “a 
música nordestina perde um 
ícone raiz. Através de uma 
criatividade aguçada, criou 
personagens em que o hu-
mor alimentava o forró e foi 
genial na criação de músicas 
com duplo sentido, músicas 
com cunho religioso e mú-
sicas que contassem nossas 
culturas. Fazia músicas à la 
carte”, definiu.

Segundo ele, João Gon-
çalves foi um pai amoroso e 
esposo dedicado. “Com seus 
erros e acertos, um ser hu-
mano exemplar que, com um 
coração enorme, ajudava to-
dos que lhe procuravam, um 
devoto de Nossa Senhora da 
Penha”, concluiu o filho.

Guilherme Cabral  
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Adeus ao ‘Rei do 
Duplo Sentido’, 
João Gonçalves

Compositor paraibano chegou a 
ser perseguido pela ditadura militar

Apesar de uma obra ca-
racterizada, principalmente, 
por músicas de letras engra-
çadas, ingênuas e de duplo 
sentido, o cantor e composi-
tor João Gonçalves também 
sofreu perseguição da dita-
dura militar.

Um dos autores do livro 
O Fole Roncou!, o jornalista 
Carlos Marcelo informou que, 
no capítulo oito da obra, de-
nominada Ô Lapa de Tesoura, 
está registrado, por exemplo, 
que a música ‘Pescaria em 
Boqueirão’ foi vetada pela 
Polícia Federal em 1976, por 
conter duplo sentido. “Foi 
uma censura moral e, com 
isso, a música não podia ser 
tocada em emissoras de rádio, 
de televisão e nem em shows. 
Ele passou um ano sem cantar 
na Paraíba e lidou com a cen-
sura até 1979, quando veio a 
abertura política no governo 

do general João Figueiredo”, 
disse ele.

Carlos Marcelo informou 
que o livro contém cópia do 
ofício da Polícia Federal com-
provando o veto, documento 
que foi conseguido no arquivo 
da PF, em Brasília. “João Gon-
çalves ficou muito desapontado 
com essa censura. Durante a 
Festa das Neves, em João Pes-
soa, ele foi abordado por um 
policial e foi intimado a ir até 
a Polícia Federal para dar ex-
plicações. João Gonçalves co-
nheceu o sucesso, na primeira 
metade dos anos 1970, mas na 
segunda metade da década foi 
censurado. É interessante que 
ele passou a ser chamado de 
‘João da Minhoca’, por causa 
do refrão da música ‘Pescaria 
em Boqueirão’”, observou o 
jornalista paraibano. 

O próprio João Gonçalves 
se lembrou do tempo em que 

foi censurado, durante uma 
entrevista para o jornalista José 
Teles, do Jornal do Commercio, 
em agosto de 2017: 

“Sempre que eu ia gravar 
levava um repertório de 30 
músicas para sobrar 12 músi-
cas. Censuraram muitas. Era 
só carimbar: essa não passa, 
não passa, não passa. Depois 
que acabou a censura, eu 
aproveitei algumas delas, uns 
duplos sentidos que não eram 
muito pesados, fui espalhan-
do aos poucos”, relatou na 
época. “Passei um ano sem 
cantar na Paraíba por causa 
de ‘Pescaria em Boqueirão’. 
Um delegado da PF proibiu. 
Ele dizia que a banda podia 
tocar, mas eu não. Eu ia para 
o local do show, recebia um 
pedaço do cachê quando os 
clubes queriam pagar, ou 
então não ganhava nada e 
ia embora para casa”.

Foto: Arquivo A União

João Gonçalves passou um ano sem cantar na Paraíba e lidou com a censura até 1979

Além de Genival Lacerda, algumas 
das músicas assinadas por Gonçalves 
foram gravadas por nomes como 
Luiz Gonzaga e Marinês

Foto: Arquivo A União
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Midsommar - O Mal 
Não Espera a Noite é um 
filme de terror exibido nos 
cinemas em meados de 
2019 e que, rapidamen-
te, virou um cult movie 
(e, em setembro, enfim, 
ganha edição nacional em 
blu-ray). Mas não existiria 
Midsommar se, quase 50 
anos antes, o produtor 
independente Peter Snell 
não tivesse se associado ao 
diretor Robin Hardy e am-
bos tivessem convencido 
o ator Christopher Lee a 
embarcar em uma produ-
ção independente que se 
tornaria um marco no cinema e, de quebra, se tornaria a régua 
e o compasso para o subgênero batizado de “folk horror” (do 
qual fazem parte, além de Midsommar, A Bruxa e o sul-coreano 
O Lamento): O Homem de Palha (1973).

Produzido com poucos recursos em algumas locações na 
Escócia e desprezado em sua estreia, O Homem de Palha foi 
ganhando admiração com o passar dos anos e agora, em junho 
de 2021, ganha uma tremenda edição em blu-ray no Brasil, com 
toda a pompa e circunstância que o filme merece.

Lançado pela selo Obras-Primas, a caixa reúne nada 
menos que as três versões conhecidas do filme, uma porção 
de material extra (incluindo comentários em áudio na versão 
do diretor) e um balaio de souvenirs, como um livreto sobre 
a obra, pôster, chaveiro e cards… edição que, sequer, existe 
similar no exterior.

Apontado como um filme à frente do seu tempo, O 
Homem de Palha segue atualíssimo, sobretudo na discussão 
sobre verdade à luz da religião. Na história, um policial extre-
mamente católico e bastante rígido (Edward Woodward) é 
convocado para investigar o desaparecimento de uma adoles-
cente em uma ilha remota, em que um conde (Lee) é o senhor 
supremo. Chega lá em um avião-anfíbio e, sem tempo a perder, 
começa a procurar a garota.

No desenrolar da história, tanto o policial quanto nós, 
espectadores, vamos descobrindo que a ilha é habitada por 
moradores que têm sua própria religião, cultuando deuses pa-
gãos, cumprindo rituais medievais e, até mesmo, se valendo de 
sacrifícios humanos para ter uma colheita próspera.

Esse jogo de descobertas, essa “viagem à toca do coelho”, 
para evocar a metáfora de Alice no País das Maravilhas, é des-
cortinado paulatinamente até o final excepcional que, até hoje, 
dá o que falar em que humano e animais são queimados em 

uma grande fogueira (sem 
recursos, e sem tecnologia, 
a cena teve que ser feita à 
vera, e por pouco a equipe 
não come bode e porco 
assados no jantar).

O enredo é tão 
fascinante, quanto os 
bastidores da produção. O 
filme foi entregue a uma 
distribuidora no Reino 
Unido que, segundo o de-
poimento revisionista dos 
envolvidos, não soube ven-
der a obra direito, afinal a 
atmosfera é de terror, mas 
também há nuances de 
melodrama com pitadas 

de erotismo e, se você achou pouco, a trama é pontuada por 
números musicais, um deles, bastante satírico, lembrando a 
verve do Monty Python.

Para piorar, as duas redes de cinema do país, à época, 
deram de ombros com o filme e, para encaixá-lo na progra-
mação, exigiram que o filme fosse cortado para caber numa 
metragem de 88 minutos, eliminando, assim, partes importan-
tes da narrativa e criando buracos que só foram devidamente 
compreendidos mais tarde, em 2013, quando saiu a edição 
definitiva, com 94 minutos.

Apontado pela prestigiada revista norte-americana 
Cinefantastique como “o Cidadão Kane do Terror” e festejado 
por inúmeros diretores contemporâneos (como Eli Roth, de 
O Albergue), O Homem de Palha foi bastante inovador naquele 
início dos anos 1970, sobretudo ao retratar o mal: enquanto o 
cinema de horror entendia as criaturas malévolas como mons-
tros da qualidade de vampiros, lobisomens ou pessoas reco-
nhecidamente sinistras, aqui 
os “monstros” são pacatos 
cidadãos que oram ao sol por 
uma colheita farta e vivem 
felizes na vida rupestre que 
levam em uma comunidade 
pacata e unida, similar a ideia 
que, dez anos antes, Hitchcock 
teve ao incutir em um grupo 
de pássaros, terríveis mons-
tros assassinos.

E quão assustadora não é 
aquela bondosa senhora que 
serve um chá com biscoitos 
em sua loja de miudezas?

Ana Adelaide Peixoto
adelaideana@uol.com.br | Colaboradora

Lendo outro dia uma matéria jornalística a 
respeito de automóveis, aflorou-me a curiosidade 
quando enxerguei que se tratava da grande poeti-
sa brasileira, Cecília Meireles. E o texto menciona-
va que Cecília refletiu sobre carros e aparências em 
crônicas publicadas na Folha de S.Paulo, no distante 
ano de 1964. A publicação fazia parte de uma seção 
denominada Colunas Eternas, cujo objetivo era revi-
ver textos de colunistas que fizeram parte da his-
tória centenária do jornal. Dizia a poetisa, agora na 
pele de cronista:

“Um amigo entusiasmado fala-me de um carro 
que já teve, do que tem atualmente e do que preten-
de ter: descreve-me perfis, cores, forração, enfeites; 
depois, passa ao capítulo da velocidade e é como se 
descrevesse não um automóvel, mas uma seta ou um 
pássaro. Acompanho a descrição, maravilhada com a 
sua alegria: quem vai chamar à realidade um amigo 
que está sonhando seu sonho belo e inofensivo? Um 
dia talvez ele desperte sozinho e então verá que perfis, 
cores, forração, enfeites são graciosas ilusões e, quanto 
à velocidade, que adianta, nas cidades congestionadas, 
onde se tem de avançar metro a metro, pelas ruas; o 
que adianta, nas estradas, onde sempre o bendito 
guarda rodoviário apita, quando se aproxima um car-
ro a mais de 80 quilômetros por hora? ”

Fico imaginando se a poetisa ainda vivesse e 
tentasse analisar os automóveis da atualidade, con-
siderando-se a potência dos veículos e a irrespon-
sabilidade de boa parte dos condutores! Mas ela 
descreveu os automóveis da época, dizendo-se ma-
ravilhada! Ela se vangloriava de haver celebrado o 
décimo aniversário do carro da família, já se pres-
tando a celebrar mais um, achando-o “sempre lindo 
por fora e por dentro: limpo, lustroso, pronto a par-
tir, pronto a parar, silencioso, macio, muito obediente 
e em tudo discreto”.

Ao divagar sobre esse automóvel (que não ven-
de, nem dá, nem empresta), perguntava aos leitores 
da época se as criaturas humanas não deveriam, em 
muitos casos, copiar-lhes as virtudes e seguir seu 
exemplo. Mas suas ideias pareciam embaralhar-se. 
Dizia a poetisa: – Estou, no elogio de um automóvel, 
tomando por modelo a dignidade humana, ou pro-
pondo aos homens aceitarem para a sua vida o mo-
delo deste automóvel? Os caminhos do pensamento 
têm muitas esquinas obscuras...

Ora, eminente poetisa, até que, na sua época, po-
der-se-ia endeusar os automóveis, emprestando-lhes 
uma aura romântica, comparando-os aos humanos. 
Mas agora? Até os carrões e os calhambeques da Jo-
vem Guarda sumiram! As máquinas da Fórmula 1 
estão por aí, arrebatadoras, supervelozes e, por ve-
zes, assassinas. As máquinas mudaram e as pessoas 
idem! Não dá mais, na minha modesta opinião, para 
jogar tanto confete nos automóveis modernos, dada 
a industrialização em massa, até internacional, que 
lhes tirou qualquer traço de personalidade. 

Hoje, poetisa, fala-se mais dos automóveis como 
objeto de consumo, os mesmos veículos empregados 
em assaltos ou atropelando e matando pedestres. 
Mas, nada impede que se volte ao seu lirismo da dé-
cada de 1920, quando você lembrava de outro carro, 
existente em São Paulo, que completaria 30 anos e 
cujo proprietário, ao ler a sua crônica sobre esse au-
tomóvel que lhe pertence, fez a você uma descrição 
amorosa do seu, que, nessa vida relativamente longa, 
só mudou os pneus e continua a dar-lhe constante 
alegria, com a precisão honesta do seu serviço.

Mas, descanse em paz, grande Cecília, pois se 
viva ainda fosse, você estaria reclamando do caos no 
trânsito, do preço dos combustíveis, das restrições 
governamentais, do preço abusivo nos estaciona-
mentos e, talvez, não tivesse ânimo para fazer uma 
crônica tão linda como essa!

Paixão por 
automóveis

Os Céus e Mares de Zezita

Vasconcelos
Escritor - fer.mengo@uol.com.br

Fernando
Quase 50 anos depois, ‘O Homem 

de Palha’ permanece soberbo

Artigo André Cananéa 
andrecananea2@gmail.com

Crônica
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Carros modernos: industrialização em massa tirou os traços de personalidade

Foto: Divulgação

Longa estrelado por Christopher Lee 
segue atual, sobretudo na discussão 

sobre verdade à luz da religião

Foto: Divulgação

“A barra do dia já clareou!”
Zezita Matos, nossa grande atriz, 

educadora, e querida dos paraiba-
nos. Nesta pandemia, Zezita sempre 
posta fotos do mar e céu da Praia de 
Intermares, onde mora. Lugar que 
me custa. Que fica por entre as “fron-
teiras” do Bessa e Cabedelo. E como 
gosto desse bairro que vi nascer por 
entre os coqueiros tantos de uma 
propriedade. Minha vida de menina, 
indo pra lá e pra cá na Praia do Poço 
e de Formosa.

São fotos belas e de todas as cores 
e tons e estações. Por vezes reconheço 
a aurora, por outras, o crepúsculo. Das 
Deusas! Mas intuo a dizer que a maioria 
são do amanhecer. E as fotos de Zezita 
tem sido um presente para os seus 
seguidores. Numa pandemia, onde a 
gente tem que tirar leite das pedras, 
contemplar essas paisagens, nos acal-
mou/acalma. A mim, sim.

São mares azuis, claros, escuros, 
límpidos, verdejantes, revoltos, ple-
nos. Calmarias. Ou turbilhões. Tem-
pestades íntimas. Com ondas, lisas e/
ou crespas. Águas mais amarronzadas, 
típicas dos nossos invernos praieiros.
Os tons terra. Marrons, beges, mas 
quem já viu mar bege? Maneira de 
falar. Aquelas cores de burro quando 
foge! Clarinhas. Mas aí vem um raio 
solar. Alguma flecha certeira que 
equilibra com o enquadramento que 
Zezita dá ao seu primeiro olhar na luz 
da manhã. É de manhã!

Areias que aparecem, ondas que 
quebram, ou não... a linha do infi-
nito esmaecida, ou marcada. Mares 
tenebrosos com até arco-íris na beira 

do pote de ouro. Céu também azul, 
ou cinza, ou cores mais fortes. Céu 
de carneirinho ou de brigadeiro. Sol 
que nasce, que se põe. Vermelhos 
flamejantes. Laranjas.  Bola de fogo 
ao fundo. Sol em andamento. Lá em 
cima. Sol forte.

Coqueiros. Aquela linha linda que 
tem por lá, em Intermares, e que eu, 
particularmente, contemplo quando 
vou fazer a feira no Supermercado de 
nome Litoral. Surfistas na área. Aqueles 
pontinhos pretos e cambaleantes desli-
zando nas ondas. Coqueiros pequenos. 
Palhas calmas, ou alvoroçadas. De 
todas as formas são lindos. Compõem a 
paisagem praiana. 

Por vezes o olhar de Zezita tam-
bém capta tons fúcsia. Rosas, lilases, 
roxos. Ou cinzas fortes, grafites, penso 
nos mares e mares mundo afora. No 
medo e receio que essas águas nos 
impõe. Amedronto-me!  Distancio-me. 
Contemplo-te. 

Tons cítricos. Limão, lima, laranjas, 
verde água, água piscina... Cores.

Turner, o pintor inglês, que tanto 
me impressiona com as suas tem-
pestades, veio bater aqui, às portas 
da câmera de Zezita, que entre um 
take e outro, entre um filme e outro, 
entre um tablado e outro, sente-se 
captada pelas luzes da sua janela. Do 

outro lado. Pelo lado de lá. Pela janela 
com uma visão. A visão do mundo 
para além da sua e da nossa prisão 
de cada dia. Pela sua janela lateral e, 
naquele instante, não existe fronteira 
nem confinamento. É a imensidão do 
Mar Adentro. Aquela imaginação por 
e para onde voamos, nadamos, e nos 
transportamos. Para um farol, rumo 
a um, o de Virginia Woolf, o do Cabo 
das Tormentas, ou aquele logo ali, em 
Praia Formosa.

Por vezes vejo dilúvios, por 
outras a Sagração da Primavera. Por 
outras, um foguete ao mar expelido 
para a lua! Por onde andam os astro-
nautas? Por outras ainda um balão 
que explode em alto mar. E por falar 
em lua, as fotos dos mares e céus na 
lua cheia, são outra janela à parte. 
Lua cheia, minguante, crescente, 
sumida, amostrada, todas enluara-
das. E nós aqui, sem janela, ou sem 
os mares de Zezita, vamos, junto com 
ela, nos ensolarando, nos enluarando. 
Acarinhamo-nos com os seus 50 tons 
de cinzas, nos amarelos manga, nos 
magentas carne em viva, nos neons 
das cores modernas, nas antigas, lá 
no século passado, por onde as nu-
vens nos leva, pelo rastro. 

As paisagens das fotos de Zezita, 
também foram minhas um dia. São 
minhas toda semana. Só que a minha 
hora é outra. É a hora do sol mais 
quente. O mar que brilha feito faíscas 
de diamantes nas suas bordas. Mas, de 
mais tarde em mais tarde, a gente se 
encontra nas janelas e nas paisagens 
das praias. E principalmente:

Na esperança!

 A visão do mundo para além da sua 
e da nossa prisão de cada dia. Pela sua 
janela lateral e, naquele instante, não 

existe fronteira nem confinamento 

Através do QR Code acima, 
acesse o trailer oficial de

‘O Homem de Palha’
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Dando continuidade às apresentações e aos (às) ho-
menageados (as) do livro Paraíba na Literatura II (Editora 
A União, 2020), nosso olhar se volta para os onze escritores 
que compõem o segundo volume da obra. 

Ignez Mariz nasceu na cidade de Sousa, em 1905, e fa-
zia parte de uma família conhecida no meio político. A pro-
fessora Analice Pereira foi a responsável pela apresentação 
da escritora e ressalta que, além de escritora, foi educadora 
com formação em Pedagogia tendo estudado no Colégio das 
Neves, em João Pessoa. Escrevia para revistas e jornais bra-
sileiros e publicou o romance A Barragem, inserindo-se, te-
mática e formalmente, no regionalismo de 1930, justifica-se, 
assim, o título escolhido por Analice para apresentar Ignez 
Mariz – Uma barragem no regionalismo de 30. 

Genilda Azeredo fez a apresentação do poeta José An-
tônio Assunção e deu o título A poesia como palimpsesto. Na-
tural do Rio Grande do Norte, Assunção mora na Paraíba 
desde criança e trabalhou na área de telejornalismo e de 
projetos culturais. Autor de dois livros de poesia – O câncer 
do pêssego e A trapaça da rosa. Econômico em termos de 
publicação é louvado de forma unânime pela crítica. Esta-
belece um diálogo intertextual em seus poemas e se utiliza 
da metalinguagem.

O professor e crítico literário Juarez da Gama Batista, 
nasceu em João Pessoa, e foi apresentado pela professora e 
acadêmica Ângela Bezerra de Castro. Erudito e modesto, o 
professor Juarez, um dos “críticos mais lúcidos da Paraíba”, 
reafirmava constantemente: “não sou um crítico, no sentido 
convencional da palavra. Sou um ensaísta.” Para Ângela, ele 
escrevia como um poeta. Deixou mais de 40 títulos publica-
dos, entre crônicas, ensaios, discursos, conferências. Vários 
de seus ensaios receberam prêmios nacionais. 

Lúcio Lins – poeta do mar e do mais é o título do texto 
que Águia Mendes escolheu para apresentar seu compa-
nheiro de travessia poética. Lins não era apenas o poeta do 
mar, o navegador do reino das palavras, aquele que singrava 
mares para descobrir horizontes, era também, “o poeta das 
inquietações”. Sua poesia “tinha força inventiva e estética 
avassaladora”. Mendes considera que a morte prematura do 
poeta inviabilizou a realização de novos projetos. 

Marcos Tavares, jornalista e poeta, foi saudado pelo 
professor João Trindade, que deu este título a seu texto – 
A poética lírica, cáustica e irônica, com humor e concisão. 
Trindade rememora o primeiro encontro que teve com 
Marcos Tavares, foi na redação do jornal O Norte, e sen-
tiu-se tímido diante do famoso autor de Passarosanos. Ao 
fazer uma breve análise da poética do autor, enfatiza que 
o diferenciador é a genialidade de colocar “o social e o irô-
nico-cáustico dentro do lírico”. 

Maria José Limeira foi retratada pelo poeta e contista 
Antônio Mariano, que revisita a vida e a produção literária 
da escritora através do texto Os subterrâneos da memória. 
Por sua participação nos movimentos sociais e atuação na 
Campanha de Alfabetização Popular (Ceplar, método Paulo 
Freire) foi detida nos anos da ditadura. Autora de vários li-
vros de contos com algumas incursões na poesia e no jor-
nalismo. Mariano destaca, na sua escrita, um alto grau de 
subjetividade e o desenho preciso dos personagens. 

O ensaio do professor, escritor e ensaísta Carlos Ne-
wton Júnior – Um poeta entre o erudito e o popular – recai 
sobre Orlando Tejo. Newton faz uma curiosa observação 
sobre Tejo: era dono de uma memória privilegiada, sabia 
de cor todos os poemas de Augusto e conseguia “a proeza 
de declamá-los, inclusive, de trás para frente”. Apaixonado 
pelos cantores populares, escreveu Zé Limeira, poeta do 
absurdo que lhe deu projeção nacional. 

Rangel Júnior saúda o poeta popular Pinto do Montei-
ro com o texto Viva a ‘Cascavel do Repente’. Repentista de 
profissão consolidou-se “como um dos gigantes da poesia 
improvisada.” Nos desafios, colocava seus oponentes em 
enrascadas e pelos ataques ferinos que desferia recebeu a 
alcunha de “Cascavel do Repente”. Foi um marco na histó-
ria do repente nordestino.

Para falar sobre o romancista e teatrólogo Tarcísio Pe-
riera foi convidado o professor, escritor e também teatrólo-
go Paulo Vieira, que escreveu o texto Um contador de histó-
rias. Vieira ressalta a capacidade do autor de escrever como 
se estivesse conversando e lembra outro paraibano capaz 
dessa proeza – José Lins do Rego. Além de romancista, Tar-
císio é autor de peças de teatro e ator. Já recebeu diversos 
prêmios nos gêneros de romance e de teatro. 

O professor e poeta Sérgio de Castro Pinto apresentou 
o também professor, poeta e filósofo Vanildo Brito e escre-
veu o texto Poesia de talhe apolíneo. Esta afirmativa de Cas-
tro Pinto resume o que representa a poesia de Vanildo Brito 
– “deixou de ser moderno para ser eterno”. Na juventude, 
Vanildo foi mentor da Geração 59, na madureza isolou-se, 
traduziu poetas latinos e escreveu Selecta Carmina. 

O último homenageado é um artista de múltiplos valo-
res – o sorocabano W.J. Solha. O professor, ensaísta e cinéfilo 
João Batista de Brito escreveu o texto Um artista cósmico. 
Definido como “escritor, poeta, romancista, artista plástico, 
compositor, dramaturgo, ator, ensaísta, esteta”, o espaço do 
jornal é pequeno para traduzir o que ele representa para as 
letras paraibanas e brasileiras. É tudo que posso dizer. Leia 
o texto de J.B.B. e tire suas conclusões.

‘PB na Literatura 
II’ (2a parte)

de livros 
Baú

Neide Medeiros Santos 
neidemed@gmail.com
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Módulo Lunar

Jonathas Pereira Falcão, 
o Seu Pereira, desembarca 
do Coletivo 401 e entra em 
Módulo Lunar, disco solo que 
o músico divulga hoje, dia 
em que completa 44 anos de 
vida. O lançamento se dará 
através de um show virtual 
gratuito que Falcão leva ao 
público a partir das 21h, no 
canal do músico no YouTube 
(/tvseupereira). 

Com pegadas intimis-
tas, arranjos acústicos e sem 
instrumentos percussivos, 
o álbum que nasceu exclu-
sivamente durante a pande-
mia é marcado por parcerias 
musicais e por baladas ro-
mânticas. As faixas podem 
ser compradas através de 
transferência bancária, antes 
que elas cheguem nas plata-
formas de streaming. 

A formação do Módulo 
Lunar traz, além de Falcão 
ao violão, Chico Limeira com 
guitarra e contrabaixo, e 
Renato Oliveira ao teclado 
e sintetizadores, cuidando 
também da mixagem e mas-
terização. Os dois últimos 
assinam ainda a produção 
musical do disco. “É como se 
fosse o módulo lunar mesmo, 
eu brinco com isso, porque 
geralmente levam poucas 
pessoas”, compara Falcão. 
“Na pandemia, eu comecei 
a fazer muitas parcerias e a 
compor muitas canções inti-
mistas e que não cabem mui-
to com a banda Coletivo 401. 
A pegada é outra”, explica ele. 

“Não dá pra ir para o estúdio 
com a banda toda. É um risco 
muito grande”, complementa 
o músico, que chegou a de-
senvolver a versão mais gra-
ve da covid-19 e ter 40% dos 
pulmões comprometidos.

“Eu resolvi me auto-
presentear. É um disco bem 
pessoal”, pontua o músico, 
que também é designer, e 
concebeu e desenhou a capa 
do álbum. “Como esse é um 
trabalho muito pessoal e so-
litário, eu decidi não passar 
isso para outra pessoa e re-
solvi eu mesmo fazer”, deta-
lha Falcão.

São doze canções, das 
quais quatro são regrava-
ções e oito inéditas. Entre 
elas, a canção que abre o 
álbum e inspira o nome do 
projeto é ‘Quarto Minguante’. 
A lista de canções originais 
incluem ‘Eu que me resolva 
com meu ego’, ‘A falsa memó-
ria da língua’, ‘Fogo de Palha’, 
a erótica-romântica ‘Eita’ e 
‘Fundamental’, que, apesar 
de não ter sido gravada an-
teriormente, já foi apresen-
tada em lives realizadas pelo 
músico e é sempre bastante 
pedida pelo público.  

Entre as regravações, 
a plateia virtual vai poder 
acompanhar ‘Já era’, com 
arranjo e participação nos 
vocais de Chico Limeira. 
“Um arranjo belíssimo que 
ele fez”, adianta Falcão. ‘Eu 
não sou boa influência para 
você’ também estará pre-
sente no álbum e virá com 
uma versão em espanhol, 
interpretada pela cantora 

argentina Juana Olmo. Ou-
tra regravação é ‘Gotham 
City love’, que deve contar 
com parte da letra em in-
glês e parceria com o can-
tor e compositor recifense 
Juvenil Silva. Fechando as 
releituras, ‘Bicho Solto’, que 
seguirá a proposta geral do 
disco com uma versão bem 
mais intimista.

Durante a apresenta-
ção, que deve ter por volta 
de uma hora e meia, será di-
vulgado uma chave PIX para 
uma contribuição solidária. 
A transferência garante re-
ceber as músicas do novo 
álbum cerca de um mês an-
tes de elas chegarem às pla-
taformas de streaming. “Eu 
vou disponibilizar o e-mail 

para que as pessoas man-
dem o comprovante do PIX 
que, assim que receber a 
mensagem, eu já respondo 
com o link com os arquivos”. 
Não há uma definição do va-
lor a ser cobrado ainda, mas 
deve girar em algo em torno 
de R$ 15 ou R$ 20.

Seu Pereira 
lança disco 
solo com 
inéditas e 
regravações

Foto: Divulgação

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Marcado por baladas 
românticas, com 

pegadas intimistas, 
arranjos acústicos e 

sem instrumentos 
percussivos, o álbum 

foi feito durante a 
pandemia e será 

apresentado hoje, 
durante uma ‘live’ 

em show gratuito no 
canal do YouTube

Através do QR Code acima,
acesse o canal oficial da

TV Seu Pereira no YouTube
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Em clima junino, o ‘Pai-
nel Funesc’ desta terça-feira 
terá como tema “Forró, São 
João e Pandemia”. O debate 
virtual acontecerá gratuita-
mente a partir das 19h, ao 
vivo, no canal oficial da Fun-
dação no YouTube (/funes-
cpbgov). A mediação será 
feita pelo músico Jáder Fina-
more, tendo como debatedo-
res convidados Janayna Pe-
reira, Ivan Dias e Lucas Dan.

Com mais de duas déca-
das de estrada, ex-integran-
te da banda de forró Bicho 
do Pé, a cantora, composi-
tora e artista multimídia Ja-
nayna Pereira está lançando 
o disco solo Tempo Bom, seu 
sétimo trabalho (que inclui 
Olhando pra Lua, uma ho-
menagem ao “Rei do Baião”, 
Luiz Gonzaga, lançado em 
2013).

Membro-fundador da 
banda Os Fulano, o multi
-instrumentista Lucas Dan é 

adepto da sanfona e já par-
ticipou de vários projetos, 
incluindo um duo com Wis-
ter. Com Os Fulano, o artista 
já se apresentou nos mais 
tradicionais palcos dos fes-
tejos populares do Nordeste, 
como o Maior São João do 
Mundo, em Campina Grande.

Já o músico, produtor, 
pesquisador, e ativista cul-
tural Ivan Dias se apresenta 

desde 1997 como DJ pelas 
principais Casas de Forró do 
Brasil, a exemplo de São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e Espírito Santo. Além de 
ser DJ e interagir no cenário 
do forró pé de serra, ele cole-
ciona, pesquisa, restaura, di-
gitaliza e remasteriza discos 
do gênero em vinil, possuin-
do uma coleção com milhares 
de LPs de forró.

Painel Funesc de hoje apresenta o 
tema “Forró, São João e pandemia”

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Dentre os convidados, o multi-instrumentista Lucas Dan (E) e a cantora e compositora Janayna Pereira (D)

Fotos: Divulgação
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Nesta terça-feira, será apresentado o primeiro de quatro episódios dedicados ao consagrado multi-instrumentista alagoano

Comemora-se hoje os 
85 anos do “bruxo dos sons”. 
Nascido em 22 de junho de 
1936, no município Olho 
D’água da Canoa, em Ala-
goas, o multi-instrumentis-
ta, arranjador e compositor 
Hermeto Pascoal mantém 
ativa sua relevância na mú-
sica, que pode ser compro-
vada hoje na série Hermeto 
85 - Vida em Sinfonia, da Rá-
dio Cultura Brasil. A produ-
ção será dividida em quatro 
episódios e vai ao ar às 17h. 
Experimentador autodidata, 
Hermeto já produziu mais de 
20 discos autorais, incluindo 
cerca de 615 obras, sempre 
confundindo os limites que 
separam o popular do eru-
dito, os ritmos nacionais e 
internacionais. 

A linguagem musical de 
Hermeto combina harmonias 
dissonantes a ritmos e melo-
dias populares, muitos destes 
originários do Nordeste bra-
sileiro. A sua produção artís-
tica é marcada pelo uso não 
convencional de instrumen-
tos tradicionais e exploração 
de novas possibilidades de 
timbres, através de um ar-
senal percussivo com fontes 
sonoras as mais diversas. 
“Hermeto Pascoal é de uma 
genialidade muito fácil de se 
entender por conta da sua 
música espontânea e de suas 
pesquisas sobre som”, desta-
ca Luiz Carlos Durier, que é 
regente-titular da Orquestra 
Sinfônica da Paraíba (OSPB) 
desde o ano de 2013. “Her-
meto é um músico ímpar. Ele 
é único no Brasil”, comple-
menta o regente.

Durier afirma que uma 
das grandes contribuições do 
músico alagoano são os seus 
estudos sobre os timbres. A 
música de Hermeto Pascoal 

demonstra uma abertura 
para o reino dos sons não 
considerados tradicionalmen-
te musicais, como os que são 
inarmônicos e ruidosos en-
contrados no cotidiano e na 
Natureza. “Ele trabalha com 
timbres diversos, sejam eles 
até materiais que você tem 
em casa. Hermeto pesquisa 
sobre timbre das madeiras, 
dos metais, e das panelas ele 
se utiliza. Isso faz com que a 
gente repense para extrair 
da melhor maneira possível 
dos instrumentos musicais 
que trabalhamos e daqueles 
instrumentos que podem ser 
agregados às orquestras”, de-

talha Durier que lembra ter 
usado os estudos do alagoano 
quando precisou inserir e har-
monizar o som da cuíca em 
apresentações da OSPB.

Apesar da reverência 
que maestros e músicos eru-
ditos têm por Hermeto, sua 
formação musical passa ao 
largo dessa tradição. Como os 
professores de música não ti-
nham paciência para ensinar 
o garoto albino com muitas di-
ficuldades em ler música, Her-
meto elaborou sua linguagem 
independentemente da tradi-
ção erudita, enfatizando a in-
tuição sobre o conhecimento, 
e a prática sobre a teoria. 

O maestro-titular da Or-
questra Sinfônica Municipal 
de João Pessoa (OSMJP) Car-
los Anísio conta uma história 
que quando Hermeto veio 
para a Paraíba para tocar na 
Orquestra Tabajara, depois 
da saída do maestro Severi-
no Araújo (1917-2012), ele 
ainda não sabia ler as parti-
turas, mas a questão foi su-
perada pelo virtuosismo do 
músico. “Ele tocava tão bem 
que o maestro disse: ‘coloca 
uma partitura na frente, faz 
de conta que ele está lendo. 
Ele toca melhor que todos vo-
cês’”, conta. “Ele escreve mú-
sica de uma forma tão natural 

que eu acho que é mais fácil 
para ele escrever uma parti-
tura grande para um grupo 
que um bilhete”, compara 
Carlos Anísio.

O maestro da OSMJP 
lembra ainda do episódio no 
qual, durante um festival na 
década de 1970, Hermeto le-
vou um porco para produzir 
música com os grunhidos do 
animal. Devido ao seu ouvi-
do absoluto e sua capacidade 
de transformar tudo em mú-
sica, até a mãe de Hermeto o 
chamava de aluado, fazendo
-o acreditar que tinha algum 
problema auditivo. Hermeto 
Pascoal também estabelecia 

relações interessantes entre 
música e imagem. Apesar 
de ter a visão muito preju-
dicada pelo albinismo, ele 
se expressa frequentemente 
em termos visuais quando 
fala de sua música, e diz se 
inspirar para o fazer musical 
não só a partir de sons, mas 
também a partir de imagens. 
“Ele sempre foi transgressor, 
tanto na imagem, na figura 
dele, quanto na música”, re-
força Carlos Anísio.

Criando uma linguagem 
musical associando os ele-
mentos da música nordesti-
na e o jazz, Hermeto sempre 
revela a importância que a 
improvisação tem para a sua 
composição. Considerando o 
alagoano como um dos pila-
res da música brasileira e um 
artista genial que foi muitas 
vezes incompreendido, Aní-
sio lembra que a Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB) 
foi a primeira instituição no 
Brasil a conceder ao músico, 
em 2019, o título de Doutor 
Honoris Causa – que ainda 
deve ser entregue em ceri-
mônia ao alagoano. “Para 
mim, ele é um alquimista. Ele 
consegue colocar na mesma 
panela a tradição da música 
brasileira, principalmente a 
nordestina, com o jazz e os 
experimentos timbrísticos”, 
frisa o maestro. “Ele é tão ma-
ravilhoso e icônico, que ele 
não tem nem classificação”, 
finaliza Carlos Anísio.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Hermeto Pascoal celebra seus 
85 anos com série radiofônica

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da
Rádio Cultura Brasil

Em 2019, UFPB foi a primeira instituição 
no Brasil a conceder ao músico o título 
de Doutor Honoris Causa, cuja cerimônia 
ainda será realizada

Foto: Gabriela Biló/Estadão Conteúdo

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

No final de uma tarde senti a 
brisa marítima. A natureza pura 
canalizada para a modernidade 

em concreto, plástico e vidro, luzes e bur-
burinhos – o som confuso de altas vozes 
dissonantes num dos templos do consumo 
desenfreado desta pós-modernidade. Ironia 
que a pós-modernidade seja uma pré-barbá-
rie tecnológica.

Estava junto ao MAG Shopping – centro 
de quietudes de quem sabe usufruí-lo sem 
a contaminação das minireligiões de incer-
tezas e tsunamis de pares e pares de olhos 
que trocam-se, angustiam-se, sexualizam-se, 
compram-se e correm de si próprios.

Dividi a minha quietude com Terezi-
nha Fialho, uma poetisa professora, e Juan 
Cortez, um místico mestre misturando 
as longínquas tradições de Machu Picchu 
com os galopes motociclados à beira-mar. 
A quietude a seis mãos era sinal de que o 
mundo não vai acabar neste ano, nem em 
2035 ou 2042.

Trocamos informações sobre os planos 
paralelos da existência, apelando ora para o 
Grande Ser ora para Fritjof Capra, o tal ponto 
de mutação na física necessária para enten-
der a religião e sua ausência.

Ficamos até a hora em que o ansioso 
formigueiro humano começou a ceder espa-
ços para invisíveis agentes da turbulência da 
qual o mar afasta-se com sabedoria. Saímos e 

nos separamos, cada qual para seus afazeres.
Eu tinha saído de uma semana em que 

o definitivo adeus de uma amiga levou-me 
à lembrança de um antigo verso de Carlos 
Drummond:

“Quem me acode à cabeça e ao coração 
neste fim de ano, entre alegria e dor”.

Na verdade, em Drummond mais 
pergunta que verso, menos comunhão que 
solidão.

Num táxi, no longo trajeto entre Ma-
naíra e Cruz das Armas, entre paralelas e 
perpendiculares, retas e curvas iluminadas 
aleatoriamente, comecei a olhar a falta de 
céu e a temer que os junhos, julhos e agostos 
deixem de ser exceções e transformem-se 
em rotinas. Principalmente os julhos.

Com o calor dando sinais que será bem 
forte no próximo verão, a violência aumenta 
em minhas preocupações. Anteontem, um 
cidadão passou num carro branco, em alta 
velocidade, pela rua onde moro, dando tiros 
pra cima.

nnnnnnnnnn

A violência cresce numa cidade outrora 
calma. No começo do século, era uma calma 
violência, mas já uma forma de violência. 
Recordo Fagner (foto) cantando: “Dói a 
irreverência, violência calma, brasileira é 
minha alma”.

Nos últimos dez anos, vêm sumindo os 
sinais de pureza e inocência – como se elas 
tivessem medo de vir à tona. O medo vem 
sendo a única reação à violência.

Não há calma no trânsito, nas ruas. 
Faz tempo que não vou a capitais de áreas 
semelhantes a João Pessoa, como Natal, 
Maceió e Aracaju. Será que estão assim? 
Acredito que sim, pois as almas dessas cida-
des também são brasileiras.

Nosso país inspira e expira violência. 
Não foi por mera semelhança e coinci-
dência que, em levantamento patrocinado 
pela ONU, verificou-se que o consumo de 
drogas pesadas diminuiu nos Estados Uni-
dos, na Europa, e cresceu no Brasil. Pior: a 
projeção é de ascensão.

Confesso que me dá uma espécie de 
depressão ao pensar que crianças estão 
crescendo, indo às escolas, estudando, expe-
rimentando com precocidade os sentimentos 
de desconfiança e medo.

Fagner, irreverência e “violência calma”
nnn  Não defen-

do que seja erguido um 
monumento a Augusto 
dos Anjos no Parque 
Solon de Lucena.

Não defendo 
que seja erguido um 
monumento ao autor 
do Eu na Lagoa (lá 
existe um busto, e não 
um monumento). Que 
não seja apenas pela 
óbvia importância do 
paraibano, que é um 
dos maiores poetas da 
língua portuguesa. A 
minha proposta tem a 
ver com algo moderno, 
eficiente, concreto, 
que se chama turismo 
cultural – praticado no 
Brasil, com organiza-
ção, em muitas cidades 
e capitais.

Não são dois 
inexpressivos bustos – 
como os colocados na 
Lagoa e numa galeria 
entre a Praça 1817 e o 
calçadão da Duque de 
Caxias –, nem as peque-
nas estátuas colocadas 
no largo em frente ao 
Teatro Santa Roza e na 
Academia Paraibana 
de Letras, que podem 
provocar atenções 

maiores da população 
nem muito menos uma 
sólida contribuição ao 
turismo cultural.

O necessário é 
um monumento de 
Augusto dos Anjos em 
dimensão semelhante 
ao que a Bahia ergueu 
para Castro Alves, 
inaugurado em julho 
de 1923.

Em Salvador, o 
monumento de Castro 
Alves, em sua totalidade 
mede 10,74m de altura, 
com um pedestal de 
seis degraus.

A estátua do poeta 
baiano – esculpida por 
Pasquale de Chirico – 
mede 2,34 de altura.

Em placa de már-
more, numa das faces 
da base, lê-se: “A Bahia, 
a Castro Alves”.

Nenhum turista 
passa por Salvador 
sem fazer imagens no 
monumento de Castro 
Alves. O mesmo acon-
teceria em João Pessoa, 
erguendo-se um 
monumento a Augusto. 
Turismo cultural, sim, 
caros amigos.

Sempre Augusto
Foto: Divulgação
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João Azevêdo destaca que as fake news têm sido recorrentes e praticadas por quem não contribui com o combate à pandemia

O governador João Azevêdo 
(Cidadania) voltou a enfatizar 
ontem a proliferação de notícias 
falsas que tentam confundir a 
população paraibana. Os últi-
mos fake news foram de que o 
Governo do Estado iria fechar 
as estradas durante o São João. O 
governador rebateu as falsas in-
formações em suas redes sociais 
nesse último final de semana e 
no programa ‘Conversa com o 
Governador’ transmitido ontem 
pela Rádio Tabajara.

João Azevêdo ressaltou que, 
em nenhum momento da pande-

mia, o fechamento de estradas 
ocorreu e que também não será 
feito agora, no período do São 
João. “Querem apenas provocar 
pânico e confundir a população. 
Por causa desse tipo de atitude 
que o país, infelizmente, chegou 
ao ponto que chegou. Diferente 
deles, nosso compromisso é com 
o povo e com as vidas”, disse.

Segundo esclareceu o go-
vernador, as fake news têm 
ocorrido de forma recorrente, 
principalmente por aqueles que 
não têm contribuído no combate 
à pandemia. Durante o progra-
ma ‘Conversa com o Governa-
dor’, ele ressaltou mais uma vez 
que as notícias de privatização 

da Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa), são fal-
sas. “Infelizmente, por questões 
políticas, alguns se aproveitam 
deste momento para fazer esse 
discurso mentiroso e que não 
vai ao encontro com o que esta-
mos fazendo”, comentou.

João Azevêdo explicou que a 
criação de microrregiões no es-
tado ocorreu com o fim de ajus-
tar a legislação estadual com o 
Marco Legal do Saneamento Bá-
sico. Todos os estados têm até o 
próximo dia 15 de julho para fa-
zer a sua microrregionalização. 
“Se não fizéssemos isso agora, 
seria feito pelo Governo Federal, 
que tem uma lógica completa-

mente diferente da nossa e tem 
o objetivo de privatizar, o que 
nós não queremos”.

Além disso, o chefe do Po-
der Executivo enfatizou que a 
privatização da Cagepa nunca 
foi e nunca será um plano do 
seu governo. “Lá em 2018, ainda 
no processo eleitoral, eu dizia 
e continuo a repetir: enquan-
to governador eu for, a Cagepa 
não será privatizada. A Cagepa 
é muito bem gerida, é uma em-
presa que dá resultados e tem 
uma responsabilidade social 
imensa com a Paraíba, portanto 
ela jamais será privatizada, en-
quanto eu estiver sentado nesta 
cadeira”.

Falsas notícias tentam criar o 
pânico na PB, diz governador

Sintonia administrativa
O governador João Azevêdo participou, ontem, com o prefeito Cícero Lucena, do 
anúncio de um pacote de obras estruturantes, resultado de uma integração político-
administrativa entre o Governo do Estado e a prefeitura da capital. Página 14
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Ação Parlamentar

Justiça & Adjacências

Pelas Prefeituras

Crimes de Internet
O deputado estadual Eduardo Carneiro 
(PRTB) é autor do Projeto de Lei 2249/2020 
que institui a ‘Semana Estadual de Conscien-
tização e Combate aos Crimes de Internet’ 
nas escolas da rede estadual da Paraíba. 
Também é de sua autoria o Projeto de Lei 
1391/2019 que proíbe a contratação de 
pessoas condenadas pela prática do crime de 
abuso sexual e congêneres para desenvolver 
atividades profissionais nas instituições de 
ensino. A multa para quem não cumprir 
chega a R$ 55,1 milhões.

Hospital veterinário
O projeto de Lei 2030/2021 estabelece o 
funcionamento de ao menos um hospital 
público veterinário nos estados e no Distrito 
Federal. A matéria, que tramita na Câmara 
Federal, é de autoria do deputado federal 
Rafafá (PSDB), que tem uma das bandeiras 
de luta do seu mandato a causa animal. Com 
a legislação – caso ela venha a ser aprovada 
pelos deputados federais no plenário da Casa 
–, as despesas serão por conta das dotações 
orçamentárias próprias.

Sem fogueiras
Na Paraíba, é proibido acender fogueiras em 
espaços urbanos durante os festejos juninos, 
enquanto perdurar a pandemia do novo 
coronavírus. A Lei 11.711/2020, de autoria 
do presidente da Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB), Adriano Galdino (PSB), 
completou um ano de publicação no último 
sábado (19) e tem como finalidade proteger 
as pessoas acometidas pela covid-19.

Curso a distância
Nos meses de maio e junho deste ano, o 
Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), por 
meio da Diretoria de Economia e Finanças, 
e a Escola Superior da Magistratura (Esma), 
promoveu o curso ‘Suprimentos de Fundos’. 
A formação contou com a participação de 
80 pessoas, entre magistrados e servidores. 
As aulas foram realizadas na modalidade a 
distância, no ambiente virtual da instituição 
de ensino, por meio da plataforma Moodle.

‘Festival de Cinema’
Soledade, município do Cariri paraibano tem 
buscado investir nas artes. A cidade, que já 
foi cenário para gravação de pelo menos 15 
filmes, se prepara para a segunda edição do 
‘Festival de Cinema’, previsto para acontecer 
em setembro deste ano. Além de prestigiar 
os artistas locais, o evento de setembro tam-
bém vai contemplar estudantes de escolas 
públicas da região: o ‘Troféu Cine-Escola-PB’ 
vai premiar as produções cinematográficas 
dos alunos em uma nova categoria criada.

Sinal preocupante
Médico por formação e integrante do Tribu-
nal de Contas da União (TCU) desde 2015, o 
ministro paraibano Vital do Rêgo confia na 
seriedade da instituição para deliberar so-
bre o rumoroso documento produzido pelo 
auditor Alexandre Marques, com supostos 
indícios de supernotificação no registro de 
mortes por covid-19.O documento foi men-
cionado por Jair Bolsonaro (sem partido), em 
um sinal preocupante de que informações 
inverídicas e não oficiaisdo tribunal chegam 
por canais paralelos ao Palácio do Planalto.

Alocação de recursos
Visando apoiar gestores e profissionais com 
informações sobre alocação dos recursos 
federais para os municípios, o Ministério da 
Saúde lançou o Manual Instrutivo do Finan-
ciamento da Atenção Primária à Saúde. O 
material traz informações sobre captação, 
desempenho e incentivos estratégicos, es-
clarecendo a metodologia de alocação de 
recursos do Programa Previne Brasil.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Novos remanejamentos de recursos provocam 
críticas da oposição na Câmara de João Pessoa

Comissão aprova projeto de educação especial

“Bullying” volta à pauta no plenário da CMJP

Antes de entrar em recesso 
previsto para o dia 29, a Câ-
mara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) deverá apreciar e votar 
mais uma matéria que trata de 
remanejamento de recursos 
entre algumas secretarias. Se-
gundo a bancada de oposição na 
Casa, desta vez “existem alguns 
itens polêmicos e que precisa-
riam ser revertidos pelos ve-
readores”.

“O que nos causa até es-
tranheza é que, entre os atos 
desse novo remanejamento, o 
prefeito está tirando R$ 1,5 mi-

lhão da já sucateada Guarda 
Municipal e acrescentando R$ 
2,5 milhões para a Comunicação 
e R$ 600 mil para pagamento 
de salário no gabinete do vi-
ce-prefeito”, apontou, ontem, 
o vereador Marcos Henriques 
(PT), ao alertar que, desta vez, 
a própria bancada da situação 
precisará estudar melhor mais 
esse remanejamento.

Entre outros órgãos que 
perdem recursos, Marcos Hen-
riques destacou os casos da 
Secretaria da Receita, de onde 
sai R$ 1,1 milhão e da Controla-
doria, que perde R$ 1,6 milhão. 
“Estamos muito preocupados 
com tudo isso, especialmente 

a situação da Guarda Munici-
pal que já não dispõe de armas 
e equipamentos e que tem os 
menores salários do país”, disse.

O vereador frisou que os 
remanejamentos são normais 
na administração pública e, no 
mais das vezes, até necessários, 
mas que precisam ser feitos 
com certos critérios. “Não dá 
para tirar de quem já não tem 
para a Comunicação e pagamen-
to de salários de um gabinete”, 
completou.

A matéria, segundo o verea-
dor, já foi lida na sessão anterior 
e deve estar passando pelas co-
missões permanentes da Casa, 
devendo entrar em pauta possi-

velmente hoje, senão na última 
sessão do semestre na próxima 
terça-feira (29). “Uma coisa é 
certa: na quinta-feira (24) não 
será possível porque é ‘Dia de 
São João’ e não deverá haver 
sessão”, projetou.

Mesmo sendo a penúltima 
do semestre, a semana começou 
com movimentação pequena na 
Câmara Municipal. Houve ape-
nas uma reunião da Comissão 
de Políticas Públicas (CPP), e 
a da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) terminou sem 
possibilidade de quórum, já que 
a maioria dos membros preferiu 
ir prestigiar um evento com a 
presença do prefeito.

Na reunião remota realiza-
da ontem pela manhã, a Comis-
são de Políticas Públicas (CPP) 
da Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) aprovou dezenas 
de projetos. Entre eles o que 
institui a ‘Política Municipal de 
Educação Especial na Perspecti-
va da Educação Inclusiva’.

De autoria do vereador 
Bruno Farias (Cidadania), o 
Projeto de Lei 43/2021 inclui 
o atendimento especializado 
aos estudantes identificados 
com altas habilidades e super-
dotação na capital paraibana. 
De acordo com a norma, são 
considerados estudantes aptos, 
de acordo com a ‘Política Na-

cional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclu-
siva’, aqueles que apresentem 
elevada criatividade e grande 
envolvimento na aprendizagem.

Beneficia também os estu-
dantes habilitados na realiza-
ção de tarefas em áreas de seu 
interesse e que demonstrem 
potencial elevado em qualquer 
uma das seguintes áreas: inte-
lectual, acadêmica, liderança, 
psicomotricidade e artes.

Pelo projeto, também fica 
estabelecido que a identifica-
ção de pessoas com altas habi-
lidades e superdotação ficará a 
cargo de profissionais ou pro-
fessores capacitados ou espe-

cializados em educação especial 
e inclusiva em altas habilidades, 
que atuarão em comunidades 
escolares e centros ou núcleos 
especializados, devendo ser 
realizadas avaliações pedagó-
gicas e possibilitada a utiliza-
ção de testes padronizados de 
forma complementar.

Constitui objeto também 
dessa política a disponibiliza-
ção do acesso, da permanência, 
da participação e da aprendi-
zagem com qualidade aos es-
tudantes com altas habilidades 
e superdotação em turmas re-
gulares.

Entre outras especifica-
ções, o Executivo municipal, 

quando necessário, apoiará 
parcerias com instituições pú-
blicas e privadas, associações e 
instituições de ensino, pesquisa 
e extensão universitária, visan-
do a ampliação da rede de aten-
dimento e à identificação das 
pessoas com altas habilidades 
e superdotação.

Bruno Farias recebeu pa-
recer favorável a outro projeto 
de sua autoria. Foi o de número 
67/2021, que institui a campa-
nha permanente de orientação, 
conscientização, prevenção e 
combate à nomofobia (vício em 
aparelhos móveis, como telefo-
ne celular ou tablet) no âmbito 
do município de João Pessoa.

Na mesma reunião, a CPP 
também aprovou dois projetos de 
autoria do vereador Zezinho Bo-
tafogo (Cidadania): o 31/2021, 
que institui o calendário oficial 
de eventos do município de João 
Pessoa; e o 85/2021, que cria o 
‘Programa de Enfrentamento à 
violência contra a mulher na pri-
meira infância’, visando à cons-
cientização de crianças sobre a 
não violência contra a mulher.

Do vereador Milanez Neto 
(PV) foram aprovados os projetos 
133/2021, que institui, em cará-
ter permanente, a campanha de 
combate ao bullying infantil e à 
pedofilia nos veículos utilizados 
no transporte de estudantes; e 
o 150/2021, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de realização do 

teste da triagem auditiva neona-
tal (teste da orelhinha) em bebês 
recém-nascidos nos hospitais 
públicos e privados do município.

Ainda receberam parecer 
favorável os seguintes projetos: 
o 276/2021, do vereador Luiz 

Flávio (PSDB), que estabelece 
a reserva de 2% das unidades 
habitacionais em favor dos inte-
grantes do quadro de efetivos da 
Guarda Civil Municipal de João 
Pessoa, nos programas e proje-
tos da Prefeitura de João Pessoa, 

geridos pela Secretaria Municipal 
de Habitação Social (Semhab); e o  
282/2021, do vereador Coronel 
Sobreira (MDB), que cria a ‘Sema-
na de Conscientização e Combate 
aos Crimes Cometidos por Meio 
da Internet’ a ser realizada anual-
mente na última semana do mês 
de abril.

Além desses, o 344/2021, 
do presidente da CMJP, verea-
dor Dinho Dowsley (Avante), 
que determina o dia 21 de no-
vembro como ‘Dia Temático de 
Conscientização e Enfrentamen-
to ao Feminicídio’ nas escolas 
públicas e privadas da cidade; e 
o 2286/2020, de Eliza Virgínia 
(Progressistas), reconhecendo 
como de utilidade pública à As-
sociação Chico Neto Racing.

Vereador Milanez Neto é o autor 
do projeto que cria campanha 

permanente de combate ao 
bullying infantil e à pedofilia
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Políticas

Anúncio conjunto das ações de R$ 1,1 bilhão é resultado de uma integração político-administrativa entre Cícero Lucena e João Azevêdo

Na manhã de ontem, no au-
ditório do Centro Administrati-
vo Municipal (CAM) de João Pes-
soa, foi anunciado pelo prefeito 
Cícero Lucena (Progressistas) 
um pacote de obras estruturan-
tes para a capital nas áreas de 
mobilidade urbana, saúde, edu-
cação, habitação, meio ambiente 
e segurança pública na ordem de 
aproximadamente R$ 1,1 bilhão. 
As ações vão contar com a par-
ceria do governo da Paraíba, que 
ajudará com recursos próprios 
na execução de parte das obras, 
sobretudo na área de mobilida-
de urbana.

Em sua participação no 
lançamento do programa mu-
nicipal ‘Agora tem trabalho’, o 
governador João Azevêdo (Cida-
dania) destacou a importância 
da formação de parcerias entres 
os poderes públicos, não só em 
nível de Executivo, mas também 
com a participação da bancada 
paraibana no Congresso Fede-
ral, que trabalha para conseguir 
recursos para o estado por meio 
de emendas parlamentares. O 
governador reforçou que a ges-
tão já vem investindo recursos 
próprios beneficiando a capital 
e os municípios vizinhos.

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Parceria entre Estado e PMJP 
garante obras estruturantes
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Notas & Fatos

Política em Movimento

Política na História

Homenagem a Maranhão
A taça de campeão do Campeonato Parai-
bano de Futebol de 2021, entregue no do-
mingo (20) ao Campinense, campeão da 
competição, leva o nome do ex-governador 
José Maranhão (MDB), uma das vítimas da 
covid-19 em 2021. A homenagem, segundo 
a Federação Paraibana de Futebol (FPF), é 
“em gratidão ao gestor que muito contribuiu 
não apenas com o futebol, mas também com 
atletas de diversas outras modalidades” no 
estado da Paraíba.

Lula virá a Paraíba
Depois uma série de encontros com líderes 
políticos em Brasília e no Rio de Janeiro, o 
ex-presidente e atual pré-candidato ao Palá-
cio do Planalto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
vai desembarcar em julho para um périplo 
entre estados do Nordeste com objetivo de 
reencontrar antigos aliados e buscar novas 
parcerias mirando a eleição de 2022. Na 
primeira quinzena de julho, o foco principal 
será na Paraíba numa reunião com o senador 
Veneziano Vital do Rêgo (MDB).

217 a.C. — Batalha de Ráfia: Ptolemeu IV 
Filópator do Egito derrota Antíoco III Magno 
do Império Selêucida.

168 a.C. — Batalha de Pidna: os romanos, 
comandados por Lúcio Emílio Paulo Mace-
dônico, derrotam e capturam o rei macedô-
nico Perseu, encerrando a Terceira Guerra 
Macedônica.

813 — Batalha de Versinícias: os protobúlga-
ros liderados por Crum derrotam o exército 
bizantino perto de Edirne. O imperador Mi-
guel I é forçado a abdicar em favor de Leão V, 
o Armênio.

1622 — Forças portuguesas repelem uma 
invasão holandesa na Batalha de Macau, 
durante a Guerra Luso-Holandesa.

1633 — A Congregação para a Doutrina da 
Fé em Roma força Galileu Galilei a renegar a 
sua ideia de que o Sol, e não a Terra, é o centro 
do universo.

1774 — Os britânicos aprovam o Ato de 
Quebec, estabelecendo regras de governo 
para a colônia de Quebec na América do 
Norte Britânica.

1874 — Inaugurado o telégrafo submarino 
ligando o Brasil (Rio de Janeiro) à Europa.

1921 — Guerra do Rife: o Exército da Espa-
nha sofre sua pior derrota militar nos tempos 
modernos para os berberes da região do Rife 
do Marrocos espanhol.

1940 — Segunda Guerra Mundial: a França 
é obrigada a assinar o Segundo Armistício de 
Compiègne com a Alemanha, no mesmo va-
gão ferroviário em que os alemães assinaram 
o Armistício em 1918.

1941 — Segunda Guerra Mundial: a Ale-
manha Nazista invade a União Soviética na 
Operação Barbarossa.

1944 — Segunda Guerra Mundial: dia da 
abertura da Operação Bagration da União 
Soviética contra o Grupo de Exércitos Centro.

1945 — Segunda Guerra Mundial: fim da 
Batalha de Okinawa.

1990 — Guerra Fria: Checkpoint Charlie é 
desmantelado em Berlim.

2012 — O presidente paraguaio Fernando 
Lugo é afastado do cargo por impeachment 
e sucedido por Federico Franco.

2015 — O edifício da Assembleia Nacional do 
Afeganistão é atacado por homens armados 
após um atentado suicida. Todos os seis pisto-
leiros são mortos e 18 pessoas ficam feridas.

“É importante dizer que o 
Governo do Estado tem por João 
Pessoa e Região Metropolita-
na uma atenção especial. Nós 
temos, desde 2019 até agora, 
investidos R$ 352 milhões em 
obras concluídas; em execução 
e agora, esses R$ 61 milhões 
que o senhor prefeito se referiu, 
que são obras que já estão em 

processo de licitação”, comen-
tou João Azevêdo, destacando 
o aporte do Governo do Estado 
no pacote lançado na manhã de 
ontem.

Dentre as obras anuncia-
das pelo prefeito Cícero Luce-
na, para as áreas de habitação, 
saúde e educação, as principais 
foram a construção de duas Uni-

dades de Pronto-Atendimento 
(UPAs), ampliação e reforma 
de seis mercados públicos da 
capital, construção de seis novas 
escolas e reforma de outras 32, 
construção do Hospital Público 
Veterinário, além da construção 
de 13 conjuntos habitacionais, 
totalizando 3.852 unidades de 
habitação.

“É importante dizer que o Governo do Estado tem por João Pessoa e Região Metropolitana uma atenção especial”, enfatiza João Azevêdo

Foto: Evandro Pereira

Ênfase para a mobilidade urbana na capital paraibana

Trabalho conjunto para transformar BR em “grande avenida”

Ainda segundo Cícero Lucena, 
o pacote é fruto de parceria com a 
bancada paraibana no Congresso 
Federal e com o Governo da Paraíba. 
“Gostaríamos de destacar a parceria 
direta com o Governo do Estado, que 
desse nosso montante já estabeleceu 
cerca de R$ 61 milhões em projetos 
que nós consideramos fundamentais 
para a melhoria da mobilidade urba-
na da nossa cidade”, explicou.

O governador João Azevêdo re-
forçou que a possibilidade de inves-
timento só é possível por parte do 
governo estadual, porque a gestão 
tem trabalhado com rigor na condu-
ção fiscal das contas. “O Estado da 
Paraíba tem buscado fazer o dever 
de casa. Ao longo desse tempo tem 
procurado fazer uma gestão fiscal que 
permitiu que o estado recebesse pelo 
Tesouro Nacional o rating A, que é 
a nota máxima que um estado pode 
receber por sua gestão fiscal, recebeu 
também de uma empresa privada que 
faz rating de estados, bancos, a nota 
AA+, que é a nota mais alta que se 
pode ter. Isso mostra compromisso”, 
acrescentou o governador.

Na área de mobilidade urbana, 

que recebeu atenção especial do 
prefeito e conta com a ajuda funda-
mental da administração estadual, 
Cícero Lucena anunciou o calçamento 
de 500 ruas e da pavimentação de 
aproximadamente 1,5 quilômetro de 
vias consideradas principais, além 
da construção de obras de requalifi-
cação do trânsito na capital, como a 
construção da ponte na ladeira entre 
os Bairros de Valentina e Mangabeira 
e a retomada das obras do Terminal 
de Integração do Bairro do Valentina 
Figueiredo.

“Fizemos um levantamento de 
todas as ruas de João Pessoa, a partir 
de uma cobrança dos próprios mora-
dores da cidade. Foram mais de cinco 
mil ruas mapeadas e cerca de duas 
mil delas precisam de algum serviço. 
Iniciaremos com 500 ruas, ao custo de 
R$ 160 milhões com recursos próprios 
da prefeitura. Estamos contratando 
com a Caixa Econômica Federal (CEF) 
R$ 100 milhões para este ano, para 
que nossa demanda seja concluída”, 
explicou o prefeito da capital.

Oito obras
Especificamente em parceria com 

o Governo da Paraíba, a prefeitura de 
João Pessoa anunciou oito obras de 
mobilidade urbana que juntas somam 
um investimento de R$ 61 milhões 
vindos somente dos cofres do estado.

São elas: viaduto sobre a BR-101 
no Bairro das Indústrias (R$ 8,5 mi-
lhões); ligação Avenida das Indústrias/
Cidade Verde (R$ 2,5 milhões); ligação 
do Bairro das Indústrias/Bayeux (R$ 
7,3 milhões); ligação do Bairro das In-
dústrias – Santa Rita (R$ 11,7 milhões); 
ligação UFPB – Altiplano (Avenida João 
Cirilo – Hospital Universitário) (R$ 15,2 
milhões); ligação PB-008 – Mangabei-
ra V (R$ 2,5 milhões); ligação do Bairro 
dos Bancários (Três Ruas) – UFPB (R$ 
12,3 milhões); e Vias do Polo Turístico 
Cabo Branco (R$ 1,4 milhão).

No total, somando a lista de 
obras financiadas pelo estado jun-
tamente com as obras feitas com ou-
tros recursos, o pacote da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) chega a R$ 
1.130.871.062,70. Parte desse mon-
tante conta também com a ajuda de 
emendas impositivas de senadores 
e deputados federais pela Paraíba; 
deputados estaduais; além de verea-
dores da capital.

Após o anúncio das obras inte-
grantes do pacote, o prefeito Cícero 
Lucena fez um chamamento, em tom 
de brincadeira, ao governador João 
Azevêdo, para que o estado entrasse 
também como parceiro numa roda 
de conversas junto ao Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit) para requalificar a BR-
230, uma das principais rodovias 
federais que cortam a capital, como 
um “grande avenida de João Pessoa”.

“Como sou um caboclinho do 
Sertão, sou meio atrevido. E como sei 
que o senhor é um bom técnico e tem 
uma visão ampla da cidade de João 

Pessoa, eu vou fazer uma provocação 
para que juntos a gente possa ir ao 
Dnit discutir para transformar a BR-
230 não é uma BR, mas é uma gran-
de avenida que João Pessoa precisa, 
porque é esse o papel que ela tem 
hoje”, brincou.

O governador João Azevêdo in-
formou que algumas intervenções ao 
longo da rodovia federal estão sendo 
conduzidas pela gestão estadual junto 
ao órgão federal, com a participa-
ção do Grupamento de Engenharia, 
unidade do Exército sediada na ca-
pital paraibana. Porém garantiu ao 
prefeito Cícero Lucena os recursos 

necessários para uma das três obras 
que a prefeitura sugeriu, como re-
qualificação da BR-230 no trecho da 
Região Metropolitana de João Pessoa.

“Quero parabenizar o prefeito 
mais uma vez pela coragem de lançar 
um programa tão audacioso. Estamos 
à disposição para discutir, dentro dos 
limites da capacidade de investimento 
que o estado tem, todas as parcerias 
possíveis e ampliar cada vez mais. 
Aproveito para ratificar o viaduto da 
Ceasa, junto à prefeitura, esse recurso 
o estado garante para executar. Re-
solva o projeto, que a gente resolve o 
resto”, finalizou João Azevêdo.



Brasil

Parlamentares analisam lei que altera regras para punir gestores e podem tomar decisões em benefício próprio

21 senadores respondem a
processos por improbidade
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Levantamento mostra que 25,9% dos senadores respondem a ações por improbidade - um deles chegou a ser condenado a 2 anos e 8 meses de prisão

Foto: Agência Estado

Levantamento feito 
pelo Estadão em tribunais 
de todo o país mostra que 21 
dos 81 senadores (25,9%) 
que vão analisar as mudan-
ças na Lei de Improbidade 
Administrativa respondem 
a ações em razão de contra-
tos firmados quando eram 
prefeitos ou governadores. 
A alteração da lei pode favo-
recê-los, caso se decida pela 
retroatividade da mudança, 
tese apoiada por advogados.

Ao todo, a reportagem 
encontrou 37 senadores que 
respondem a ações penais 
e ou por improbidade - um 
deles chegou a ser conde-
nado a 2 anos e 8 meses de 
prisão por peculato, mas 
a pena estava prescrita. O 
levantamento foi feito nos 
Tribunais de Justiça dos es-
tados, na Justiça Federal, no 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e no Supremo Tribunal 
Federal (STF).

Entre as alterações na 
Lei de Improbidade já apro-
vadas pela Câmara dos De-
putados está a que acaba 
com a modalidade culposa. 
Atualmente, um governante 
pode responder por impro-
bidade por ter agido com 
descuido, imprudência ou 
imperícia. Pela alteração, a 
culpa não será mais admi-
tida, ainda que grave. Será 
preciso provar o dolo, a in-
tenção do gestor de provocar 
o dano aos cofres públicos.

O novo projeto ainda es-
tabelece um prazo máximo 
de 180 dias, prorrogados 
pelo mesmo período, para 
que o inquérito civil público, 
usado pelo Ministério Públi-
co para apurar os casos de 
improbidade, seja concluí-
do. Promotores e procura-
dores consideram o prazo 

exíguo em casos complexos, 
que dependem de perícias, 
cooperação internacional e 
análise de quebras de sigilo.

“Do jeito que está, a lei 
passará a se chamar Lei da 
Impunidade Administrati-
va. É assim que eu e meus 
colegas estamos chamando 
esse projeto”, disse o promo-
tor Sílvio Antônio Marques, 
especialista na legislação. 
Marques trabalha há 25 
anos na Promotoria de De-
fesa do Patrimônio Público 
de São Paulo e foi o respon-
sável pela apuração que lo-
calizou as contas bancárias 
do ex-prefeito Paulo Maluf, 
na Ilha de Jersey, no Reino 
Unido. “Os dados demora-
ram três anos para chegar”, 
observou.

Segundo a procuradora 
regional da República Sa-
mantha Chantal Dobrowol-
ski, algumas alterações na 
lei, como o prazo de um ano 
para a conclusão do inquéri-
to civil, parecem “claramen-
te visar que não funcione”. 
Para ela e para seus colegas, 
não era necessário retirar da 
lei a punição por culpa, mas 
especificar de que se tratava 
da culpa grave, conforme já 
definido pelo STJ

A procuradora regional 
disse que pontos polêmicos 
foram incluídos na Câmara 
sem que houvesse debate. 
Segundo ela, há, no entanto, 
avanços, como a possibili-
dade de acordo judicial. “No 
passado, houve muito erro. 
A lei é punitiva e inclui des-
de a possibilidade de punir 
o desvio de uma rama de 
papel até grandes desvios. 
Conforme o lugar, promo-
tores não faziam o juízo de 
significância. E houve exage-
ros lá atrás, nos anos 1990. 
O que existe, às vezes, é um 
problema de ‘timing’, como 
entrar com ação em época 
eleitoral. O preconceito con-
tra a lei vem dessa época”.

O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, afirmou 
que o país deve receber nes-
ta terça-feira 1,5 milhão de 
doses da vacina da Janssen 
contra covid-19. Segundo 
o ministro, o imunizante 
deve chegar pelo Aeroporto 
de Guarulhos (SP). Ele des-
tacou que a vacina de dose 
única deve acelerar a imuni-
zação no país.

Queiroga, que partici-
pou de audiência no Senado 
na manhã dessa segunda-
feira, 21, lamentou que te-
nha ocorrido um atraso na 
entrega da vacina fabricada 
pela Johnson & Johnson. A 
farmacêutica deveria ter en-
viado 3 milhões de doses do 
imunizante na última terça-
feira (15).

No entanto, a empresa 
suspendeu o envio das va-
cinas. Em resposta ao Esta-
dão/Broadcast, a farmacêu-
tica não explicou o motivo 
do atraso, e declarou que 

seguia dialogando com as 
autoridades brasileiras. O 
ministério também não ex-
plicou o atraso no envio do 
medicamento.

Queiroga também co-
mentou que o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, 
garantiu que não faltarão 
recursos para a Saúde. “De 
tal sorte que a expectativa 
é que tenhamos no ano de 
2021 um orçamento próxi-
mo ou um pouco superior 
ao que houve no ano de 
2020”, declarou.

De acordo com o se-
cretário-executivo do Mi-
nistério da Saúde, Rodrigo 
Cruz, ainda nesta semana 
podem ser anunciadas no-
vas antecipações de doses 
adicionais da Janssen. Para 
Cruz, também existem 
“tratativas bem avançadas” 
para trazer 1 milhão de 
doses adicionais da Coro-
naVac junto com o Ingre-
diente Farmacêutico Ativo 
(IFA) que o Ministério es-
pera receber da China no 
próximo dia 24.

Janssen entrega hoje
1,5 milhão de vacinas

O juiz Frederico Bote-
lho de Barros Viana, da 10ª 
Vara Federal de Brasília, 
absolveu o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o 
ex-ministro Gilberto Carva-
lho e mais quatro pessoas 
por suposta corrupção para 
aprovação da MP 471 que 
prorrogou os incentivos 
fiscais de montadoras ins-
taladas nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste. 
O magistrado considerou 
que a acusação apresenta-
da no âmbito da Operação 
Zelotes não demonstrou ‘de 
maneira convincente’ a for-
ma pela qual o petista teria 
participado no ‘contexto 
supostamente criminoso’ - 
fato exposto inclusive pelo 
Ministério Público Federal 
em suas alegações finais.

Na denúncia em ques-
tão, aceita pela Justiça 
em setembro de 2017, o 
Ministério Público Fede-
ral narrava que a empre-
sa Marcondes e Mautoni 

Empreendimentos repre-
sentava os interesses da 
CAOA (Hyundai) e da MMC 
Automotores (Mitsubishi 
do Brasil) e teria ofertado 
R$6 milhões a Lula e Car-
valho.

Além de Lula e Carva-
lho, foram absolvidos os 
lobistas Mauro Marcon-
des e Alexandre Paes dos 
Santos, o APS,  o ex-conse-
lheiro do Carf José Ricar-
do da Silva e os executi-
vos Paulo Arantes Ferraz. 
Carlos Alberto de Oliveira 
Andrade, outro executivo 
alvo da denúncia do MPF, 
já havia sido excluído da 
ação, em razão de a Jus-
tiça ter determinado o 
trancamento do processo 
contra ele.

Ao proferir a sentença 
absolutória, o juiz Frederi-
co Botelho de Barros Viana 
destacou parecer do Minis-
tério Público que, em alega-
ções finais, se manifestou 
pela aplicação da cláusula 
in ‘dubio pro reo’ em favor 
dos acusados, pela insufi-
ciência de provas para a 
condenação.

Ex-presidente Lula 
tem nova absolvição

Combate à corrupção
Para o cientista político José Álvaro Moisés, da Uni-

versidade de São Paulo, a aprovação da proposta na 
Câmara, com apoio do governo, demonstra abandono 
do compromisso com o combate à corrupção, “propos-
ta fundamental” da campanha de Jair Bolsonaro em 
2018. “É totalmente contra qualquer critério ético que 
figuras de responsabilidade pública possam influir em 
mudanças de regras em leis que, em certo sentido, vão 
beneficiá-los.”

Moisés disse que o placar da votação na Câmara, 
que uniu setores da oposição a bolsonaristas e ao Cen-
trão, indica desafios para os dois campos na próxima 
campanha eleitoral, pois, para ele, o tema da corrupção 
ainda pode influenciar o debate em 2022. “A corrupção 
era vista pela maioria dos entrevistados de pesquisas 
de opinião como o principal problema do País.”

Já Roberto Dias, professor de Direito Constitucional 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC
-SP), pondera que há o risco de senadores legislarem 
em causa própria na alteração da lei, mas ressalta que 
o exercício do mandato é uma prerrogativa protegida 
pela Constituição. Ele acredita que a legislação poderia 
ter regras mais equilibradas para evitar condenações 
graves por erros de gestão.

“Obviamente a lei foi um avanço para o combate 
à corrupção, mas de fato a legislação vigente tem 
algumas previsões extremamente genéricas”, disse o 
professor, que defende mudanças na lei desde que o 
combate à corrupção não seja prejudicado. “O que 
não pode é afastar da gestão pública profissionais de 
qualidade: quem vai querer se submeter a um risco 
desse, comprometer a carreira e o patrimônio por um 
ato que entendia correto?”

Políticos dizem que julgamento de ações demora
A demora no julgamento das 

ações é uma das queixas dos po-
líticos. O senador Esperidião Amin 
(Progressistas-SC) é alvo de ação 
proposta pelo Ministério Público, 
que questionou o patrocínio dado 
pela empresa catarinense de 
energia, a Celesc, ao réveillon de 
Laguna em 2001. O processo ficou 
suspenso por decisão judicial até 
que o Supremo julgasse o tema da 
prescrição de atos de improbidade 
administrativa.

Amin era governador de Santa 
Catarina na época. Outras quatro 
ações similares, que não tiveram 
a tramitação suspensa, foram 
arquivadas. “Agora o tema me in-
teressa”, disse o senador, em tom 
de brincadeira, ao ser questionado 
sobre a ação. “Se os contratos fo-

ram cumpridos, os serviços foram 
prestados, não houve irregulari-
dade, não é correto que a pessoa 
fique respondendo um processo 
por 20 anos.”

A nova lei estabelece prazo de 
8 anos a partir do ato para a pres-
crição da improbidade - hoje é de 5 
anos após o político deixar o cargo. 
E aumenta de 8 para 14 anos a 
inelegibilidade do condenado por 
enriquecimento ilícito.

‘Vítima do sucessor’
Campeão de ações de impro-

bidade entre os senadores, Nelsi-
nho Trad (PSD-MS) disse que seu 
sucessor na Prefeitura de Campo 
Grande, que ele governou de 2005 
a 2013, está por trás da coleção de 
processos - atualmente 17 - que o 

parlamentar responde na Justiça. 
“Meu sucessor foi um adversário 
político que se pautou apenas e tão 
somente em abrir procedimentos 
investigatórios contra os atos da 
gestão que representei.”

Segundo ele, foram mais de 
duas centenas de processos: “E a 
grande maioria não evoluiu. Res-
taram esses que tratam de placas 
indicativas de inaugurações de 
obras, alimentos para merenda, 
operações logísticas de tapa-bura-
co, tratamento de resíduos sólidos 
a plano de saneamento básico, 
além de esgotamento sanitário e 
promoções de servidores efetivos”. 
O senador defendeu as mudanças 
na Lei de Improbidade para retirar 
a responsabilização em razão de 
culpa do administrador. 

Bruno Ribeiro,
Marcelo Godoy e
Tulio Kruse nop
Agência Estado

Matheus de Souza
Agência Estado

Pepita Ortega e 
Fausto Macedo
Agência Estado
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Segundo o órgão, nova cepa tem taxa maior de contaminação, mas ainda não se sabe se a mortalidade é mais elevada

OMS diz que variante Delta 
da covid circula em 92 países
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Ilana Cardial
Agência Estado

A variante Delta do 
coronavírus circula atu-
almente em 92 países. A 
informação foi dada pela 
líder técnica da resposta 
da Organização Mundial de 
Saúde (OMS) à pandemia 
de covid-19, Maria Van Ke-
rkhove, em entrevista co-
letiva da entidade. “Essa 
cepa tem demonstrado uma 
maior taxa de contamina-
ção ..., mas ainda não temos 
conhecimento de que sua 
taxa de mortalidade seja 
mais elevada”, afirmou.

A  e p i d e m i o l o g i s t a 
americana reforçou que as 
medidas de distanciamento 
e saúde pública funcionam 
na prevenção contra a cepa. 
“Ainda estamos aprenden-
do, mas estamos preocupa-
dos, uma vez que a variante 
Delta tem continuamente 
se espalhado de maneira 
rápida pelos países.”

Kerkhove ressaltou 
que estudos demonstram 

que as vacinas já existentes 
são eficazes contra a cepa 
Delta, ainda que ocorra 
redução da neutralização 
do vírus. Mas pontuou que 
é possível que, em algum 
momento, “haja uma cons-
telação de variantes e que 
as vacinas percam sua efi-
cácia”.

O diretor executivo, 
Michael Ryan, insistiu na 
necessidade de que todos 
os indivíduos suscetíveis a 
condições mais severas da 
doença, como pessoas com 
comorbidade e idosos, se-
jam vacinados ao redor do 
mundo. “Esse vírus tem po-
tencial de ser mais letal por 
ser mais facilmente trans-
missível entre humanos e 
encontrará essas pessoas 
mais vulneráveis”, afirmou.

O comando da OMS dis-
se que já enviou vacinas a 
“mais de 131 países”, no 
âmbito da Iniciativa Covax.

No total, já foram des-
pachadas mais de 90 mi-
lhões de doses, informou 
a entidade.

Direitos humanos

Michelle Bachelet pede uma ação 
unificada diante de violações no mundo
Agência Brasil

A alta comissária para 
os Direitos Humanos da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), Michelle 
Bachelet, pediu ontem um 
esforço concentrado diante 
dos “maiores e mais graves 
retrocessos” dos direitos 
humanos que já se viu. 

“Para nos recuperarmos 
dos maiores e mais graves re-
trocessos dos direitos huma-
nos jamais vistos, devemos 
ter uma visão de mudança e 
uma ação concertada” para 
aplicar, disse Bachelet em 
discurso aos membros do 
Conselho dos Direitos Hu-
manos da ONU, que iniciou 
ontem sua 47.ª sessão.

“Precisamos de socie-
dades que, embora diversas, 
partilhem compromissos 
fundamentais para reduzir 
as desigualdades e fazer 
avançar todos os direitos 
humanos”, afirmou a ex-pre-
sidente chilena.

Em relação aos abusos 
cometidos no mundo, ela se 
declarou “profundamente 
perturbada” pelas “gra-
ves violações” dos direitos 
humanos na região etíope 
do Tigray, onde a situação 
humanitária é “terrível” 
com mais de 350 mil pes-
soas em risco de fome. A 
alta comissária denunciou 
abusos contra os civis “de 
todas as partes no conflito” 
e enumerou execuções ex-
trajudiciais, detenções ar-
bitrárias, violências sexuais 
contra adultos e crianças, 
assim como deslocamentos 
forçados.

Agência Estado

O governo sueco des-
moronou, ontem,  depois 
que o primeiro-ministro 
Stefan Lofven perdeu 
uma moção de censura, 
deixando-o com a esco-
lha de renunciar ou con-
vocar eleições antecipa-
das. Lofven na semana 
passada perdeu o apoio 
do Partido de Esquerda 
do país, necessário para 
sua coalizão governar, 
por conta de propostas 
para descartar o contro-
le de aluguéis em novas 
construções.

Os projetos permiti-
riam que proprietários 
de moradias recém-cons-
truídas cobrassem taxas 
de mercado dos inqui-
linos, provocando a ira 
do Partido de Esquerda, 
que deseja manter o atual 
sistema de aluguéis esta-
belecido por acordos co-
letivos de trabalho entre 
associações de inquilinos 
e proprietários.

O governo da mino-
ria de centro-esquerda 
de Lofven foi formado no 
início de 2019, depois de 
quatro meses de impasse 
político após uma eleição 
de 2018 que não produ-
ziu um vencedor claro. As 

eleições gerais progra-
madas para setembro do 
próximo ano ocorrerão 
conforme planejado de 
qualquer maneira.

O recuo recente da 
coroa sueca ante o dólar 
não parece ter ocorrido 
por influência da condi-
ção política do país. “A 
Noruega não tem uma 
crise governamental, mas 
tem um banco central que 
indica claramente au-
mentos rápidos nas taxas 
de juros - apesar disso, a 
coroa sueca se fortaleceu 
nos últimos dias contra 
o para norueguês, o que 
por sua vez é um sinal de 
que negociamos moedas 
com base em fatores in-
ternacionais e não Escan-
dinavos”, analisa a SEB.

Foi a primeira vez 
que um governo sueco 
perdeu um voto de con-
fiança no Parlamento, 
observa o Nordea. “As 
perspectivas para o orça-
mento do governo e a dí-
vida pública não mudarão 
de maneira crucial, sejam 
quais forem as cores do 
governo”, avalia o banco, 
que conclui que “as finan-
ças públicas estão sólidas 
e a maioria dos partidos 
apoia a política de pru-
dência fiscal.”

Parlamento da Suécia
derruba governo Lofven

Agência Brasil

O presidente eleito 
do Irã, Ebrahim Raisi, dis-
se ontem que a política 
externa de seu país não 
se limitará ao acordo nu-
clear de 2015 com potên-
cias mundiais. Ele conce-
deu a primeira entrevista 
coletiva desde que ven-

ceu a eleição de sexta-fei-
ra (18).

Raisi, de 60 anos, li-
nha-dura e crítico do Oci-
dente, assumirá o lugar 
do pragmático Hassan 
Rouhani em agosto, no 
momento em que o Irã 
tenta preservar o acordo 
nuclear fragilizado e se 
livrar das sanções impos-

tas pelos Estados Unidos, 
que levam a uma retração 
econômica acentuada.

“Nossa política exter-
na não será limitada ao 
acordo nuclear”, disse, em 
Teerã, o presidente eleito. 
“Teremos interação com 
o mundo. Não ataremos 
os interesses do povo ira-
niano ao acordo nuclear.”

Tanto autoridades 
iranianas quanto ociden-
tais dizem que a ascen-
são de Raisi dificilmente 
alterará a postura de seu 
país nas conversas para 
ressuscitar o pacto – o lí-
der supremo, aiatolá Ali 
Khamenei, tem a palavra 
final de todas as princi-
pais políticas.

Ebrahim Raisi tam-
bém disse que os EUA 
violaram o acordo e que a 
União Europeia não cum-
priu seus compromissos.

“Peço aos Estados 
Unidos que retomem o 
compromisso com o acor-
do; todas as sanções im-
postas ao Irã precisam 
ser suspensas e verifica-

das por Teerã”, disse.
Negociações ocorrem 

em Viena desde abril para 
determinar como o Irã 
e os EUA podem voltar a 
obedecer o pacto, que o 
então presidente norte-a-
mericano Donald Trump 
abandonou em 2018, res-
tabelecendo sanções ao 
regime em seguida.

Irã: política externa não será só acordo nuclear

EUA alegam problemas logísticos 
para atraso em envio de vacinas 
Iander Porcella
Agência Estado

A porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki, afirmou, 
ontem,  que o atraso no en-
vio de vacinas contra a co-
vid-19 ao mundo ocorre de-
vido a problemas logísticos. 
Os Estados Unidos haviam 
prometido compartilhar 80 

milhões de doses de imuni-
zantes com outros países até 
o final de junho.

O governo do presidente 
Joe Biden havia anunciado a 
alocação de 60 milhões de 
doses de vacinas para a ini-
ciativa Covax, liderada pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e 20 milhões 
a países específicos.

No entanto, menos de 
10 milhões de doses foram 
enviadas ao mundo até ago-
ra, incluindo 2,5 milhões 
de imunizantes entregues a 
Taiwan no fim de semana, e 
cerca de 1 milhão de doses 
entregues ao México, Cana-
dá e Coreia do Sul no início 
deste mês.

Psaki frisou, na coleti-

va, que o governo americano 
continua comprometido com 
o compartilhamento das va-
cinas. Também foi anunciado 
ontem pelos EUA o envio de 
mais 14 milhões de doses de 
imunizantes para o Brasil e 
outros países da América 
Latina, além das 6 milhões 
de doses que já haviam sido 
prometidas.

“Relatos credíveis indi-
cam que soldados eritreus 
continuam a atuar no Ti-
gray e a perpetrar violações 
dos direitos humanos e da 
lei humanitária”, afirmou.

Bachelet disse ainda 
esperar conseguir este ano 
um “acesso significativo” à 
região chinesa do Xinjiang, 
sobre a qual “continuam a 
aparecer informações so-
bre graves violações dos 
direitos humanos”.

Várias organizações 
de defesa dos direitos hu-
manos acusaram a China 
de ter internado em Xin-
jiang pelo menos 1 milhão 
de muçulmanos uigures 
em “campos de reeduca-
ção”. Pequim desmente o 
número e fala de “centros 
de formação profissional” 

para apoiar o emprego e 
combater o extremismo 
religioso.

Em relação à China, Ba-
chelet lembrou ter passado 
um ano desde a aprovação 
da Lei de Segurança Nacio-
nal em Hong Kong, sobre 
a qual o Alto-Comissaria-
do dos Direitos Humanos 
da ONU expressou “sérias 
preocupações”.

Entre as numerosas si-
tuações de retrocesso, ela 
citou ainda a da Rússia, 
apelando a Moscou para 
“respeitar os direitos civis 
e políticos”, tendo em con-
ta as eleições legislativas 
de setembro. “Estou cons-
ternada com as medidas 
recentes que minam ainda 
mais o direito das pessoas 
de exprimirem opiniões 

críticas e a sua capacidade 
de participar das eleições 
legislativas previstas para 
setembro”, disse a repre-
sentante da ONU, citando o 
caso do opositor russo Ale-
xei Navalny e o desmantela-
mento do seu movimento.

“A legislação que res-
tringe as liberdades de 
expressão,  de reunião 
pacífica e de associação 
deve respeitar as normas 
e padrões internacionais 
em matéria de direitos hu-
manos”, observou. Bachelet 
também pediu a Moscou o 
fim da prática arbitrária 
de qualificar indivíduos, 
jornalistas e organizações 
não governamentais (ONG) 
de “extremistas”, “agentes 
estrangeiros” ou “organi-
zações indesejáveis”.

Michelle Bachelet é 
alta comissária para os 
Direitos Humanos da ONU

Foto: Fotos Públicas
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De olho num futuro livre da pandemia de covid-19, consumidores paraibanos começam a buscar as agências de turismo 

Após a primeira dose da 
vacina contra a covid-19, o 
professor de geografia Wil-
liams Silva, de 35 anos, pre-
tende viajar em julho para o 
Rio de Janeiro (RJ). Esta será 
a sua terceira vez na cidade 
em um passeio planejado 
há cerca de 20 dias. “É uma 
viagem de férias, para des-
cansar, visitar familiares e 
aproveitar esse período que 
as empresas baixaram o pre-
ço”, justifica. O valor “muito 
atrativo” - conforme salienta 
o professor - é resultado do 
esforço das agências de tu-
rismo para alavancar as ven-
das de pacotes. 

Por ser um é trabalha-
dor da educação, Williams 
foi vacinado no dia 20 de 
maio e tem a segunda dose 
marcada para 20 de agosto. 
Geralmente viagens com da-
tas próximas são mais caras, 
mas a redução dos valores 
dos pacotes pelas empresas 
justificou o planejamento 
pouco tempo antes da parti-
da. O professor explica que 
todas as companhias baixa-
ram os preços de forma mo-

mentânea (com promoções 
em horários diferenciados), 
custando às vezes a metade 
do preço normal.

O professor pretende 
ficar uma semana no Rio de 
Janeiro na casa de parentes 
para reduzir os custos de 
hospedagem. A cidade tem 
sido bastante procurada por 

pessoas interessadas em ‘es-
capar’ do isolamento social 
imposto por conta da pan-
demia há mais de um ano 
em todo o país, conforme 
levantamento de sites espe-
cializados como o ViajaNet, 
mostrando que, aos poucos, 
o brasileiro retoma a rotina 
de visitas a outros lugares.

De acordo com o presi-
dente da Associação Brasi-
leira de Agências de Viagens 
da Paraíba (Abav-PB), Breno 
Mesquita, o setor de turis-
mo é muito sensível, porém, 
os sinais apontam para uma 
melhora futura diante da 
grande demanda suprimida. 
“Quando a gente inicia uma 
retomada, mesmo que pe-
quena, os decretos vem logo 
após e atrapalham. O setor 
vai se recuperar, as pessoas 
hoje necessitam viajar, en-
contrar os entes queridos 
que ficaram distantes por al-
gum tempo. Eles querem ter 
esse momento”, declarou.

Mesquita destaca que as 
agências ainda sofrem com 
a pandemia, pois à medida 
que retornam, o número de 
casos cresce e os protocolos 
de segurança são reforçados 
causando o fechamento de 
praias, restaurantes e outros 
serviços, o que atrapalha um 
pouco a retomada. “O pes-
soal fica indeciso se, na se-
mana da viagem, as praias 
vão poder ser visitadas ou 
se os restaurantes estarão 
abertos. É um setor que foi 
bastante afetado, talvez um 
dos principais”, lamentou.

Juliana Cavalcanti
 julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Preços mais baixos estimulam 
vendas de pacotes de viagens

Ibovespa 

-0,91%
R$ 5,023

-0,48%
R$ 5,986

-0,06%
R$ 6,996

0,67%
129.264 pts

Quando iniciamos o trabalho de planejamento 
financeiro em uma família na fase de conhecimento da 
realidade financeira dela temos um ponto importante a 
descobrir que é a existência ou não de uma reserva de 
emergência.

Mas afinal, do que se trata?
Nada mais é do que um montante de recursos em 

dinheiro que precisamos ter em disponibilidade para 
uso nos momentos difíceis e, como o próprio nome diz, é 
para situações emergenciais tais como:

Perda do emprego ou de uma gratificação no salário; 
Uma doença na família; 
Manutenção do carro ou da casa de última hora;
Pagamento da franquia do seguro do carro por conta 

de sinistro. 
O que não podemos é sacar a reserva de emergência 

para ocasiões que aparecem e que de uma forma ou 
outra confundimos com a necessidade de usar, como a 
compra de item através de uma promoção que aparece. 
Um pacote de viagem com desconto, etc.

Ela é uma estratégia de segurança para aquelas 
pessoas que praticam no dia a dia os conceitos de 
educação financeira. 

E qual o montante ideal de recursos em dinheiro 
para uma reserva de emergência?

O valor se baseia no valor do sustento da família. 
Quanto custa mensalmente para manter a família?

A partir daí indexamos o custo mensal da família 
com a atividade profissional de quem sustenta e 
definimos o valor a ser alocado. 

Para um funcionário público que tem estabilidade 
no emprego, mas que talvez tenha uma gratificação que 

abrange boa parte do salário, é multiplicar o valor do 
custo mensal por três meses. 

Para quem é profissional liberal é multiplicar 
o valor do custo mensal entre seis e doze meses, 
dependendo de como se desenvolve a atividade, se a 
receita é sempre recorrente mensalmente ou não.

A alocação da reserva de emergência será a parte 
de sua carteira de investimentos e em ativo com 
liquidez imediata e posição conservadora. A reserva de 
emergência é para te dar sossego e não rentabilidade!

E, para finalizar, nada mais justo lembrar que 
durante a pandemia, os profissionais liberais e 
autônomos que possuíam reserva de emergência 
tiverem mais condições de enfrentar, de encarar a falta 
de receita mensal daqueles que nunca ligaram para 
formar a reserva.

Reserva de emergência 

Ponto de equilíbrio Flávio Uchôa
flaviouchoa@terraavistaassessoria.com.br | Colaborador
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Em alguns horários 
é possível encontrar 

passagens aéreas pela 
metade do preço

50%

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Abav-PB 
ressalta que os pacotes mais 
adquiridos hoje são para da-
tas como Réveillon e Carnaval 
de 2022. Estes já estão sen-
do comercializados porque o 
aumento da vacinação cria a 
perspectiva de um segundo 
semestre melhor. Segundo o 
gerente comercial da Classic 
Viagens e Turismo, Caio Cé-
sar Barreto, pode-se notar 
uma maior procura em rela-
ção a datas futuras.

Os períodos mais próxi-
mos são destinados às via-
gens regionais em especial 
para os estados do Rio Gran-
de do Norte e Pernambuco 
que, normalmente, são as 
principais opções do paraiba-
no. As compras são efetivadas 
praticamente de imediato. 
“A pandemia trouxe algumas 
mudanças para o comporta-
mento dos viajantes. As via-
gens regionais, próximas aos 

locais de origem e que podem 
ser realizadas de carro, ga-
nharam relevância. Com isso, 
foram ‘descobertos’ novos 
destinos que anteriormen-
te não estavam no radar dos 
consumidores”, declarou a 
CVC viagens através de nota.

Os pacotes de final de 
semana são fechados cerca 
de 24h ou 48h antes, pois o 
público aguarda até o ultimo 
momento para a publicação 
de algum decreto que proíba 
a reserva do hotel, por exem-
plo. Outra viagem procurada 
é a corporativa, no qual fun-
cionários de empresas viajam 
pra comprar insumos ou para 
visitas técnicas. 

Demanda reprimida
Desde 2020, as agências 

têm vivenciado um período 
de crise. Agora, aguardam a 
recuperação do setor, espe-
cialmente pela demanda re-

presada. Outros compraram 
pacotes antes ou já na pan-
demia e não viajaram porque 
os hotéis não podiam receber 
hóspedes. Agora, espera-se 
que a demanda reprimida 
promova recuperação do fi-
nal de 2021 para o início de 
2022. “A retomada deve ocor-
rer de forma gradativa, com 
as viagens de lazer em desti-
nos domésticos a partir deste 
segundo semestre e para o 
Verão brasileiro, impulsiona-
da pelo avanço da imuniza-
ção”, afirma a CVC viagens. 

O representante da Aba-
v-PB também aponta para 
uma recuperação nos últimos 
meses do ano, entre outubro 
e dezembro com expectativa 
animadora. “Tudo vai depen-
der de como vai se compor-
tar o vírus, pois é o turismo 
precisa de um ambiente sadio 
pra poder ficar tudo bem”, 
ressaltou Breno Mesquita. 

Réveillon e Carnaval são preferidos

Vacina induz turismo internacional
Os destinos internacionais quase 

não estão sendo comercializados 
com exceção dos pacotes do cha-
mado ‘turismo da vacina’, pessoas 
que vão principalmente para os 
Estados Unidos, com idade abaixo 
de quarenta anos, para tomarem 
imunizante da covid-19. Elas ficam 
em quarentena no México ou na 
República Dominicana, depois se va-
cinam nos EUA, onde permanecem 
por mais uma semana até retorna-
rem para o Brasil.

O turismo de lazer obteve poucas 
vendas nessa área, pois a maioria das 
fronteiras segue fechada. “O turismo 
internacional está voltando mais len-
tamente em função de restrições para 
entrada de estrangeiros em diversos 
países, mas deve retornar de forma 
mais forte ao longo de 2022. O foco 
ainda está muito em destinos nacio-
nais, para as regiões Sul e Nordeste, 
principalmente. A busca por destinos 
internacionais sobe lentamente, para 
destinos abertos a brasileiros, como 
Caribe - Cancun e Punta Cana”, 

acrescenta a CVC viagens. 
“A expectativa é enorme em re-

lação a abertura do mercado inter-
nacional: Estados Unidos e Europa, 
por exemplo. Quando abrirem as 
fronteiras tem a possibilidade das 
pessoas retomarem o seu fluxo de 
viagens internacionais que foi bas-
tante afetado”, reforça o gerente da 
Classic Turismo Caio César Barreto. 

Conforme e CVC, o momento 
pede que as empresas também 
apoiem os clientes, oferecendo con-
dições especiais para quem deseja 
comprar agora e viajar depois, a 
exemplo dos pacotes flexíveis, sem 
cobrança de multa para remarcação. 
“A pandemia segue exigindo que 
as empresas de turismo, em todos 
os segmentos, companhias aéreas, 
hotéis, receptivos, as operadoras 
e agências de viagens continuem 
com adaptações em seus negócios, 
orientando-se cada vez mais ao 
consumidor, para a segurança do 
viajante e os protocolos de seguran-
ça e distanciamento social”, avalia.

Viajantes ainda estão cautelosos na aquisição de pacotes, mas já arriscam planejar passeios para 2022
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Medida seria para compensar a perda de arrecadação que o governo terá com o aumento da faixa de isenção do IR

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, decidiu 
propor a volta da tributa-
ção do lucro e dividendos 
com uma alíquota de 20%. 
A alíquota é maior do que 
os 15% inicialmente pre-
vistos para compensar a 
perda de arrecadação que o 
governo terá com o aumen-
to da faixa de isenção do 
Imposto de Renda da Pes-
soa Física (IRPF) de R$ 1,9 
mil para R$ 2,4 mil.

A tributação do lucro 
e dividendos (parte do lu-
cro da empresa distribuí-
da entre acionistas) terá 
uma faixa de isenção de R$ 
20 mil por mês. O governo 
também vai reduzir de 25% 
para 20% a alíquota de Im-
posto de Renda Pessoa Jurí-
dica (IRPJ). A ideia é fazer 
essa redução em dois anos, 
mas setores empresariais 

já pressionam para que a 
queda da alíquota ocorra 
de uma única vez.

Fonte da equipe econô-
mica informou que a equa-
ção também prevê a neces-
sidade do fim do chamado 
Juros sobre Capital Próprio, 
um instrumento que as em-
presas têm para remunerar 
os seus investidores.

Essas medidas são 
necessárias para cobrir o 
“rombo” na perda de arre-
cadação com o aumento da 
faixa de isenção do IRPF e 
da redução do IRPF. “É um 
programa tributário como 
se fosse um delta zero. Não 
vai ter aumento de impos-
to”, disse a fonte da equipe 
econômica.

Na visão da área eco-
nômica, a ideia é desonerar 
as faixas mais pobres, redu-
zir o imposto de empresas 
e aumentar um pouco mais 
a carga dos que realmente 
têm condições de pagar.

Projeto ao Congresso
As mudanças serão in-

cluídas em projeto a ser en-
viado esta semana ao Con-
gresso que faz mudanças no 
IR. O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), cobrou 
de Guedes as mudanças. O 
projeto está sob análise do 
Palácio do Planalto e ainda 
pode sofrer mudanças.

A tabela do Imposto de 
Renda para pessoas físicas 
não teve nenhum reajuste 
em relação ao ano anterior 
desde 2015. O imposto não 
é cobrado sobre todo o sa-
lário - o que é descontado 
para o INSS, por exemplo, 
não entra na conta. Os ‘pri-
meiros’ R$ 1.903,98 são 
isentos. O que passar desse 
valor, e não superar os R$ 
2.826,65 (o limite da faixa 
2) é tributado em 7,5%. O 
que superar limite da fai-
xa 2, mas não o da faixa 3, 
paga 15%, e assim sucessi-
vamente.

Adriana Fernandes
Agência Estado

Proposta prevê tributação de 
lucros e dividendos em 20%
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Conselho do Nubank anuncia 
chegada da cantora Anitta

O Nubank anunciou a 
cantora Anitta, ícone pop do 
país, como membro do Con-
selho de Administração da 
empresa. O banco afirmou 
que a artista vai participar 
de reuniões trimestrais com 
os outros seis conselheiros e 
a diretoria do Nubank para 
discutir decisões estratégicas 
do futuro do banco digital. A 
cantora terá um papel impor-
tante em ajudar a empresa a 
aprimorar ainda mais seus 
serviços e produtos.

Mais do que o crescimen-
to exponencial do Nubank, 
Anitta alega que se motivou 
pelo impacto real que os pro-
dutos têm causado na vida 
das pessoas. A cantora, que 
cresceu em Honório Gurgel, 
no subúrbio do Rio de Janei-
ro, avalia conhecer bem as 
dificuldades de quem procu-
ra um banco sem sofrer com 
tarifas, taxas abusivas e aten-

dimento ineficiente. “É muito 
chato e constrangedor não 
conseguir ter acesso a produ-
tos financeiros. Muita gente 
na América Latina sempre 
viveu de emprego informal. 
Como essas pessoas vão ter 
histórico de crédito? Fiquei 
impressionada ao ver o traba-
lho do Nubank em fazer com 
que milhões de pessoas se 
sintam incluídas, podendo ter 
uma vida financeira melhor”, 
explicou a cantora.

Para o banco digital, 
aliar-se “à maior e mais in-
fluente artista do Brasil” sig-
nifica contar com sua exper-
tise em construção de marcas. 
Anitta é uma empreendedora 
bem-sucedida que usou sua 
visão estratégica para expan-
dir a carreira não só na Amé-
rica Latina e nos Estados Uni-
dos, mas globalmente. “Anitta 
tem profundo conhecimento 
do comportamento dos con-

sumidores nesses mercados 
que tem explorado e tem mui-
ta experiência em estratégias 
de marketing vencedoras. Es-
sas competências foram cha-
ve para a convidarmos para 
o conselho. Nenhum outro 
conselheiro possui essa expe-
riência”, diz David Vélez, CEO 
e fundador da empresa.

Novo momento
A cantora se junta ao 

banco digital em um novo mo-
mento de desenvolvimento 
da empresa e uma fase mais 
madura da marca. Ao com-
pletar oito anos de história, 
o Nubank é um banco digital 
independente com mais de 40 
milhões de clientes e  acabou 
de levantar extensões que ele-
vou a Série G para US$ 1,15 
bilhão, expandiu sua oferta de 
produtos do cartão de crédito 
para um portfólio completo a 
seus clientes.

Pesquisa do comércio

CNC aponta retomada no 
consumo dos brasileiros

O indicador Intenção 
de Consumo das Famílias 
(ICF), divulgado ontem 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
ficou em 67,5 pontos, reve-
lando alta de 2,1% em ju-
nho, considerando o ajuste 
sazonal. De acordo com a 
CNC, apesar do aumento, 
esse foi o menor nível des-
de agosto de 2020 (66,2 
pontos) e o pior junho da 
série histórica iniciada em 
2010. Em comparação a ju-
nho do ano passado, o ICF 
baixou 2,6%.

A economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Catarina Carneiro da Sil-
va, explicou que todos os 
indicadores tiveram cres-
cimento. “Todos eles cola-
boraram de alguma forma”. 
Apontou que as famílias 
registraram expectativas 
positivas sobre o mercado 
de trabalho tanto no cur-

to quanto no longo prazo, 
o que permitiu a retoma-
da no consumo. O ICF de 
junho repetiu o número 
obtido em maio, mas teve 
uma melhora em função 
do ajuste sazonal, expli-
cou a economista. Catarina 
chamou a atenção para a 
parte do emprego, que foi 
o maior indicador do mês. 
“Tanto o emprego atual, 
como em perspectiva pro-
fissional tiveram aumento”.

Segundo ela, isso tem a 
ver com os dados do Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) 
que estão vindo positivos 
nos últimos meses. 

Retomada
O indicador de ren-

da atual cresceu 1,5% no 
mês, mesmo atingindo 
seu menor nível histórico 
(74,2 pontos). Por outro 
lado, o indicador de pers-
pectiva de consumo (64,3 
pontos), que apresentou 
o maior avanço em junho 
(+6,5%), teve redução na 

percepção de menor ex-
pectativa de compra (56,9 
pontos). Enquanto isso, 
o indicador de emprego 
atual permaneceu como o 
maior índice do mês (86,4 
pontos), seguido por pers-
pectiva profissional, com 
76,3 pontos.

De acordo com a pes-
quisa da CNC, do total de 
18 mil famílias consulta-
das, a maioria dos entre-
vistados (43,2%) apon-
tou que a renda de sua 
família piorou em relação 
ao ano passado, contra 
42,9% no mês anterior e 
37,9% em junho de 2020. 
No entanto, com o ajuste 
de sazonalidade, o índice 
apresentou crescimento 
de 1,5%. A maior parte 
dos entrevistados (35,5%) 
respondeu que se sente 
tão segura com seu empre-
go quanto no ano passado, 
maior percentual da série 
histórica e uma propor-
ção acima do mês anterior 
(34,3%) e do que em ju-
nho passado (31,3%). 

Febraban garante segurança 
de aplicativos para celulares 

Após vários relatos de 
roubos de celulares segui-
dos de transações bancárias, 
a Federação Brasileira de 
Bancos (Febraban) informou 
que os aplicativos dos ban-
cos contam com o máximo de 
segurança em todas as suas 
etapas, desde o seu desenvol-
vimento até a sua utilização. 
Portanto, segundo a entidade, 
não existe qualquer registro 
de violação dessa segurança.

Na semana passada, cri-
minosos desviaram R$ 67 mil 
das contas do vereador de São 
Paulo, Marlon Luz (Patriotas), 
depois que o parlamentar 
teve a janela de seu veículo 
quebrada e seu celular fur-
tado quando voltava de uma 
sessão na Câmara Municipal. 
“Os aplicativos contam com o 
que existe de mais moderno 
no mundo para este assunto. 

Durante o mês de ju-
nho, o Banco do Brasil (BB) 
disponibiliza novas ofertas 
para venda de imóveis, tanto 
por leilão quanto por ven-
da direta no site Seu Imóvel 
BB, parceria do Banco com 
o outlet de imóveis Resale. 
Estão disponíveis 1.300 pro-
priedades com descontos de 
até 69%, por valores entre 
R$ 24 mil a R$ 24 milhões.

Os imóveis podem ser 
comprados à vista, com mais 
3% de desconto, ou parce-
lados em até 12 vezes sem 
juros. Todas as unidades es-
tão quitadas e não possuem 
dívidas a cargo do adquiren-
te. As vendas são realizadas 
100% on-line. No Estado, há, 
por exemplo, uma casa em 
Colinas do Sul, em João Pes-

soa, com dois dormitórios e 
47m² e valor avaliado em R$ 
100.601 e deságio de 28%, 
está sendo vendido por R$ 
72.731.

“O Banco do Brasil per-
cebe que o mercado como 
um todo, incluindo o de 
venda de imóveis, vem de-
mandando novas estruturas. 
Com isso, voltamos nossos 
esforços para facilitar ao 
máximo o processo para 
o comprador, criando um 
portal que oferece tudo na 
palma da mão, da escolha 
do imóvel até a finalização 
da escritura, com segurança, 
agilidade e compromisso”, 
afirma Edson Chini, gerente 
executivo do BB.

Além da venda direta, 
o BB também realiza leilões 

virtuais intermediados pelos 
leiloeiros oficiais do Banco 
do Brasil. “Por meio de nos-
sas plataformas, como o Seu 
Imóvel BB, os compradores 
podem ter acesso à tecnolo-
gias de ponta que englobam 
Inteligência Artificial, block-
chain e Rosie, nosso chatbot, 
que tornam o processo de 
aquisição destes ativos mais 
ágil, seguro e simplificado”, 
comenta o CRO da Resale, 
Igor Freire.

Para saber mais sobre 
os imóveis em oferta, basta 
acessar o portal Seu Imóvel 
BB (seuimovelbb.com.br) e 
aplicar os filtros de acordo 
com o seu interesse - região, 
tipo de imóvel, valor ou si-
tuação (ocupado ou desocu-
pado).

Banco do Brasil faz leilão 
de imóveis em todo o país

Alana Gandra 
Agência Brasil

Apesar do aumento no indicador, que ficou em 67,5 pontos, esse foi o menor nível desde agosto de 2020

Além disso, para que os apli-
cativos bancários sejam uti-
lizados, há a obrigatoriedade 
do uso da senha pessoal do 
cliente”, diz a entidade. Quan-

do os criminosos têm acesso 
ao celular já desbloqueado 
podem encontrar senhas ar-
mazenadas pelos usuários e 
acessar os aplicativos.

Para se proteger de golpes, é fundamental que os clientes 
adotem os seguintes cuidados:
- Usar sempre o procedimento de bloqueio da tela de início do celular;
- Nunca utilize o recurso de “lembrar/salvar senha” em navegadores e sites;
- Jamais anotar senhas de acesso ao banco em blocos de notas, e-mails, 
mensagens de WhatsApp ou outros locais em seu celular;
- Não repetir a senha utilizada para acesso ao seu banco para uso em quais-
quer outros aplicativos, sites de compras ou serviços na internet;
- Jamais anote a senha, memorize-a para o uso.

Adicionalmente, sempre que seu celular for roubado, o 
cliente deverá:
- Notificar imediatamente o seu banco para que as medidas adicionais de segurança 
sejam adotadas, especialmente o bloqueio do app do banco e senha de acesso;
- Avisar à operadora de telefonia para o bloqueio imediato da linha;
- Registrar o Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial.

Dicas de segurança



Diversidade

Em 2019, foram registradas no país 3.062 adoções; já em 2020, por causa da pandemia, esse número baixou para 2.505 

Há atualmente 4.962 
crianças e adolescentes no 
país disponíveis para adoção, 
informou o Sistema Nacional 
de Adoção e Acolhimento 
(SNA). Dados do Conselho 
Nacional de Justiça mostram 
que das adoções efetivas 
feitas nos últimos seis anos, 
47% foram de crianças que 
tinham até três anos na data 
da sentença, 28% de crian-
ças de quatro a sete anos 
completos, 17% de oito a 
11 anos completos e 8% fo-
ram de adolescentes, ou seja, 
maiores de 12 anos comple-
tos. Em 2019, 3.062 crianças 
foram adotadas por meio do 
SNA. Em 2020, no entanto, 
como um dos efeitos da pan-
demia, somente 2.505 con-
quistaram nova família.

Há várias maneiras de 
se adotar uma criança ou um 
adolescente. O processo é 
regido pela Lei Nacional da 
Adoção (Lei nº 12.010, de 3 
de agosto de 2009) e pelo Es-
tatuto da Criança e do Ado-
lescente (Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990). Conheça os 
principais tipos de adoção:

1. Unilateral
Ocorre quando o filho 

de outra relação do cônjuge 
ou companheiro é adotado, 
quando não consta o nome 
de um dos genitores na cer-
tidão, ou este tenha perdido 
o poder familiar. Há ainda 
casos em que o genitor mor-
re e o cônjuge/companheiro 
adota o filho dessa pessoa, 
formando assim um novo 
vínculo familiar e jurídico.

2. Legal
Essa é forma mais conhe-

cida de adoção, onde a pes-
soa/casal que deseja adotar 
deve se dirigir à Vara de In-
fância e Juventude da comar-
ca em que reside para se ha-
bilitar ao processo de adoção.

3. Homoparental
É a realizada por um ca-

sal ou uma só pessoa homos-
sexual. O Supremo Tribunal 
Federal reconhece a união 
homoafetiva como um nú-
cleo familiar como qualquer 
outro e, além disso, o Esta-
tuto da Criança e do Adoles-
cente autoriza a adoção por 
uma única pessoa, sem fazer 
qualquer restrição quanto à 
sua orientação sexual.

4. Por testamento e 
adoção póstuma

A adoção pós-morte é 
permitida desde que, em 
vida, o indivíduo tenha ma-
nifestado essa vontade, ini-
ciando o processo de adoção. 
Já a adoção puramente por 
testamento não é permitida, 
apesar disso a declaração de 
vontade de reconhecimento 
de alguém como seu filho é 
considerada para posterio-
res medidas judiciais.

5. Bilateral/conjunta
Regulamentada pelo Ar-

tigo nº 42, Parágrafo 2º do 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, nessa modalidade é 
obrigatório que os adotantes 
sejam casados ou mante-
nham união estável, com a 
necessidade de comprovar a 
estabilidade da família.

No caso de divorciados, 
de pessoas judicialmente 

separadas, a legislação pre-
vê que os ex-companheiros 
podem adotar em conjunto, 
desde que que, nesse caso, o 
estágio de convivência tenha 
começado durante o período 
de relacionamento do casal, 
e que seja demonstrada a 
existência de vínculos de afi-
nidade e afetividade com o 
não detentor da guarda.

6. De maiores
Segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, é 
possível a adoção de maior 
de 18 anos, desde que já es-
teja sob guarda ou tutela dos 
adotantes (Artigo 40). A dife-
rença de idade entre adotan-
dos e adotados deve ser de, 
no mínimo, 16 anos.

7. Internacional
É aquela em que os ado-

tantes são residentes e domi-
ciliados fora do Brasil. Esse 
tipo de adoção está sujeita 
a procedimentos próprios 
e regulação específica. Essa 
modalidade é medida excep-
cional, ou seja, só será feita 
quando restarem esgotadas 
todas possibilidades de ado-
ção nacional.

Adoção à brasileira
Além desses tipos de 

adoção, um tipo muito fre-
quente no Brasil é ilegal e 
conhecida como “adoção à 
brasileira”, numa referência 
ao famoso “jeitinho brasilei-
ro”. Nesse tipo de adoção um 
recém-nascido é entregue 
para que outras pessoas o re-
gistrem como filho. A prática 
é tipificada como crime, com 
penas previstas nos artigos 
242 e 297 do Código Penal.

Karine Melo 
Agência Brasil

Brasil tem 4.962 adolescentes 
e crianças na fila da adoção
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Embora muitos países 
ainda mantenham restrições 
a viajantes brasileiros, reali-
zar um intercâmbio continua 
sendo uma opção vantajosa 
para estudantes. De acordo 
com a Associação de Agên-
cias de Intercâmbio do Bra-
sil, em 2019 foram 460 mil 
alunos brasileiros investindo 
na educação internacional.

A expectativa é que, em 
2021, ao menos uma parce-
la desses estudantes volte a 
viajar. A experiência é espe-

cialmente valiosa para o alu-
no de Ensino Médio, ao per-
mitir o primeiro contato com 
o ambiente universitário em 
instituições renomadas no 
exterior.

“Antes das vantagens 
claras do intercâmbio no 
mercado de trabalho, há, 
após o retorno, um networ-
king, uma visão de mundo, 
uma troca de experiências 
inédita para o aluno de En-
sino Médio”, explica Luís Mi-
randa, supervisor pedagó-

gico do Colégio ISO, em João 
Pessoa. O principal impacto 
positivo do intercâmbio é 
na carreira do jovem profis-
sional. A experiência abre 
oportunidades tanto no Bra-
sil quanto em outros países, 
onde o mercado de trabalho 
é mais abrangente.

De acordo com dados 
do Ministério do Trabalho, 
18% dos jovens formados 
em ciências exatas e biotec-
nologia, por exemplo, foram 
contratados por empresas 

no Brasil. Em países como 
Estados Unidos e Coreia do 
Sul, esse percentual chega a 
60%. Oportunidades não fal-
tam: países como o Canadá 
mantêm programas de atra-
ção de talentos. Até o final de 
2021, o país espera receber 
mais de 1 milhão de imigran-
tes qualificados.

A busca por melhores 
perspectivas profissionais 
foi justamente o que motivou 
Eduardo Beltrão, de 17 anos. 
Recém-formado no Ensino 

Médio do ISO, o estudante 
conseguiu uma bolsa de in-
tercâmbio na Faculdade de 
Economia da Universidade 
do Porto, em Portugal.

“Acho que há uma ne-
cessidade de internaciona-
lização de nossa educação e 
adequação aos parâmetros 
globais de qualidade”, avalia 
Eduardo, que embarca para 
o Porto no segundo semestre. 
A experiência do intercâmbio 
nem começou e já lhe rendeu 
oportunidades: em conjunto 

com um amigo, ele fundou 
em João Pessoa uma consul-
toria especializada em ajudar 
jovens alunos brasileiros que 
desejam estudar fora.

Na Paraíba, estudantes 
de escolas públicas esta-
duais podem pleitear uma 
vaga no exterior por meio 
do Programa Gira Mundo, 
que tem editais anuais. A 
ação já levou cerca de 650 jo-
vens alunos para universida-
des de países como Canadá, 
Argentina e Chile.

Educação: intercâmbio abre portas para estudantes

Nova espécie de sapo é 
achada na Mata Atlântica

Uma nova espécie de 
“sapinho-pingo-de-ouro” foi 
descoberta na Mata Atlân-
tica. O animal é o sexto de 
um grupo específico deste 
tipo de sapo e foi batizado 
de Brachycephalus ibitin-
ga. O estudo foi desenvolvi-
do por pelo menos 7 anos, 
envolveu diversos pesqui-
sadores e foi liderado por 
Thais Condez, da Universi-
dade do Estado de Minas Ge-
rais (UFMG). A descrição do 
vertebrado reforça a impor-
tância das Unidades de Con-

servação. A espécie foi en-
contrada no trecho paulista 
da Serra do Mar, o entorno 
de uma das maiores regiões 
metropolitanas do mundo. 
“[Isso] mostra o quanto a 
gente ainda tem a descobrir 
a respeito da nossa biodi-
versidade, mesmo com o 
avanço das cidades, mesmo 
com as dificuldades todas 
de conservar, de proteger 
a biodiversidade, a gente 
ainda tem boas surpresas”, 
apontou o biólogo Leo Ma-
lagoli, gestor de Unidades 
de Conservação da Funda-
ção Florestal de São Paulo e 
coautor do estudo.

Características 
O animal possui a região 

da cabeça e do dorso cobertas 
por placas ósseas fluorescen-
tes. De acordo com os pesqui-
sadores, isso deve ser impor-
tante para a comunicação, seja 
entre eles ou com predadores. 
O sapo descoberto tem me-
nos de 2 centímetros quando 
adulto. “As placas ósseas são 
diferentes das outras espécies, 
porque possuem margens ir-
regulares, é meio recortado, 
e tem uma linha muito tênue 
que margeia essas placas e é 
uma linha mais pálida, dá pra 
gente chamar de esbranquiça-
da”, descreve o biólogo.

Camila Maciel
Agência Brasil

Levantamento

Trabalho infantil atinge 
1,8 milhão de jovens

Um levantamento fei-
to pelo Fórum Nacional 
de Prevenção e Erradica-
ção do Trabalho Infantil 
(FNPETI) mostrou que em 
2019 havia 1,8 milhão de 
crianças e adolescentes em 
trabalho infantil, número 
4,8% menor do que no ano 
de 2018. Desse total, 704 
mil (38,4%) exerciam algu-
mas das piores formas de 
trabalho infantil. 

Os dados do estudo O 
Trabalho Infantil no Brasil: 
Análise dos Microdados da 
PnadC 2019, divulgados on-
tem pelo FNPETI, mostram 
que 1,206 milhão eram me-
ninos e 626 mil, meninas e 
que 1,202 milhão eram ne-
gros e 630 mil, eram brancos.

Em um recorte pela 
faixa etária, os dados indi-
cam que a maioria tinha 16 
e 17 anos, 448 tinham 14 e 
15 anos, e 285 tinham de 
10 a 13 anos. As regiões do 
país onde mais havia crian-
ças e adolescentes traba-
lhando foi o Sudeste, segui-
do do Nordeste, Sul, Norte 
e Centro-Oeste.

Do total de crianças e 
adolescentes em trabalho 
infantil em 2019, 866 mil 
não eram remunerados ou 
trabalhavam para consumo 
próprio. Entre as principais 

ocupações (o que é feito 
no trabalho) aparecem os 
balconistas (6%), trabalha-
dores rurais (4,9%), escri-
turários (4,9%), cuidadores 
de crianças (3,8%), traba-
lhadores qualificados da 
agricultura (3,5%) e demais 
ocupações (76,7%). A maio-
ria (734 mil) era empregada 
sem carteira assinada. 

Com relação à ativi-
dade do estabelecimento 
onde trabalham 5,5% são 
comércios de alimentos, 
bebidas e fumo, 5,2% são 
restaurantes, 5,1% ser-
viços domésticos, 4,9% 
criação de bovinos, 4,6% 
manufaturamento e repa-
ro de veículos e 74,8% em 
demais atividades. Segun-
do o levantamento, 807 mil 
eram empregados em esta-
belecimentos de serviços e 
507 mil em estabelecimen-
tos de agricultura. 

“Se esse problema não 
for resolvido, o Brasil não 
vai ser considerado um país 
desenvolvido. Como a causa 
principal do trabalho infan-
til é a pobreza e o Brasil é 
um país de extrema desi-
gualdade, com muitas pes-
soas pobres, significa que 
existe um alto contingente 
populacional em situação 
vulnerável economicamen-
te, socialmente, cultural-
mente e educacionalmente. 
Também quer dizer que o 

Estado brasileiro não con-
segue cumprir todas as suas 
obrigações como estão esti-
puladas na Constituição”, 
disse o economista Claudio 
Fernandes. 

Na avaliação dele, se 
o país não cuida das crian-
ças, elas se transformarão 
em adultos que não conse-
guirão cuidar de si nem do 
país. Fernandes ressaltou 
ainda que essa situação 
mostra desintegração do 
núcleo primário da socie-
dade: a família. “A família 
necessita que suas crianças 
trabalhem em alguns casos. 
Em outros, as crianças re-
solvem sair para conseguir 
sua independência porque 
participam de uma situação 
de vulnerabilidade, de vio-
lência, abuso. Em outras fa-
mílias elas são parte do pro-
cesso de trabalho por conta 
da necessidade da família 
em aferir maior renda”. 

Denúncias
Qualquer pessoa pode 

denunciar vítimas do abu-
so infantil pelo Disque 100 
que conta agora com nú-
meros no WhatsApp e Tele-
gram (basta apenas digitar 
“Direitoshumanosbrasilbot” 
no aplicativo). 

Procurado pela Agência 
Brasil, o MDH não comentou 
o estudo da FNPETI até a 
publicação da matéria.

Flávia Albuquerque
Agência Brasil 

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

A região do país com mais casos de trabalho infantil é o Sudeste, seguido do Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste
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PB recebe 14 câmaras frias 
para conservação de vacinas
Equipamentos seguirão agora para municípios que foram escolhidos pela Secretaria Estadual de Saúde

A Energisa Paraíba en-
tregou, na manhã de ontem, 
na sede da concessioná-
ria, 14 câmaras frias para 
Secretarias Municipais de 
Saúde paraibanas. A entre-
ga simbólica foi realizada 
pelo diretor-presidente 
da Energisa, Marcio Zidan, 
ao secretário de Estado da 
Saúde da Paraíba, Geraldo 
Medeiros. Participaram do 
encontro, ainda, a secretá-
ria Executiva do Estado da 
Saúde, Renata Nóbrega e 
a representante do Movi-
mento Unidos pela Vacina 
na Paraíba e uma das líde-
res do Grupo Mulheres do 
Brasil Núcleo João Pessoa, 
Andreia Nunes Libardi.

Os equipamentos se-
guirão para 14 municípios 
do Estado: Boa Vista, Juru, 
Teixeira, Bom Jesus, São Se-
bastião do Umbuzeiro, São 
José de Piranhas, Puxinanã, 
São José do Bonfim, Lagoa 
de Dentro, Nova Floresta, 
Amparo, Itabaiana, Santo 
André e Pedra Branca. Os 
locais foram escolhidos 
pela Secretaria Estadual de 
Saúde, após análise da ne-
cessidade do equipamento.

Para Márcio Zidan, a 
ação reflete o compromisso 
da empresa em contribuir 
com o aceleramento dos 
trabalhos de imunização 
no estado. “Nós, por meio 
do Unidos pela Vacina, es-
tamos empenhados, real-
mente, em oferecer uma 
estrutura necessária para 
que o imunizante possa 
chegar a toda a população 

da Paraíba o quanto antes. 
Essas câmaras vão ajudar 
nesse momento de pande-
mia, mas, também, para to-
das as outras vacinas. É um 
legado que fica para os mu-
nicípios e fazemos questão 
de estarmos juntos a esses 
locais, junto à Secretaria 
Estadual de Saúde e, prin-
cipalmente, com a popula-
ção no combate à pande-
mia”, reforçou Zidan.

“A demonstração dessa 
parceria é muito importan-
te e fortalece as ações de 
combate à pandemia em 
nosso estado. São instru-
mentos permanentes, que 
beneficiarão todos os mu-
nicípios no sentido de ar-
mazenamento da vacina”, 
complementou o secretá-
rio Geraldo Medeiros.

A iniciativa faz par-
te da atuação da Energisa 
através do movimento Uni-
dos pela Vacina e tem como 
propósito auxiliar as cida-
des, destinando equipa-
mentos que serão utiliza-
dos nas unidades de saúde 
para a conservação local de 
vacinas contra a covid-19. 
A mobilização surgiu por ini-
ciativa do Grupo Mulheres 
do Brasil, liderado pela em-
presária Luiza Helena Traja-
no, para engajar a sociedade, 
em conjunto com o empresa-
riado de todo o Brasil.

Energia do Bem
A atuação do Grupo 

Energisa no enfrentamen-
to ao coronavírus começou 
logo no começo da pande-

O relator da Medida 
Provisória da privatização 
da Eletrobras na Câmara, 
deputado Elmar Nascimen-
to (DEM-BA), defendeu que 
o governo envie uma medi-
da provisória que trata da 
crise hídrica que o Ppaís 
enfrenta. Como mostrou o 
Broadcast, sistema de notí-
cias em tempo real do Gru-
po Estado, o governo pre-
para um texto que institui 
um comitê que terá poder 
de criar um "programa de 
racionalização compulsó-
ria" do consumo de energia.

Ele afirmou que au-
mentos na conta de luz 
no curto prazo não serão 
referentes ao seu parecer 
da MP da Eletrobras, mas 
pelo uso de mais térmicas 
movidas a óleo combustí-
vel para manter o abaste-
cimento do país.

"Se fala que o governo 
vai ter, e acho que vai ter 
que fazer mesmo, de for-
ma urgente, mandar uma 
MP do racionamento para 
poder resolver (a situação). 
Sob pena de que, aliado ao 
crescimento econômico, 
a gente tenha um apagão. 
Hoje só não temos uma 
crise elétrica por conta de 
que não houve crescimento 
econômico na última déca-
da", afirmou.

Crise hídrica 
deverá ser 
resolvida 
com MP
Marlla Sabino e
Anne Warth
Agência Estado  

Sine-JP oferta 159 vagas de emprego 
para todos os níveis de escolaridade

O Sistema Nacional de 
Emprego de João Pessoa (Si-
ne-JP) está oferecendo 159 
vagas de emprego até o dia 
25 (segunda a sexta-feira), 
para pessoas com todos os 
níveis escolaridade, com e 
sem experiência na função.

A maior oferta de vagas, 
com o total de 21, é para au-
xiliar de logística, com En-
sino Fundamental completo 
e seis meses de experiência 
com carga e descarga.

Há também seis vagas 
disponíveis para instalador 
de painéis, com Ensino Mé-
dio completo e exigência de 
seis meses de experiência 

comprovada na Carteira de 
Trabalho. Os interessados 
devem trabalhar com mon-
tagem e instalação de facha-
das, instalação e usinagem 
de ACM. Já para costureiro 
na confecção em série são 
oferecidas seis oportunida-
des. É preciso ter o Funda-
mental completo e três me-
ses de experiência, além de 
conhecimentos inerentes à 
função.

Também estão sendo 
oferecidas cinco oportuni-
dades para auxiliar de es-
critório, com Ensino Médio 
completo, sem experiência 
em carteira. As vagas são 

destinadas exclusivamente a 
pessoas com deficiência.

O Sine-JP oferta ainda 
cinco vagas para ajudante de 
motorista, com Ensino Fun-
damental incompleto, sem a 
exigência de experiência em 
Carteira de Trabalho. Na fun-
ção, o candidato vai auxiliar 
no processo de carga e des-
carga de mercadorias.

O serviço do Sine-JP é 
gratuito e o agendamento 
deverá ser realizado através 
do link agendamentosine-
jp.joaopessoa.pb.gov.br. Os 
agendamentos são limitados 
e as vagas são disponíveis se-
manalmente, liberadas sem-

pre no final do expediente da 
sexta-feira antecedente.

O horário de funciona-
mento do Sine-JP é de se-
gunda a sexta, das 8h às 14h. 
Mais informações pelo tele-
fone (83) 3214-1010.

O presidente Jair Bolso-
naro disse ontem, em conver-
sa com apoiadores, que vai 
indicar mais um nome para 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) apenas em julho, quan-
do o ministro Marco Aurélio 
Mello deixará a Corte. Nos 
bastidores, o presidente cogi-
tou apresentar um nome do 
substituto antes de o ministro 
deixar o STF.

Na semana passada, Mar-
co Aurélio recuou da decisão 
de antecipar a aposentadoria 
para 5 de julho e comunicou à 
presidência da Corte que se-
guirá até 12 de julho, quando 
completa 75 anos. Bolsona-
ro voltou a repetir, na saída 
do Palácio do Alvorada, que 
quem for eleito em 2022 vai 
indicar mais dois ministros 
para o Supremo logo após as-
sumir.

O presidente também 
voltou a defender o voto im-

presso e repetiu que apenas 
uma fraude o faria perder 
as eleições presidenciais de 
2022 para o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva - a 
quem chamou de “nove de-
dos”.

“Só na fraude, o nove 
dedos volta. Se o Congresso 
aprovar e promulgar, teremos 
o voto impresso. Não vai ser 
uma canetada de um cidadão 
que não vai ter o voto impres-
so. Pode esquecer isso aí”, 
completou, numa referência 

à possível judicialização que 
a proposta de voto impresso 
possa ter caso seja aprovada 
no Congresso.

Bolsonaro diz que vai indicar apenas 
em julho novo ministro do Supremo

Uma criança de 6 anos 
está em estado grave após 
cair de uma das atrações 
do parque Beto Carrero 
World, no último sábado, 
19, em Penha, Santa Cata-
rina. A criança caiu de dois 
metros de altura de uma 
estátua de gorila, sofreu 
traumatismo e, na noite de 
sábado, 20, passou por ci-
rurgia no crânio.

A família, que é natural 
de Curitiba, comemorava o 
aniversário da criança. Cho-
via no momento da queda. 
Segundo informou a admi-
nistração do parque, Enzo 
se desequilibrou quando 
tentava bater uma foto nos 
braços do gorila, que é uma 
das atrações do local.

“A situação é grave, ele 
está sedado, mas estável na 
terapia intensiva. A família 
o acompanha”, informou 
Fábio Oliveira, diretor ad-
ministrativo do Hospital 
Infantil Pequeno Anjo, em 
Itajaí.

Por nota, a administra-
ção do Beto Carrero infor-
mou que a criança foi aten-
dida no local e a equipe de 
bombeiros o conduziu com 
a ambulância do parque 
para o pronto-atendimento 
mais próximo, ficando sob 
os cuidados médicos.

Criança fica 
grave após 
queda no 
Beto Carrero

Gustavo Côrtes
Agência Estado  

Fábio Bispo
Agência Estado

O serviço do Sine-JP é 
gratuito e o agendamento 

deverá ser realizado 
acessando link no site 

da Prefeitura

O presidente voltou a 
defender o voto impresso 
e repetiu que apenas uma 

fraude o faria perder 
as eleições de 2022

mia. Há mais de um ano, a 
empresa lançou o Energia 
do Bem que já investiu R$ 
10,7 milhões em ações de 
combate aos efeitos da co-
vid-19. Em sinergia com 
parceiros como a Organi-
zação das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciên-
cia e a Cultura (Unesco), 
o movimento já realizou 
a doação de ventiladores 

pulmonares, equipamentos 
de proteção individual, as-
piradores portáteis e ces-
tas básicas, além de outras 
frentes como calibração 
de respiradores, estímulo 
ao aprendizado e apoio a 
agentes do setor cultural. 
Na Paraíba, a empresa já 
realizou doação de R$ 15 
mil para três instituições 
que cuidam de idosos; 

doação de 700 máscaras 
hospitalares N95 e 4 ven-
tiladores respiratórios ao 
Governo do Estado.

Nesse período, a Ener-
gisa na Paraíba ainda dis-
ponibilizou carros de som 
e ações em rádios locais 
como forma de comunica-
ção mais efetiva quanto a 
iniciativas de prevenção à 
pandemia, em cidades com 

baixo IDH; apoio na reali-
zação de obras em hospi-
tais para aumento de no-
vos leitos e outros reforços 
estruturais para auxílio no 
atendimento de pacientes 
com covid-19; além do fes-
tival “Fique em Cena”, que 
promoveu transmissões 
remotas de show, com ar-
recadação de doações para 
artistas paraibanos.

A entrega simbólica das câmaras frias foi feita 
pelo diretor-presidente da Energisa Paraíba, 

Marcio Zidan, ao secretário de Estado da 
Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros

Foto: Divulgação
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Bicampeão
O paraibano George, que joga ao lado de André 
Stein/ES, sagrou-se campeão do Circuito Open de 
Vôlei de Praia no último fim de semana. Página 23

Foto: Ana Patrícia/Inovafoto/CBV

Esportes

Rubro-negro está de volta à fase de grupos da Copa do Nordeste, em 2022, depois de quatro anos ausente

Com a vantagem con-
quistada no primeiro jogo 
da decisão, vencido por 1 a 
0, o Campinense conseguiu 
segurar o empate sem gols, 
diante do Sousa, jogando no 
Sertão, para sagrar-se, nova-
mente, campeão da Paraíba, 
no último domingo. Essa foi a 
21ª vez que o torcedor do ru-
bro-negro celebrou uma con-
quista do Campeonato Parai-
bano, agora, com o sabor de 
interromper uma sequência 
de três certames seguidos, 
onde a equipe havia ficado 
com a segunda colocação. O 
resultado, além do troféu es-
tadual, o triunfo da Raposa, 
contra o Dinossauro, ainda 
garante, ao clube, o retor-
no para a fase de grupos da 
Copa do Nordeste - torneio 
que venceu em 2013 e foi fi-
nalista em 2016-, em 2022.

As duas competições já 
garantem ao clube R$ 1,2 mi-
lhão na temporada de 2022, 
sem contar, ainda, com os re-
cursos do Programa Paraíba 
Esporte Total do Governo do 
Estado.

A cota da Copa do Nor-
deste na fase de grupos, este 
ano, foi de R$ 640 mil, en-
quanto na Copa do Brasil 
chegou a R$ 560 mil. Os valo-
res poderão ser maiores.

Depois de 4 anos sem 
disputar a fase de grupos 
da Copa do Nordeste - o clu-
be até jogou a fase de clas-
sificação do torneio para as 
temporadas de 2019 e 2020, 
mas não obteve a vaga para 
a competição propriamente 
dita -, o Campinense retorna 
para o torneio regional, onde 
detém o único título entre as 
equipes paraibanas. Além do 
Nordestão, a Raposa, graças 
à campanha no Campeonato 
Paraibano, também garantiu 

uma vaga na Copa do Bra-
sil do próximo ano e, nova-
mente, um espaço na Série 
D, caso não consiga obter o 
acesso, para a terceira divi-
são, ainda nessa temporada.

Todas essas conquis-
tas, para a próxima tempo-
rada, surgem no horizonte 
do clube que iniciou 2021 
em meio à reorganização 
da agremiação que passou 
por diversas trocas de pre-
sidentes, treinadores e con-
tratou, na temporada pas-
sada, cerca de 70 jogadores. 
Com uma nova filosofia de 
trabalho e tendo na gestão 
do Campinense um grupo 
de torcedores capitaneado 
pelo presidente, Phelipe 
Cordeiro, a Raposa montou 
um elenco jovem e barato 
- incluindo a comissão téc-
nica, a folha salarial mensal 
não ultrapassa os R$ 80 mil.

Vivendo essa reorga-
nização, o começo da tem-

porada não foi fácil para o 
Campinense que foi elimi-
nado ainda na primeira fase 
da Copa do Brasil e sofrendo 
uma derrota vexatória, por 
7 a 1, para o Bahia. Após o 
resultado, o clube ainda 
estreou mal no Campeona-
to Paraibano, perdendo na 
primeira rodada para o São 
Paulo Crystal, mas foi, nesse 
momento, o ponto de vira-
da, quando a equipe trocou 
seu comando técnico - sain-
do Ederson Araújo - e trouxe 
Ranielle Ribeiro para treinar 
o time.

Com a chegada do novo 
técnico, o clube viveu um 
momento de virada e, niti-
damente, passou a ter uma 
evolução constante, jogo 
após jogo, condição forta-
lecida quando, já na sexta 
rodada da primeira fase, a 
Raposa, que teve que jogar a 
repescagem da primeira fase 
- Sousa e Botafogo se classifi-

caram diretamente - contra-
tou, através de um grupo de 
torcedores, o goleiro Mauro 
Iguatu a pedido de Ranielle 
Ribeiro.

E foi o goleiro, o atleta 
chave para assegurar, nas 
penalidades, a chegada do 
time na decisão, eliminan-
do o Atlético de Cajazeiras 
- em um jogo onde a equipe 
não foi bem, mas avançou 
- e depois o favorito Botafo-
go, time cuja folha salarial, 
é cerca do triplo da custea-
da pelo Campinense. Para 
o treinador, no entanto, a 
chave do resultado está na 
união de quem faz o Cam-
pinense, da torcida aos rou-
peiros, em conjunto com o 
grupo de atletas que veste a 
camisa da Raposa e, agora, 
carrega um título paraiba-
no em seu currículo. Além 
disso, o técnico garante que 
esse foi só o começo de uma 
temporada que promete ser 

promissora para o rubro-ne-
gro de Campina Grande.

“É claro que nosso tra-
balho foi importante nesse 
processo, mas eu considero 
que todo o caminho percor-
rido pelo grupo de atletas, 
diretoria, pela apaixonada 
comissão técnica fixa do clu-
be e pelos torcedores que, 
realmente abraçaram essa 
equipe, é que são o fator 
principal. Não adiantaria de 
nada a gente treinar a equi-
pe, passar conceitos e mon-
tar um plano, se os atletas 
não tivessem a capacidade 
que possuem para assimilar 
e, dentro de campo, execu-
tar com o empenho que fi-
zeram. Estamos todos muito 
felizes com o resultado, mas 
já adianto que nossa tem-
porada não termina aqui, 
vamos agora em busca do 
acesso para a Série C que é 
o nosso principal objetivo”, 
afirmou Ranielle Ribeiro.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

CampEão paraiBano

Premiação dos torcedores a jogadores pode passar de R$ 100 mil
Para Phelipe Cordeiro, além 

do desempenho da comissão 
técnica e jogadores, a princi-
pal marca dessa conquista é 
a união dentro do clube e a 
participação ativa do torcedor 
raposeiro que é, hoje, ator pri-
mordial na garantia de recursos 
para o custeio diário do clube 
que, com dívidas milionárias, 
não esconde as dificuldades 
que atravessa, nesse momento 
e que seguem sendo agravadas 
pela pandemia.

Um exemplo dessa partici-
pação da torcida, foi a arreca-
dação, através do “Campix” - 
ação do departamento de mar-
keting do clube para estimular a 
doação de torcedores através da 
operação bancária instantânea, 
o pix - que, até o dia do segundo 
jogo da decisão do Campeonato 
Paraibano, arrecadou mais de 

R$ 20 mil. Esses recursos estão 
sendo utilizados na manuten-
ção e custeio administrativo da 
agremiação, os valores obtidos 
para a decisão, cuja meta era 
de R$ 10 mil, ainda não foram 
contabilizados pela diretoria.

Outra ação importante e 
que, nesse caso, partiu direta-
mente da torcida, foi a arreca-
dação de recursos para o paga-
mento do “bicho” - premiação 
pelo desempenho do elenco 
- para os jogadores, em caso 
de título. Esses recursos serão 
repassados diretamente pelos 
organizadores para o elenco. 
Ao todo, a estimativa é que o 
contingente de doações ultra-
passe a casa dos R$ 100 mil, 
valor superior à folha mensal da 
equipe. Para Phelipe Cordeiro, 
esse conjunto de movimenta-
ções da torcida, responde aos 

esforços na gestão do clube 
para que o Campinense possa 
se reerguer, mesmo em um 
momento de tantas dificuldades

“Esse título chega para 
coroar o trabalho de um grupo 
de torcedores que mostrou que 
o Campinense pode e deve ser 
o clube a encabeçar o futebol 
da Paraíba, então, esse esta-
dual chega para fortalecer o 
trabalho de todas as pessoas 
que formam esse grupo que 
está na gestão do clube, todos 
abnegados e unidos, desde o 
conselho à diretoria executiva, 
todo mundo trabalhou por esse 
momento. Estamos muito feli-
zes com essa conquista, muito 
felizes com a participação ativa 
do nosso torcedor e agora é 
seguir com esse trabalho sério 
para que mais conquistas pos-
sam vir”, afirmou.

Muitos torcedores promoveram 
aglomeração em frente à sede do 
clube, desrespeitando as normas 

sanitárias durante a comemoração

Foto: Divulgação

Título rende mais de R$ 1 milhão 
em cotas para o Campinense

Jogadores e membros da comissão 
técnica comemoram mais um título 

do Campinense após o empate 
sem gols diante do Sousa
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Belo vem de um empate sem gols contra o Floresta, fora de casa, e agora ocupa a sexta colocação no Grupo A

Os jogadores do Botafo-
go se reapresentaram nessa 
segunda-feira, à tarde, na 
Maravilha do Contorno, após 
o jogo contra o Floresta, no 
último sábado, em Floresta-
CE. O próximo adversário do 
Belo será o Altos do Piauí, na 
próxima sexta-feira, às 20 
horas, no Almeidão, em João 
Pessoa.

Com o empate em 0 a 
0 contra o Floresta, o Bo-
tafogo agora é o sexto co-
locado, com cinco pontos. 
Mas, apesar de estar fora da 
zona de classificação, o Belo 
está a apenas 2 pontos do 
líder Altos, que tem 7. Em 
caso de vitória sobre o clube 
piauiense, na próxima sexta-
feira, o clube da Maravilha 
do Contorno ultrapassa o 
adversário e poderá termi-
nar a rodada não só no G4, 
mas possivelmente até na 
liderança do grupo A.

Para o jogo de sexta, 
o técnico Gerson Gusmão 
deverá poder contar com o 
meia Claiton que está se re-
cuperando de uma contusão, 
o mesmo em relação ao vo-
lante Rogério. Ambos não 
enfrentaram o Floresta, na 

última rodada. Quanto ao 
goleiro Felipe, ainda não se 
sabe se estará à disposição 
do treinador. Amaral, que 
saiu da partida contra o Flo-
resta contundido, está sendo 
avaliado e o departamento 
médico ainda não tem uma 
certeza sobre o prazo de re-
cuperação do atleta.

Durante toda esta sema-
na, Gerson vai intensificar os 
treinos de chutes a gol, por-
que o time anda desperdi-
çando muitas oportunidades 
nos jogos e deixando de con-
seguir pontos preciosos, que 
podem fazer falta no final 
da fase de classificação. Isto 
ocorreu contra o Floresta, 
quando a equipe teve, pelo 
menos, três oportunidades 
claríssimas de gol e desper-
diçou, no primeiro tempo. Se 
tivesse vencido, o clube es-
taria disputando a liderança 
da competição com o Altos.

Gerson não falou se pre-
tende fazer mudanças na 
equipe, ou no esquema táti-
co. Em Floresta, ele começou 
a partida mantendo o time 
sem atacante de área, apesar 
de já ter à disposição atletas 
para a posição. Com alguns 
jogadores de volta à equipe, 
ele disse que vai definir nos 
treinos da semana o que será 

melhor para o time, que ago-
ra precisa vencer ou se com-
plica de vez, se distanciando 
dos primeiros colocados. 

Jogando em casa, o Bo-
tafogo vai ter de propor o 
jogo, mas a equipe tem en-
contrado dificuldades quan-
do joga mais ofensivamente, 

tendo de partir para cima 
dos adversários. Foi assim 
contra o Ferroviário, quan-
do empatou em 0 a 0, e no 
jogo contra o Volta Redonda, 
quando perdeu por 2 a 1, no 
Almeidão.

O time ainda não conse-
guiu encontrar uma forma 

de penetrar numa defesa 
bem postada. Quando joga 
fora, a equipe vem jogan-
do melhor, porque adota 
um esquema mais reativo, 
apostando nos contra-a-
taques rápidos, utilizando 
a velocidade de Welton e 
Luã. No jogo de sexta-feira, 

o Belo certamente terá pela 
frente um time jogando por 
uma bola, já que o técnico 
Marcelo Vilar gosta de jogar 
desta forma fora de casa. Os 
botafoguenses sabem bem 
como é a forma de jogar do 
treinador, que foi técnico do 
Belo este ano.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo treina para jogo
contra o Altos-PI no dia 25
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Venceu o menos ruim
Finalmente o Campeonato Paraibano 

terminou, enquanto na grande maioria dos 
estados, os campeonatos estaduais já termi-
naram há mais de um mês. Os clubes destes 
estados já se concentram apenas nas com-
petições nacionais, há muito tempo. Porém, 
enfim o nosso terminou também no último 
domingo. O Campinense foi o campeão com 
justiça. Porque foi o clube que mais cresceu 
nos últimos jogos da competição. O técnico 
Ranielle mostrou que é possível fazer uma 
boa equipe com pouco investimento. O Ru-
bro-negro não tinha a maior folha salarial e 
se tornou o melhor time. 

Mas porque será que o Sousa, time de 
melhor campanha na fase de classificação, 
que era supostamente favorito, não ga-
nhou? Quem não se lembra da maravilhosa 
campanha do Atlético de Cajazeiras, recen-
temente e depois não chegou nem na final 
do campeonato? Alguns fatores explicam 
porque equipes medianas têm tanta dificul-
dade de enfrentar uma equipe de tradição 
na hora da decisão. Primeiro, há um com-
plexo de inferioridade e os clubes menores 
já entram em campo para não perder, mes-
mo algumas vezes sendo melhor. A forma 
como jogou o Sousa em Campina Grande 

mostra isso. O time não passava de meio 
campo, chamava o Campinense para cima 
dele e não explorava os contra-ataques, 
porque o medo de perder era maior do que 
a vontade de vencer. No caso do Sousa tem 
outro agravante aí. Era um time que sempre 
jogava por uma bola e que investia pesado 
na defesa, a melhor do campeonato, mas 
não sabia propor o jogo. Vencia todas as 
partidas por 1 a 0 e quando precisou atacar, 
partir para cima do adversário, não soube o 
que fazer no Marizão.

Ao contrário do Sousa, o Campinense 
jogou recuado no Sertão, mas com inteli-
gência, marcando alto e explorando os es-
paços deixados pelo Sousa. Por isso, se diz 
que a camisa pesa na hora da decisão. Claro 
que toda regra há exceção, mas prevalece, 
quase sempre, o que eu disse, o pequeno 
vem bem melhor do que o grande, e na hora 
da decisão, se apequena, treme, amarela 
como se diz no popular. Parabéns ao Campi-
nense que soube explorar bem este aspecto 
e foi campeão com muita justiça.

Frustração
Sem querer desmerecer a conquista da 

Raposa, mas nem de longe este time do Cam-

pinense é brilhante. Na verdade, foi o menos 
ruim na reta final do campeonato. Há mais 
de 30 anos como jornalista esportivo, nunca 
vi um campeonato de nível técnico tão baixo. 
Já não tínhamos um bom nível comparado 
com os estados vizinhos, há algum tempo, e 
depois dessa pandemia, nosso futebol virou 
quase que totalmente amador.

Um exemplo desse baixo nível ficou 
evidente nas finais. Os dois melhores times 
do campeonato jogaram 180 minutos para 
fazer um gol, e mesmo assim, porque o 
lateral esquerdo do Sousa saiu errado e 
entregou a bola nos pés do atacante do 
Campinense que rolou para o chute final do 
outro, livre, livre. Se não tivesse acontecido 
isso, acho que a decisão seria nos pênaltis, 
porque os jogadores que estavam em cam-
po, mostraram claramente que não tinham 
condições de fazer um gol em uma marca-
ção um pouco mais difícil, como geralmente 
é numa final.

Ao assistir pela TV vi, com clareza, a 
pobreza dos nossos times. Não vi nos dois 
jogos uma bela tabela, bons cruzamentos, 
uma jogada trabalhada, uma virada de jogo 
para se livrar da marcação e muito menos 
um golaço, um drible de encher os olhos, 

enfim, nada que pudesse chamar de espe-
táculo.

Botafogo
O Belo tropeçou de novo na Série C. 

Desta vez foi fora de casa, contra o Flo-
resta. Empatar fora de casa nunca é um 
mau negócio, mas nas condições que foi 
o empate, sim. O Belo dominou o primei-
ro tempo, criou várias chances de gol, 
chutou bola na trave etc. Veio o segundo 
tempo, e o jogo foi outro. O time da casa 
corrigiu os erros de marcação e não deu 
mais espaços para os bons contra-ataques 
verificados no primeiro tempo.

Como o time do Floresta é realmente 
muito fraco, também não soube entrar 
na defesa do Botafogo, mas ainda assim 
perdeu o gol mais feito do jogo. O za-
gueiro Daniel Felipe escorregou, deu a 
bola para o atacante que frente a frente 
com o goleiro Rhuan, chutou em cima do 
goleiro. Resumindo, não soube aproveitar 
as chances do primeiro tempo e saiu de 
Horizonte-CE, com apenas 1 pontinho. 
Vai ter de vencer o próximo jogo contra o 
Altos, sexta-feira, em João Pessoa, ou vai 
se complicar de vez.

Ivo Marques 
ivo_esportes@yahoo.com.brFalando de esportes

Foto: Instagram/Botafogopb

Marcos Aurélio em ação no jogo 
contra o Floresta, sábado passado, 
no empate sem gols pela quarta 
rodada do Brasileiro da Série C

Treze terá três jogos seguidos atuando em Campina Grande

O empate em 2 a 2 con-
tra o Central, dentro de casa, 
não foi nada bom para o Tre-
ze, que agora se vê obrigado 
a vencer pelo menos 2 dos 
3 jogos que terá pela frente, 
para conseguir brigar pela 
classificação. A começar pelo 
Sousa, no próximo domingo, 
no Amigão, às 16 horas, em 
Campina Grande. O elenco 
se reapresenta nesta terça-
feira, no Presidente Vargas, 
para começar os treinos da 
semana.

 Contra o Central, depois 
de um fraco primeiro tem-

po, o Treze voltou melhor na 
segunda fase e pressionou 
muito o adversário, criando 
algumas oportunidades, mas 
não soube aproveitar. O ata-
que esbarrou na boa atua-
ção do goleiro e da zaga ad-
versária. Essa semana, Tuca 
Guimarães vai intensificar os 
treinos de finalizações para 
a partida contra o Sousa.

A boa novidade é que a 
equipe vai receber o refor-
ço dos atletas que estavam 
afastados, de quarentena, se 
recuperando da covid-19. 
Novos testes foram feitos 
e todos estão curados. Ne-
nhum outro atleta testou 
positivo para a doença des-

ta vez, o que significa que o 
Treze será bem mais forte, 
a partir do próximo jogo. O 
Galo terá 3 jogos seguidos 
em casa, para tentar a reabi-
litação:  contra o Sousa, Cam-
pinense e América de Natal. 
No momento, o clube é o pe-
núltimo colocado do grupo 
3, com apenas 2 pontos con-
quistados, em 3 jogos.

Índio entrega o cargo
O técnico do Sousa, Ín-

dio Ferreira, cumpriu o que 
tinha prometido na última 
quinta-feira, no jogo contra 
o Campinense, em Campina 
Grande, e entregou o car-
go após o empate em 0 a 0 

contra a Raposa, resultado 
que deu o título de campeão 
paraibano, ao Rubro-negro. 
Logo após a partida, ele se 
despediu dos atletas e diri-
gentes do Dinossauro, agra-
decendo a oportunidade.

Ontem, Índio afirmou 
que o principal motivo de 
não continuar à frente do 
Sousa na Série D, é que co-
meçou, ontem, um curso da 
CBF. “Eu vinha lutando há 
muito tempo para fazer este 
curso e só agora apareceu a 
oportunidade. Como as aulas 
são on-lines e duas vezes por 
dia, eu não teria tempo sufi-
ciente para treinar a equipe”, 
afirmou o treinador. 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Foto: Instagram/Trezeoficial

No domingo passado, o Galo empatou em 2 a 2 contra o Central, no Amigão
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George, que joga ao lado de André/ES, é bicampeão; outros dois atletas da Paraíba levaram o bronze na última etapa
A dupla de vôlei de praia 

composta pelo paraibano 
George e o capixaba André 
Stein sagrou-se bicampeã do 
Circuito Open Brasileiro, nes-
se sábado (19), na temporada 
2020/2021. A conquista foi 
confirmada depois que eles 
ganharam a medalha de prata 
na 9ª Etapa do Circuito, reali-
zada no Rio de Janeiro. Geor-
ge, que é patrocinado pelo Go-
verno do Estado por meio do 
Programa Bolsa Esporte, junto 
com o seu treinador, Ernesto 
Vogado, agora se prepara para 
as disputas do Super Praia, 
também no Rio de Janeiro.

“Penso que é funda-
mental para o esporte parai-
bano, pois com o incentivo 
do Bolsa Esporte, os atletas 
têm o apoio para competir 
em igualdade com outros de 
vários estados do Brasil que 
também possuem auxílios. 
Um ponto positivo também é 
que faz com que os atletas di-
recionem seu foco apenas nos 
treinamentos e competições 
sem se preocuparem com os 
custos de viagens, sem falar 
dos técnicos que também fo-
ram contemplados e ajuda na 
concentração e planejamento 
para os treinos e jogos”, ob-
servou Ernesto. O secretário 
executivo de Esporte e Lazer, 
destacou a força do vôlei de 
praia e ressaltou a força do 
Bolsa Esporte. “O vôlei de 
praia na Paraíba historica-
mente sempre revelou gran-

des atletas, sobretudo sain-
do dos treinos nas areias da 
Praia do Cabo Branco, desde 
minha época, até agora com o 
Centro de Treinamento (CT), 
denominado de Cangaço. E o 
Governo do Estado vê os fru-
tos sendo colhidos, já que os 
beneficiados do Bolsa Espor-
te em várias modalidades se 
destacam até internacional-
mente”, frisou.

Mais paraibanos
Em sua primeira etapa 

jogando juntos no Circuito 
Brasileiro, os  paraibanos Vi-
tor Felipe e Renato Andrew 
já garantiram uma medalha 
de bronze na última etapa 
Open da temporada 20/21 do 
Circuito Brasileiro de Vôlei de 
praia. A dupla venceu Guto e 
Arthur Mariano (RJ/MS) por 
2 sets a 0.

”Estou muito feliz por 
esse nosso primeiro torneio 
juntos. Foi uma tempora-
da muito difícil. Tenho que 
agradecer ao Renato que 
é um talento do vôlei de 
Praia e estou aprendendo 
muito com ele. O CT Can-
gaço também ajudou mui-
to em toda a nossa prepara-
ção. Quero agradecer à Base 
Sports pelo suporte também. 
Foi um excelente início para 
a nossa dupla”, disse Vitor Fe-
lipe, eleito o craque da parti-
da. Os dois também integram 
a lista de beneficiários do 
programa Bolsa Esporte.

Paraibano conquista título no
Circuito Open de Vôlei de Praia

Torcida hostiliza Patrick de Paula

Seleção joga amanhã contra Colômbia

Wimbledon tem
cabeças de chave

Fortaleza vem se destacando no início do Brasileirão 2021

Depois dos famosos Gabigol e Lucas 
Lima, agora foi a vez de Patrick de 
Paula ser hostilizado por torcedores do 
Palmeiras na madrugada de ontem. 
Um grupo de palmeirenses abordou 
o volante na saída do que seria uma 
festa clandestina, no Tatuapé, na zona 
Leste de São Paulo, e xingou o jogador, 
que não conseguiu entrar no carro para 
ir embora. Os fatos mostram como al-
guns jogadores não estão nem aí para 

as 500 mil mortes já registradas no 
país. O episódio com Patrick de Paula 
ocorreu horas depois de ele ter sido 
advertido por diretoria e comissão téc-
nica por ter entrado em campo contra 
o América-MG de brinco, na vitória de 
2 a 1 do Verdão. O Palmeiras soltou 
um comunicado oficial nas redes sociais 
no qual lamenta a postura do volante 
e trata como "inadmissível" a quebra 
do protocolo sanitário contra a covid-19.

A Seleção Brasileira não jogou no 
final de semana, mas segue líder do 
Grupo B da Copa América. No do-
mingo passado, Venezuela e Equa-
dor empataram em 2 a 2. O time 
comandado por Tite tem seis pontos 
ganhos contra quatro da Colômbia, 
adversária de amanhã, 21 horas, no 
Estádio Nilton Santos.  O outro jogo 
será entre Equador e Peru, no Olím-
pico, em Goiás, às 18 horas. No dia 

em que completou cinco anos como 
técnico da Seleção Brasileira, Tite re-
cebeu uma homenagem do elenco. 
Durante o jantar de domingo (20), na 
Granja Comary, os atletas entregaram 
ao treinador uma camisa comemorati-
va pela marca especial. A camisa, um 
uniforme oficial da Seleção Brasileira 
com o número 5 e o nome “Tite”, foi 
entregue ao técnico pelas mãos de 
Neymar e Thiago Silva

O ranking da ATP, divulgado ontem, 
definiu a ordem dos 32 cabeças de 
chave para Wimbledon, Grand Slam 
em Londres, que não usa mais o 
ranking da grama para definir os 
principais favoritos. Isso estava mar-
cado para acontecer já em 2020, 
mas como o evento não foi realizado 
por causa da pandemia do novo coro-
navírus, 2021 será o primeiro ano da 
mudança. Quem se deu muito bem 
nesta semana foi o britânico Cameron 
Norrie, que ganhou sete colocações 
com o vice-campeonato no ATP 500 
do Queen’s, subiu para o 34o lugar 
(melhor da carreira) e agora será um 
dos pré-classificados no Grand Slam 
londrino, que começará na próxima 
segunda-feira. Com quatro desis-
tências de peso, a principal delas do 
espanhol Rafael Nadal, a lista rodou 
até o americano Taylor Fritz, o atual 
36 do mundo, que será o 32o favorito 
na competição. 

Com 11 pontos em cinco jogos, três vitórias e dois empates, o Fortaleza vem fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro 
da Série A, estando na segunda posição, um ponto a menos que o líder Athletico-PR. No último domingo, no Castelão, o Tricolor cearense 
empatou em 1 a 1 com o Fluminense, pela quinta rodada. Destaque para a vitória do Bragantino sobre o Flamengo, no Maracanã, por 
3 a 2. O G4 tem Athletico-PR, Fortaleza, Bragantino e Palmeiras. Atlético Mineiro e Fluminense fecham os seis melhores. Já a zona de 
rebaixamento tem o Grêmio sem nenhum ponto em três jogos. E com dois pontos em  cinco jogos aparece o São Paulo, outro integrante 
do z4 que ainda tem América Mineiro e Chapecoense. A sexta rodada do Brasileirão será aberta amanhã e tem Flamengo x Fortaleza.

Curtas
Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Foto: Ana Patricia/novafoto/CBV

André Stein, do Espírito Santo, e o paraibano George exibem a medalha de prata da última etapa do Circuito que garantiu o título da temporada 20/21

O Botafogo já conhece o 
adversário no mata-mata da 
Série A2 do Campeonato Bra-
sileiro de Futebol Feminino, o 
Ceará. As adversárias das Be-
las foram definidas em sorteio 
realizado pela CBF, no último 
sábado. O time do estado vi-
zinho foi o único a derrotar a 
equipe paraibana na primeira 
fase da competição. O cruza-
mento entre os times, valen-

do vaga nas quartas de final e 
a continuidade da briga pelo 
acesso, acontecerá em duas 
partidas, com a primeira delas 
ocorrendo no próximo dia 27, 
em João Pessoa, e o segundo 
jogo programado para o dia 4 
de julho, com mando do Ceará. 

Após a vitória na última 
da rodada da primeira fase, 
diante da UDA-AL por 1 a 0, o 
Botafogo acabou ficando de 
fora do pote A - formado pelos 
seis líderes de cada grupo e 
mais dois melhores segundos 

colocados - do sorteio para as 
oitavas de final, pois o time, 
no critério de desempates, foi 
superado pelo Athletico Pa-
ranaense e pelo Real Arique-
mes-RO, times que somaram 
os mesmos 12 pontos que as 
Belas e também o Fluminense, 
na primeira fase.

Por conta disso, o time 
paraibano acabou, no sorteio, 
voltando a encontrar o time 
do Ceará no meio do caminho, 
justamente a única equipe a 
conseguir, na primeira fase, 

bater as Belas. Agora a missão 
da equipe da estrela vermelha 
será inverter a lógica do último 
confronto, pois, na partida pas-
sada, o time cearense foi supe-
rior e conseguiu, mesmo tendo 
saído perdendo - com um gol 
marcado em favor das paraiba-
nas, ainda no primeiro minuto 
de jogo - a virada para vencer 
por 2 a 1, em seus domínios, 
mesma condição que terão ao 
voltarem a jogar, dentro de sua 
casa, no mata-mata da Série 
A2, contra as botafoguenses.

Belas vão enfrentar cearenses no Brasileiro A-2
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Na última rodada, as Belas venceram a UDA-AL por 1 a 0
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Psicólogo recomenda separar o pesar pelas mortes coletivas daquele que afeta a vida individual para evitar paranoia

Sociedade reaprende a lidar com 
o luto permanente na pandemia

A morte inflige aos vivos o pro-
cesso de luto, que é inevitável, ne-
cessário, mas que precisa ser com-
preendido e acompanhado para que 
não se torne um problema, ainda 
mais diante dos dias pandêmicos 
que acumulam mais de meio milhão 
de mortos, que levou pessoas próxi-
mas, até mesmo amigos e parentes, 
e que, principalmente, assombra a 
todos com a ameaça de suas pró-
prias existências.

O ‘Dia Nacional do Luto’ – mes-
mo com a controvérsia da data exa-
ta: alguns apontam o dia 19 e outros 
o dia 21 de junho – é uma data que 
reforça o cuidado com o sentimento 
de perda.

O psicólogo paraibano Daniel 
Paulino destaca que vivenciar o luto 
é fundamental para superá-lo. So-
mente a partir da compreensão das 
fases do luto e da vivência de cada 
uma delas é que se torna possível 
superar a perda de uma pessoa que-
rida. Ele conta que o processo de 
luto, conforme definiu a psiquiatra 
Elisabeth Kübler-Ross, tem cinco fa-
ses: a negação, a raiva, a negociação, 
a depressão e a aceitação. “A gente 
passa por essas cinco fases, não em 
seguida, às vezes algumas ao mes-
mo tempo, mas passa”, comenta.

Ou seja, é preciso elaborar o 
luto, entender cada uma de suas 
fases e só então conseguir superar 

a perda. Dessa forma, o luto é ne-
cessário a cada um. Porém, Daniel 
Paulino alerta que o processo pode 
ser prejudicial caso o indivíduo 
permaneça por muito tempo em 
alguma das fases.

“O luto é prejudicial muitas ve-
zes quando a pessoa fica muito tem-
po presa em uma dessas fases, como 
por exemplo a depressão. Quando 
ela não consegue aceitar a morte, 
elaborar o luto, como dizemos na 
Psicologia, ela pode trazer um pro-
blema para a vida dela, porque ela 
não vai mais conseguir desempe-
nhar suas atividades normais. Por 
exemplo, quando morre um cônju-
ge e a pessoa não consegue arrumar 
mais ninguém na vida, porque está 
muito presa à pessoa que perdeu, 
ou quando acontece com alguém 
muito próximo e ela não consegue 
lidar, chora em momentos inapro-
priados”, explica o psicólogo.

Entretanto, é preciso entender 
que o luto, por vezes, vai durar a vida 
toda. Não é um processo simples e 
varia de acordo com cada indivíduo. 
Por isso, segundo Daniel Paulino, é 
tão importante elaborar o luto, para 
que ele não persista pelo resto da 
vida. “O sentimento simplesmente 
não acaba de uma hora para outra, 
pode persistir a vida toda, assim 
como a tristeza. É importante elabo-
rar esse luto, passar pelas fases e su-
perar para não ficar preso pelo resto 
da vida”, acrescenta.

O psicólogo avalia que a pan-

demia trouxe uma espécie de luto 
permanente, mas que, geralmen-
te, pertence ao mundo, não à vida 
pessoal, no caso da pessoa não ter 
perdido alguém próximo. Separar 
o pesar pelas mortes da pandemia, 
mais de meio milhão a esta altura 
somente no Brasil, e as mortes que 
afetam diretamente a própria vida é 
fundamental para que o sentimento 
de perda não se transforme em pa-
ranoia ou um medo incontrolável.

“É importante termos empatia 
com a perda, com as outras pessoas 
que estão sofrendo, mas não se en-
volver demais, porque aí estaremos 
trazendo problemas para a gente. 
Se a gente se envolver demais com 
tudo isso acabará criando uma pa-
ranoia, desenvolvendo muito medo, 
e ter essa empatia é muito necessá-
ria para a gente conseguir conviver 
em comunidade e prevenir que as 
pessoas fiquem doentes. Se eu con-
seguir entender a importância da 
máscara, do distanciamento social, 
de não frequentar locais com aglo-
meração, ter essa empatia, procurar 
ações coletivas que ajudem a dimi-
nuir isso”, avalia.

O medo da morte pode ser in-
teressante, quando faz a pessoa se 
prevenir e fazer com que os outros 
se previnam também, de procurar 
vacina, de respeitar as normas dos 
especialistas, é importante mesmo 
seguir as recomendações de higiene 
para diminuir esse medo da morte. 
A dica, segundo Daniel Paulino, é 

Aforismo
“Eu poderia suportar, embora não 

sem dor, que tivessem morrido todos 
os meus amores, mas enlouqueceria se 

morressem todos os meus amigos!”

(Vinícius de Moraes)

1276 — Papa Inocêncio V
1969 — Judy Garland, atriz norte-americana
1987 — Fred Astaire, 
dançarino e ator norte-americano
2019 — Zé Paraíba (José Salete Leite), 
músico e sanfoneiro (PB)
2020 — Marcos Tavares (Severino Marcos de 
Miranda Tavares), jornalista, escritor, poeta e 
dramaturgo (PB)

Mortes na História

Obituário

Mayara Formiga de Araújo
18/6/2021 – Aos 29 anos, em Patos (PB), 
por covid-19. Era autônoma e deixa viúvo 
e foi sepultada no Memorial Jardim da Paz 
Cemitério Parque, no Distrito Industrial, 
em Patos, na manhã do sábado (19).

Foto: Notícia Paraíba

Valter Raglan 
Gonçalves Medeiros
18/6/2021 – Em João Pessoa (PB), 
causada pela covid-18. Técnico de 
laboratório, servidor da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Trabalhava 
desde 2004 no Laboratório de Recur-
sos Hídricos e Engenharia Ambiental, do Departamento 
de Engenharia Civil e Ambiental (Deca), do Centro de 
Tecnologia da UFPB.

Foto: Gecom-UFPB

Francisco Bartolomeu Lino (Fanta)
20/6/2021 – Aos 76 anos, em Campina 
Grande (PB), por sequelas da covid-19. Apo-
sentado dos Correios que residia no Bairro 
Belo Horizonte, em Patos (PB). Deixa filhos, 
netos e viúva. Foi sepultado na segunda-
feira (21), na cidade de Passagem (PB). 

Foto: Patosonline

João Gonçalves
21/6/2021 – Aos 85 anos, em Campina 
Grande (PB), de infarto. Cantor e compo-
sitor natural de Campina Grande. Nascido 
em 29 de maio de 1936, um dos seus su-
cessos é ‘Severina Xique-Xique’, gravado na 
voz de Genival Lacerda e lançado em 1985. 
Outros artistas também já gravaram algumas de suas músi-
cas, dentre eles estão Dominguinhos e Elba Ramalho.

Foto: Divulgação

José Benício de Araújo Filho
19/6/2021 – Aos 69 anos, em João Pes-
soa (PB), por complicações da covid-19. 
Ex-prefeito do município de Pilar (PB). Era 
pai do atual prefeito de Pilar, José Benício 
de Araújo Neto (Cidadania).

Foto: Reprodução

Clodoaldo da Silveira Costa
19/6/2021 – Aos 71 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima do novo corona-
vírus. Professor do Departamento 
de Promoção da Saúde do Centro de 
Ciências Médicas (CCM) da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB). Gra-
duado em Medicina em 1975, pelo Centro de Ciências 
da Saúde, tinha entre suas áreas de interesse e pesquisa 
a saúde coletiva, infectologia e epidemiologia (farma-
coepidemiologia).

Foto: Gecom-UFPB

Márcia Glécia de Oliveira Araújo
19/6/2021 – Aos 32 anos, em Paulista 
(PB), de acidente automobilístico. Aciden-
te ocorreu na BR 110 que liga a cidade de 
Patos (PB) a Serra Negra do Norte (RN). Ela 
conduzia uma motocicleta quando perdeu o 
controle após passar por um buraco na pista. 

Foto: Patosonline

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Foto: Arquivo Pessoal

procurar cuidar da própria saúde 
mental, buscar equilíbrio.

“Cuidar do pessoal, procurar 
fazer aquilo que a gente mais gosta, 
que nos traz prazer, nesse momento 
que não podemos estar muito pró-
ximos das pessoas. Procurar fazer 
coisas mais introspectivas, mais 
com nós mesmos. Assistir filmes, 
ler, cuidar do pet, e usar da internet 

para se conectar com as pessoas. É 
buscar alternativas para que a gente 
deixe nosso estado mental bem com 
coisas que a gente goste. Quando o 
medo estiver muito grande, a para-
noia muito alta, é procurar um pro-
fissional, procurar um tratamento, 
buscar exames, para entender esse 
medo e o que envolve esse grande 
medo”, concluiu.

Daniel Paulino: “É importante termos empatia com a perda (...), mas não se envolver demais”

Rosa Jamile Marques
Wanderley de Medeiros
18/6/2021 – Aos 45 anos, em Patos (PB), 
por complicações da covid-19. Ex-vereadora 
da cidade de Malta, Sertão da Paraíba. Foi ve-
readora por quatro mandatos e era filha do 
ex-prefeito do município Desmolins Wander-
ley, já falecido. Também era professora e servidora municipal. 
Deixa três filhos, entre eles uma bebê de oito meses de vida.

Foto: Notícia Paraíba

Cícera Nazário (Neném)
19/6/2021 – Aos 19 anos, no Vale do Pian-
có (PB), de acidente automobilístico. Ela 
caiu da garupa de uma motocicleta guiada 
por seu namorado, na Rodovia PB-364, 
entre as cidades de Igaracy e Aguiar, na 
Paraíba. o Vale do Piancó. Era natural de 
São José de Caiana (PB) e deixou um casal de filhos.

Foto: Patosonline

José Alves Pinto Júnior
19/6/2021 – Aos 53 anos, em Natal (RN), 
vítima de complicações pós-covid-19. 
Jornalista paraibano com atuação no Rio 
Grande do Norte. Era diretor do site Poti-
guar Notícias. Era formado em Jornalismo 
pela Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB). Natural de Nova Floresta (PB) e se radicou no Rio 
Grande do Norte nos anos de 1990. Em 1999 criou o Parna-
mirim Notícias, que logo ampliou como Potiguar Notícias, 
jornal impresso com circulação em todo o estado. Também 
era também escritor e poeta.

Foto: Furo Paraíba

Américo Lázaro Leal
18/6/2021 – Aos 99 anos, em Sines, Distri-
to de Setúbal (Portugal). Militante comu-
nista com resistência antifascista e na luta 
pela conquista da liberdade e democracia. 
Em 1943 foi preso e aderiu ao Partido Co-
munista Português (PCP) em 1944, onde 
foi membro do Comité Central de 1956 até 1988. Teve papel 
destacado na luta pela reforma agrária. Foi deputado na 
Assembleia Constituinte em Portugal e nas duas primeiras 
legislaturas da Assembleia da República.

Foto: Divulgação

Jailton Augusto Guedes da Fonseca
18/6/2021 – Aos 79 anos, em Natal (RN), 
em decorrência de complicações cardiológi-
cas, pulmonares e renais. Jornalista potiguar. 
Foi redator e um dos principais planejadores 
visuais da imprensa brasileira. Atuou em 
jornais de Natal, em algumas das mais im-
portantes revistas do Brasil, como Realidade e Veja. Respondeu 
pela reforma gráfica de muitos jornais, como Folha de São Paulo 
e o paraguaio ABC Color. Nasceu em 2 de dezembro de 1942. 
Deixa quatro filhos: Ricardo, Roberto, Rogério e Rosália.

Foto: Blog Túlio Lemos

Ricardo Carvalho
20/6/2021 – Aos 73 anos, em São Paulo (SP), 
de uma infecção generalizada em decorrên-
cia de uma pancreatite. Jornalista, escritor, 
roteirista e diretor de documentários. Era 
diretor licenciado da Associação Brasileira de 
Imprensa (ABI) em São Paulo e conselheiro 
do Instituto Vladimir Herzog. Foi repórter da Folha de São Paulo, 
do Jornal da República e da IstoÉ; diretor de jornalismo da TV 
Cultura, editor-chefe do ‘Bom Dia SP’ e do ‘Globo Repórter’; e 
colunista da TV Gazeta. Autor do livro ‘O cardeal e o repórter’, 
ganhador do Prêmio Vladimir Herzog em 2010.

Foto: Instagram



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para de fornecimento, de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00014/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: JOSÉ CLAUDIO BATISTA BEZERRA ME.
OBJETO: Aquisição de pneus e câmara de original de fabricação nacional (primeira linha, 

obedecendo as normas da ABNT), destinados aos veículos pertencentes a frota do município e 
as máquinas, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, neste Município, a medida 
de suas necessidades.   

VALOR GLOBAL R$: 215.595,00 (Duzentos e quinze mil, quinhentos e noventa e cinco reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 21 de junho de 2021
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito
INSTRUMENTO: Contrato para de fornecimento, de acordo com a Tomada de Preços  nº  

00014/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: JACKSON FERREIRA DOS SANTOS ME.
OBJETO: Aquisição de pneus e câmara de original de fabricação nacional (primeira linha, 

obedecendo as normas da ABNT), destinados aos veículos pertencentes a frota do município e 
as máquinas, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, neste Município, a medida 
de suas necessidades.   

VALOR GLOBAL R$: 259.096,00 (Duzentos e cinquenta e nove mil, noventa e seis reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 21 de junho de 2021
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito
INSTRUMENTO: Contrato para de fornecimento, de acordo com a Tomada de Preços  nº  

00014/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA:  FENIX CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA ME.
OBJETO: Aquisição de pneus e câmara de original de fabricação nacional (primeira linha, 

obedecendo as normas da ABNT), destinados aos veículos pertencentes a frota do município e 
as máquinas, atendendo solicitação da Secretaria de Administração, neste Município, a medida 
de suas necessidades.   

VALOR GLOBAL R$: 45.348,00 (Quarenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito  reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB, 21 de junho de 2021
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de peças, de acordo com a Tomada de Preços  
nº  00015/2021. 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar.
CONTRATADA: CICERO RODRIGUES DA SILVA ME, CNPJ nº 24.119.232/0001-21.
OBJETO: A Contratação de empresa objetivando a aquisição/fornecimento de peças, destinados 

aos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Aguiar, máquinas pesadas, caminhões e tratores 
agrícolas, atendendo a Secretaria de Administração, à medida de suas necessidades, conforme 
quantidades e especificações no Anexo I deste Edital.

VALOR GLOBAL R$: 12.851,00 (dorze mil, oitocentos e cinquenta e um reais).
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Aguiar - PB,  21  de Junho  de 2021.
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito
INSTRUMENTO: Contrato para o fornecimento de peças, de acordo com a Tomada de Preços  

nº  00015/2021. 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar.
CONTRATADA: JACKSON FERREIRA DOS SANTOS ME, CNPJ nº 14.402.326/0001-50.
OBJETO: A Contratação de empresa objetivando a aquisição/fornecimento de peças, destinados 

aos veículos da frota da Prefeitura Municipal de Aguiar, máquinas pesadas, caminhões e tratores 
agrícolas, atendendo a Secretaria de Administração, à medida de suas necessidades, conforme 
quantidades e especificações no Anexo I deste Edital.

VALOR GLOBAL R$: 71.352,70 (setenta e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e setenta 
centavos).

PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021.
Aguiar - PB,  21  de Junho de 2021.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 05 ao Contrato nº 55/2019 – Processo: 018/2019, Tomada de 
Preços nº 004/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e MONTBRAVO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Objeto: Prorrogar por mais 210 (duzentos e dez) 
dias a vigência do contrato, a partir do dia 18/07/2021.

Alagoa Grande(PB), 21 de junho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: Con-
tratação de empresa de construção civil, visando à contratação de 2 (duas) passagens molhadas na 
zona rural do município de Alcantil PB, conforme detalhamento no Anexo I do Edital; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: CFR CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - R$ 233.025,82.

Alcantil - PB, 18 de Junho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa de construção civil, visando à contratação de 2 (duas) pas-
sagens molhadas na zona rural do município de Alcantil PB, conforme detalhamento no Anexo I do 
Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
da Secretaria de Infraestrutura – 08.008 20.606.1010.1025 – CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS 
MOLHADAS E MELHORIA EM ESTRADAS VICINAIS. ELEMENTO DE DESPESAS – 4.4.90.51.00 
– OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATO DE REPASSE Nº. 876049/2018/MAPA/CAIXA. VIGÊNCIA: 
até 21/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25096/2021 
- 21.06.21 - CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - R$ 233.025,82.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais de Informática diversos, destinado a esta Prefeitura. 

O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50;  J.L. DO B. GUIMARAES – JBX 
PRODUTOS EIRELI ME, CNPJ: 15.733.417/0001-30; JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA, 
CNPJ: 41.131.417/0001-70; LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 36.544.770/0001-42; 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO, CNPJ: 05.457.026/0001-87; MATHEUS NUNES LIMA, 
CNPJ: 41.186.111/0001-11; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
CNPJ: 14.402.647/0001-54; NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 18.995.457/0001-
49; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 11.004.395/0001-17; THOMAS JOSE 
BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE, CNPJ: 19.918.905/0001-73, para a fase de lances 
verbais, que será realizado no dia 30 de junho de 2021 às 14:00 horas. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 21 de junho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de Materiais de Informática diversos, destinado a esta Prefeitura. 

O Pregoeiro convoca o comparecimento dos participantes: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50;  J.L. DO B. GUIMARAES – JBX 
PRODUTOS EIRELI ME, CNPJ: 15.733.417/0001-30; JENNYFER KATLYN VICTOR DE SOUZA, 
CNPJ: 41.131.417/0001-70; LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ: 36.544.770/0001-42; 
MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO, CNPJ: 05.457.026/0001-87; MATHEUS NUNES LIMA, 
CNPJ: 41.186.111/0001-11; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, 
CNPJ: 14.402.647/0001-54; NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 18.995.457/0001-
49; REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 11.004.395/0001-17; THOMAS JOSE 
BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE, CNPJ: 19.918.905/0001-73, para a fase de lances 
verbais, que será realizado no dia 30 de junho de 2021 às 14:00 horas. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 03/2017. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de apoio, sediada na 
Avenida Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (083) 99167-0794.

Araçagi - PB, 21 de junho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos tipo caminhão 
com compactador hidráulico, destinado a Secretaria de Infraestrutura deste município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. 
E-mail: licitacaoaracagipma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 21 de Junho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇAGI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Olívio Maroja, 278 - Bela Vista - Araçagi - PB, às 14:00 horas do dia 12 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes 
diversos, destinados as diversas Secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00003/17; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99145–6044. E-mail: licitacaoaracagipma@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Araçagi - PB, 21 de Junho de 2021
GÉSSICA BATISTA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

São José, 472 - Centro - Areial - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2021, licitação moda-
lidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa(s) para prestação 
dos serviços de exames médicos especializados destinados aos usuários do Sistema Municipal 
de Saúde deste Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Municipal nº 120/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33681020. E-mail: cplareial2020@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Areial - PB, 21 de Junho de 2021
RAGDE DE ALMEIDA BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
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 Gêneros 
Alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino conforme 
especificações do Termo de Referência; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - R$ 28.663,86; SEVERINO 
ROBERTO MAIA DE MIRANDA - R$ 81.505,74.

Assunção - PB, 04 de Junho de 2021
LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.gov.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO 
PARCELADO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DAS UBS 
I e II, ATRAVES SECRETARIA DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO, EM 
SUAS AÇÕES PÚBLICAS. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 08 de Julho de 2021. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 18 de Junho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, por meio do site www.comprasnet.
gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPERCIALIZADA (S) NO FORNECIMENTO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR DE USO COMUM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DE ASSUNÇÃO/PB, DE FORMA FRACIONADA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Julho de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 34661143. E-mail: licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; www.comprasnet.gov.br. 

Assunção - PB, 21 de Junho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

APÓS ANÁLISE DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para a execução das obras de Construção de 
Pavimentação em paralelepípedos no bairro João Martiniano dos Santos na cidade de Assimção–PB, 
através do Convênio SICONV n.º 885595/2019 – Operação CEF n.º 1064784–45/2019. LICITAN-
TES HABILITADOS: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; ARRIMO ENGENHARIA 
LTDA; JMSV CONSTRUCOES EIRELI; M. A. EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA; CATAO 
BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI; CONTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA; E L 
F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA 
EIRELI; L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. LICITANTES INABILITADOS: 
CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI E RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. A sessão 
pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 25/06/2021, às 09:00 
horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Co-
missão Permanente de Licitação, Rua Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34661143. E-mail: licitacoes@
assuncao.pb.gov.br. 

Assunção - PB, 18 de junho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Ambulância Tipo A – Simples Remoção Tipo pick–up 4x4 diesel. Para 
atender as diversas viagens da Secretaria de Saúde em suas ações públicas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. DOTAÇÃO: As despesas para atender a esta licitação 
estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento para o exercício de 
2021, na classificação abaixo: Gestão/Unidade: 02.080–SECRETARIA DE SAUDE / FUNDO MUN. 
DE SAÚDE Fonte: – 215 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Go-
verno Federal – Bloco de Investimentos Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS 
E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Assunção e: CT Nº 00046/2021 - 19.05.21 - MANUPA 
COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS 
EIR - R$ 245.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RE-
FORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA DE SANTANA (DISTRITO DE SANTANA), 
com recursos de convenio e Próprio. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2020. 
ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03201/2020 - Altplan Construtora Ltda - CNPJ: 
36.007.259/0001-01 - 2º Aditivo - acréscimo de R$ 19.513,45. ASSINATURA: 21.06.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00020/2021
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 DP00020/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SUBCUTÂNEO DESTINADO A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: DROGARIA DROGAVISTA LTDA - R$ 34.110,40.

Belém - PB, 21 de Junho de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO SUBCUTÂNEO DESTINADO A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DP00020/2021. DOTAÇÃO: 20.71 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELÉM 10.301.1008.2135 
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM 001.000000 RECEITA DE 
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE 566.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM 
OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.302.1007.2213 MANUTENÇÃO DE PROCE-
DIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC 001.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
659.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 214.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO 
FEDERAL 660.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
10.303.1008.2078 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA 001.00000 RECURSOS ORDINÁRIOS 
542.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 213.000000 
TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO GOVERNO 
ESTADUAL 543.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
224.000000 TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE DO 
GOVERNO FEDERAL 544.3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Belém e: CT Nº 00091/2021 - 21.06.21 - DROGARIA DROGAVISTA LTDA 
- R$ 34.110,40.

PREFEITURA DE BOA VENTURA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2021
OBJETO:Registro de Preço em ata para eventual contratação de empresa especializada no 

fornecimento de medicamentos básicos para atender as demandas da prefeitura municipal de 
Boa Ventura –PB.

Vencedores: DROGAFONTE LTDA, CNPJ 08.778.201/0001-26 com o valor de R$ 79.725,90 
(Setenta e Nove Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos), vencendo nos seguintes 
itens: 3, 4, 5, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 37, 44, 45, 47, 56, 60, 64, 78, 80, 81, 82, 88, 92, 93, 94, 
98, 99, 102, 104, 107, 112, 113, 116, 117, 120, 124, 125, 126, 127, 129;

- DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ 18.739.858/0001-38; 
com o valor de R$ 95.961,80 (Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta 
Centavos), vencendo nos seguintes itens: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 
36, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 84, 86, 87, 95, 96, 
100, 101, 105, 108, 110, 114, 115, 123;

VALOR GLOBAL com o R$ 175.687,70 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta e 
Sete Reais e Setenta Centavos).

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO: “A Pregoeira de Licitações da Prefeitura Municipal de Boa Ven-
tura, usando das atribuições que lhes são conferidas, após a análise das propostas e condições 
apresentadas pelos licitantes no certame do Pregão Presencial n° 021/2021, resolve ADJUDICAR 
o objeto do processo licitatório das empresas acima mencionadas, por apresentar o Menor Preços, 
conforme classificação constante da Ata de Abertura e Julgamento”.

DATA DA ADJUDICAÇÃO: 08/06/2021
LÍVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º. 0-0021/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2021

Objeto: Registro de Preço em ata para eventual contratação de empresa especializada no 
fornecimento de medicamentos básicos para atender as demandas da prefeitura municipal de 
Boa Ventura –PB.

Vencedores: 
- DROGAFONTE LTDA, CNPJ 08.778.201/0001-26 com o valor de R$ 79.725,90 (Setenta e 

Nove Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa Centavos), vencendo nos seguintes itens: 
3, 4, 5, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 34, 35, 37, 44, 45, 47, 56, 60, 64, 78, 80, 81, 82, 88, 92, 93, 94, 98, 
99, 102, 104, 107, 112, 113, 116, 117, 120, 124, 125, 126, 127, 129;

- DROGAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ 18.739.858/0001-38; 
com o valor de R$ 95.961,80 (Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta 
Centavos), vencendo nos seguintes itens: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 
36, 38, 39, 41, 43, 46, 48, 49, 53, 54, 55, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 84, 86, 87, 95, 96, 
100, 101, 105, 108, 110, 114, 115, 123;

, perfazendo o Valor Global de 175.687,70 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Seiscentos e Oitenta 
e Sete Reais e Setenta Centavos).

Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO, nos termos da 
Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado os licitantes vencedor (es) para a assinatura do 
termo de contrato no prazo de 03 (três) dias úteis, nos termos do art. 64, da Lei 8.666/93 atualizada, 
do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Boa Ventura- PB, 11 de Junho 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00026/2021
Aos 16 dias do mês de Junho de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da Silva 
- Monte Castelo - Cabedelo - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 
de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 
007, de 17 de Março de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00056/2021 que objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa especializada em 
serviços de Esgotamento Sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012.493/0001-54.

VENCEDOR: ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA – EPP
CNPJ: 02.517.553/0001-41
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1 ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉP-
TICA DE 8000 LITROS UND 50 380,00 19.000,00

2 ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉP-
TICA DE 16000 LITROS UND 50 550,00 27.500,00

3
RASPAGEM COM TRANSPORTE 
DOS RESÍDUOS DE FOSSA SÉP-
TICA DE 8000 LITROS

UND 8 695,00 5.560,00

4
RASPAGEM COM TRANSPORTE 
DOS RESÍDUOS DE FOSSA SÉP-
TICA DE 16000 LITROS

UND 8 890,00 7.120,00

TOTAL 59.180,00

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 Cabedelo 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 00056/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, 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 00056/2021, 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 00056/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
- Adna Mercia Medeiros Costa – EPP.
CNPJ: 02.517.553/0001-41.
Item(s): 1 - 2 - 3 - 4.
Valor: R$ 59.180,00.
CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cabedelo.
Cabedelo - PB, 16 de Junho de 2021

UBIRACI SANTOS DE CARVALHO
Secretário de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2021.051.2021
TOMADA DE PREÇO Nº.003/2021

OBJETIVO: Contratação de empresa especializada nos serviços de limpeza urbana sendo 
coleta de resíduos sólidos, urbanos, residenciais e comerciais, varrição manual, roço, podas e 
serviços de pintura em meio fio do município de cacimbas-PB, conforme planilha orçamentaria em 
anexo. Onde-se-lê:  reunião as 08:00hs do dia 25 de junho de 2021 leia-se-corretamente: 08:00hs 
do dia 09 de julho de 2021 de 2021,  na sala da CPL, informação no endereço sala da CPL Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB hs, site do http://www.cacimbas.pb.gov.
br/ http://www.tce.pb.gov.br,

Cacimbas-PB, 21 de junho de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021
OPrefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais,Resolve: Homologar o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 005/2021, 
que objetiva a contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento parcelado de 
material de limpeza de uso doméstico, para as diversas Secretarias, conforme termo de referên-
cia; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es). Vencedor do lote I (diversas secretarias): Maior Clen Comércio Varejista 
de Instrumentos Cirurgicos-ME, CNPJ: 23.708.247/0001-62, com o valor total de R$ 67.154,00 
(Sessenta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais);Vencedor do lote II (secretaria de saúde): 
Maior Clen Comércio Varejista de Instrumentos Cirurgicos-ME, CNPJ: 23.708.247/0001-62, com 
o valor total de R$ 103.331,00 (Cento e tres mil, trezentos e trinta e um reais); Vencedor do lote III 
(secretaria de educação): Maior Clen Comércio Varejista de Instrumentos Cirurgicos-ME, CNPJ: 
23.708.247/0001-62, com o valor total de R$ 59.800,00 (Cinquenta e nove mil e oitocentosreais). 
Valor total homologado é de R$ 230.285,00 (Duzentos e trinta mil, duzentos e oitenta e cinco reais) 
pelos os tres lotes. Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 17 de maio de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DP010/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições le-

gais, Resolve: Ratificar a Dispensa de licitação, que objetiva:Contratação de uma pessoa jurídica 
especializada no fornecimento de Profissionais de Saúde (Terceirização) para, para atender as 
necessidades das “Unidades de Saúde da Família, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgências, Policlínica Municipal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família “NASF”, Coordenação, 
Controle, Avaliação e Auditoria “COCAV”, Centro de Apoio Psicossocial “CAPS”, Laboratório de 
Análises Clínicas, Vigilância Sanitária “VISA”, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atendimento 
Domiciliar - SAD “Melhor em Casa”, Farmácia Básica, Centro de Especialidades Odontológica 
“CEO”, e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB, conforme termo de 
referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos nº DP010/2021, a qual 
sugere a contratação da Pessoa jurídica:Susgestão - Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, 
CNPJ: 10.603.494/0001-52, estabelecida na Rua Emílio Pires, nº 60, Bairro: Centro, Cidade: Sousa/
PB com o valor total previsto para cada mês é de R$ 299.499,90 (Duzentos e noventa e nove mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 598.999,80 
(Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos) pelos os 02 
(Dois) meses.Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 27 de maio de 2021. 
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA

DE LICITAÇÃO Nº DP010/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições 

legais,Resolve:Adjudicar o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DP010/2021: Contratação de 
uma pessoa jurídica especializada no fornecimento de Profissionais de Saúde (Terceirização) para, 
para atender as necessidades das “Unidades de Saúde da Família, SAMU - Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgências, Policlínica Municipal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família “NASF”, Coordena-
ção, Controle, Avaliação e Auditoria “COCAV”, Centro de Apoio Psicossocial “CAPS”, Laboratório 
de Análises Clínicas, Vigilância Sanitária “VISA”, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atendimento 
Domiciliar - SAD “Melhor em Casa”, Farmácia Básica, Centro de Especialidades Odontológica “CEO”, 
e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB, conforme termo de referência; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a Pessoa jurídica:Susgestão - 
Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52, estabelecida na Rua Emílio 
Pires, nº 60, Bairro: Centro, Cidade: Sousa/PB com o valor total previsto para cada mês é de R$ 
299.499,90 (Duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), 
perfazendo o valor total de R$ 598.999,80 (Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa 
e nove reais e oito centavos) pelos os 02 (Dois) meses.Publique-se e cumpra-se.

Coremas-PB, 27 de maio de 2021. 
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através doseu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público 

que realizará o Pregão Presencial Nº 018/2021 (Processo Administração Nº 083/2021). Suporte legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 
147/14. Vejamos a seguir: Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica especializada no fornecimento 
de Profissionais de Saúde (Terceirização) para, para atender as necessidades das “Unidades de 
Saúde da Família, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, Policlínica Municipal, Nú-
cleo de Apoio a Saúde da Família “NASF”, Coordenação, Controle, Avaliação e Auditoria “COCAV”, 
Centro de Apoio Psicossocial “CAPS”, Laboratório de Análises Clínicas, Vigilância Sanitária “VISA”, 
Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD “Melhor em Casa”, Farmácia 
Básica, Centro de Especialidades Odontológica “CEO”, e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de 
Saúde de Coremas-PB, conforme termo de referência(Os profissionais da área de saúde que estão 
sendo contratados para prestação de serviços de forma direta é por conta de que até a presente 
data ainda não foi homologado o concurso público realizado em 2016, em virtude de possíveis irre-
gularidades que foram apontadas nas denúncias que estão sendo apuradas pelo Tribunal de Contas 
(TCE/PB) através dos processos TC Nº 01414/18.Contudo a gestão atual encontra-se aguardando 
a conclusão do concurso público em andamento, conforme contrato nº 165/2019 e seus aditivos. E 
tão logo seja finalizado, a atual gestão fara a homologação do concurso, e logo em seguida todos 
os contratos oriundos deste procedimento licitatório serão imediatamente distratados para que haja 
as devidas nomeações dos candidatos aprovados).Data prevista para realização da sessão publica-
ção:05/07/2021. Horário prevista para início da sessão publicação:08h: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 Pregoeiro: a) Os interessados, durante 
sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 2,5 (Dois 
metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que 
compõem risco de aumento de mortalidade pela Covid-19, poderá nomear um procurador; c) No 
dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 30 (Trinta) pessoas, incluindo 
nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas 
(Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um 
procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 21 de junho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - TERÇA-FEIRA, 22 de junho de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através doseu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público 

que realizará o Pregão Presencial Nº 019/2021 (Processo Administração Nº 084/2021). Suporte legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 
nº 147/14. Vejamos a seguir: Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar fornecimento 
de Hortifrútis para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Coremas-PB, 
conforme termo de referência.Data prevista para realização da sessão publicação:05/07/2021. Horá-
rio prevista para início da sessão publicação:10h:30min (Dez horas e trinta minutos). Local previsto 
para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): 
Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do 
Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio 
Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de expediente da CPL é das 08h00min 
(oito horas) às 12h00min (doze horas).  Recomendações do Pregoeiro: a) Os interessados, durante 
sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 2,5 (Dois 
metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que 
compõem risco de aumento de mortalidade pela Covid-19, poderá nomear um procurador; c) No 
dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 30 (Trinta) pessoas, incluindo 
nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas 
(Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um 
procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas-PB, 21 de junho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através doseu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público 

que realizará o Pregão Presencial Nº 020/2021 (Processo Administração Nº 085/2021). Suporte legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar nº 
147/14. Vejamos a seguir: Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o fornecimento 
parcelado de pedras de paralelepípedo e pedras para meio-fio, para atender as necessidades do 
Município de Coremas, conforme termo de referência.Repartição/setor interessado: Secretaria 
Municipal de Urbanismo.Data prevista para realização da sessão publicação:05/07/2021. Horário 
prevista para início da sessão publicação:14h:30min (quatorze horas e trinta minutos). Local previsto 
para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): 
Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do 
Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio 
Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de expediente da CPL é das 08h00min 
(oito horas) às 12h00min (doze horas).  Recomendações do Pregoeiro: a) Os interessados, durante 
sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 2,5 (Dois 
metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que 
compõem risco de aumento de mortalidade pela Covid-19, poderá nomear um procurador; c) No 
dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 30 (Trinta) pessoas, incluindo 
nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas 
(Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um 
procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 21 de junho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através doseu Pregoeiro e sua equipe de apoio torna público 

que realizará o Pregão Presencial Nº 021/2021 (Processo Administração Nº 086/2021). Suporte legal: 
Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06 e Lei Complementar 
nº 147/14. Vejamos a seguir: Objeto:Contratação de uma pessoa jurídica para prestar o forneci-
mento de gêneros alimentícios destinados para doação de cestas básicas e outras atividades de 
interesse da municipalidade, conforme termo de referência. Data prevista para realização da sessão 
publicação:05/07/2021. Horário prevista para início da sessão publicação:16h:30min (Dezesseis 
horas e trinta minutos). Local previsto para realizada a sessão pública e recebimento e abertura dos 
envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, 
Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). Download do edital: www.coremas.
pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, Cidade: Coremas/PB (horário de 
expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze horas).  Recomendações do 
Pregoeiro: a) Os interessados, durante sua permanência na sala (Auditório) fiquem a uma distante 
mínima uns dos outros de 2,5 (Dois metro e meio); b) Os interessados maiores de 60 anos e os 
portadores de doenças crônicas, que compõem risco de aumento de mortalidade pela Covid-19, 
poderá nomear um procurador; c) No dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite 
de 30 (Trinta) pessoas, incluindo nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e 
outros; d) Pessoas com sintomas (Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade 
de respirar), poderá nomear um procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua 
permanência na Sessão Pública usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 21 de junho de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 124/2021
Dispensa de Licitação nº DP010/2021 (Processo Administrativo Nº 076/2021). Contratante: 

Prefeitura de Coremas/PB. Contratado:Susgestão - Serviços Técnicos e Administrativos Ltda, 
CNPJ: 10.603.494/0001-52. Valor total contratado:R$ 299.499,90(Duzentos e noventa e nove mil, 
quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R$ 598.999,80 
(Quinhentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e oito centavos) pelos os 02 
(Dois) meses. Objeto:Prestar fornecimento de Profissionais de Saúde (Terceirização) para, para 
atender as necessidades das “Unidades de Saúde da Família, SAMU - Serviço de Atendimento Móvel 
de Urgências, Policlínica Municipal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família “NASF”, Coordenação, 
Controle, Avaliação e Auditoria “COCAV”, Centro de Apoio Psicossocial “CAPS”, Laboratório de 
Análises Clínicas, Vigilância Sanitária “VISA”, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atendimento 
Domiciliar - SAD “Melhor em Casa”, Farmácia Básica, Centro de Especialidades Odontológica “CEO”, 
e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB, conforme termo de referência. 
Fonte de Recurso: Recursos próprios do Município de Coremas. Dotação: QDD/2021. Vigência:A 
vigência para execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, e a vigência para pagamento será 
até 31/12/2021, a contratante poderá renova por iguais períodos, caso seja necessário. Partes:Irani 
Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. Ronaldo Estrala dos Santos (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de junho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DE CONTRATO

DE COMPRA E VENDA Nº 095/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2021.

Contratante: Prefeitura de Coremas/PB.Contratada:Maior Clen Comércio Varejista de Instru-
mentos Cirurgicos-ME, CNPJ: 23.708.247/0001-62. Valor total contrato:R$ 230.285,00 (Duzentos 
e trinta mil, duzentos e oitenta e cinco reais) pelos os três lotes. Objeto:Prestar o fornecimento 
parcelado de material de limpeza de uso doméstico, para as diversas Secretarias, conforme termo 
de referência. Forma de pagamento: De acordo com o fornecimento.Fonte de Recurso: Recursos 
próprios do Município de Coremas (Diversos e Ordinários). Dotação: QDD/2021, ficando automa-
ticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício 
seguinte. Execução dos serviços:Diariamente (Segunda a sexta).Vigência do contrato:Será de 1 
(um) ano, considerado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos, 
caso seja necessário. Partes:Irani Alexandrino da Silva(Pela contratante) e o Sr. Stennio Mateus 
Aguiar Barbosa de Melo(Pela contratada).  

Coremas/PB, 18 de maio de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPLA DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que adjudicou 

o objeto desta licitação em favor de MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 
24.108.367/0001-91 VALOR 67.542,00.

Cuité – PB, em 21 de junho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 008/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do objeto desta 

licitação em favor de MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ 24.108.367/0001-
91 VALOR 67.542,00. Em consequência, ficam convocados os proponentes para assinatura do 
instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o 
direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei.

Cuité – PB, em 21 de junho de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos “REMUME” destinados ao atendimento da 
população do município, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 40.001 – 10.303.0004.2066 – 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 76/2021 - 09.06.21 - DROGAFONTE LTDA - R$ 
11.878,00.

Cuitegi, 09 de junho de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições parceladas de Medicamentos “RENAME” destinados ao atendimento 
da população do município, exercício 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00010/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / SUS: 40.000 – 10.303.0004.2056 – 40.001 
– 10.303.0004.2066 – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 
75/2021 - 09.06.21 - DROGAFONTE LTDA - R$ 72.080,00.

Cuitegi, 09 de Junho de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
DILIGÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2021
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Dona Inês, notifica a empresa DICAL – VEICULOS, 

PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 12.825.186/0003-69, RUA ROTARY, 1467, JARDIM OÁSIS 
– CAJAZEIRAS/PB, que foi aberto uma diligência para averiguação do atestado apresentado, 
solicitando a empresa   notificada, que no prazo de 05 (cinco) dias, apresente o contrato celebrado 
e a nota fiscal, referentes ao atestado de capacidade técnica apresentado, sob pena de inabilitação 
da empresa, por desatender ao item 9.2.10 do edital.

Publique-se.
Dona Inês/PB, 17 Junho de 2021.

MARIA GORETE DA SILVA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Contratação de serviços 
médicos, para atender as necessidades da Policlínica desta cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: DERMOESTETICA – CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA 
EIRELI - R$ 24.000,00; DM SERVICOS MEDICOS LTDA - R$ 36.000,00; GINECOPREV CLINICA 
DE GINECOLOGIA., OBST. E COLPOSCOPIA EIRE - R$ 45.600,00; M & L SERVIÇOS MÉDICOS 
LTDA - R$ 36.000,00; OLIVEIRA VIRGINIO SERVICOS MEDICOS EIRELI - R$ 36.000,00.

Dona Inês - PB, 09 de Junho de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DONA INÊS

NOTIFICAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2021

A Prefeitura Municipal de Dona Inês, através de seu Prefeito NOTIFICA a Empresa: CLPT 
CONSTRUTORA EIRELI - ROD BR 304, 1519 - AEROPORTO - MOSSORO - RN, CNPJ nº 
25.165.699/0001-70, Vencedora da Tomada de Preços nº 0001/2021, Contrato nº0027/2021-CPL, 
cujo objetivo é a Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da 
obra de recapeamento asfáltico do Município de Dona Inês/PB. Recursos: CR 900932/2020/MDR/
CAIXA–PMDI,  para no prazo de 03 (três) dias apresentar o Quadro de Composição de Investi-
mento - QCI atualizado de acordo com a planilha apresentada, para atender à exigência da Caixa 
Econômica Federal.

Publique-se.
Dona Inês/PB, 18 Junho de 2021.

ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de Hortifrutigranjeiros; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANNE 
WALDEREZ DE ARAUJO ALVES DA SILVA 13385292425 - R$ 19.838,00; ANTONIO CARLOS 
FIDELIS PORFIRIO - R$ 16.529,00; BRUNO TRINDADE DE LIMA 12173004492 - R$ 5.500,00; 
ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 06814386496 - R$ 36.257,00; JTS COMERCIO DE ALIMENTOS 
EIRELI - R$ 77.880,56; SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA 08935959421 - R$ 23.933,00. Con-
vocamos as empresas vencedoras, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Dona Ines - PB, 15 de Junho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO - R$ 
3.435,72; MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO TOSCANO – ME - R$ 30.630,00; SEVERINO FLORENCIO 
NOGUERIA 08935959421 - R$ 12.870,00. Convocamos as empresas vencedoras, para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Dona Inês - PB, 17 de Junho de 2021
SALVIA ULISSES SANTO

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: Aquisição de oxigênio 
medicinal para a Unidade de Pronto Atendimento desta Cidade; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - R$ 42.277,60.

Dona Inês - PB, 17 de Junho de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição(ões) de veículo(s) Novo (veículo 
a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamento) do tipo: AMBULÂNCIA DO TIPO A – DE 
SIMPLES REMOÇÃO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 19 de Julho de 2021. Início 
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA 
NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 21 de Junho de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de materiais de 
expedientes e didáticos diversos, para atender às diversas Secretarias que compõem a Administração 
Municipal. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 20 de Julho de 2021. Início da fase de 
lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) OUVIDORIA NO SITE. 
E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.
pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Duas Estradas - PB, 21 de Junho de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

do Comercio, 23 - Centro - Duas Estradas - PB, às 09:00 horas do dia 13 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de licença de uso de softwares 
para Sistemas: Contabilidade Pública, Portal da Transparência, Folha de Pagamento, Tributos 
Municipais e Nota Fiscal Eletrônica, Frota Veicular, e Licitação, 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; 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) OUVIDORIA NO SITE. E-mail: prefeituradeduasestradas.pb@gmail.
com. Edital: http://duasestradas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Duas Estradas - PB, 17 de Junho de 2021
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: Aquisição de Veículo 
Zero Quilômetro (veículo a motor de propulsão antes de seu registro e licenciamento vendidos por 
uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante) do tipo AMBULÂNCIA 
de SIMPLES REMOÇÃO do TIPO A; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: 
Licitação Fracassada.

Duas Estradas - PB, 18 de Junho de 2021
JOYCE RENALLY FELIX NUNES

Prefeita Constitucional
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 01.2021

RESULTADO FASE DE PROPOSTA - TP Nº 00001/2021.
OBJETO Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de quadras esportivas 

descobertas, localizadas na Rua Lodônio R. de Bulhões no Bairro do Cordeiro e na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira no Bairro do Juá, conforme CR 1028.709-24/2016 ME.

CLASSIFICAÇÃO:
1º lugar - CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, CNPJ: 33.777.036/0001-35 – Valor: R$ 190.481,43 

–  Cento e Noventa Mil quatrocentos e oitenta e hum mil reais e quarenta e três centavos
2° lugar - AQUINO DINIZ CONSTRUTORA LTDA-ME, CNPJ: 18.519.471/0001-76, R$ 191.658,45 

– Cento e noventa e Hum Mil seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e cinco centavos.
3º lugar - CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI-ME – EPP, CNPJ: 17.440.965/0001-06, R$ 

192.810,23- Cento e noventa e dois Mil  oitocentos e dez reais e vinte e três centavos
4° lugar - POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI, CNPJ: 

18.519.471/0001-76, R$ 208.256,65  - Duzentos e oito Mil duzentos e cinquenta e seis reais e 
sessenta  e cinco centavos

5º lugar - CRF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 28.099.674/0001-04 – R$ 
218.964,03- Duzentos e dezoito Mil novecentos e sessenta  e quatro reais e três centavos

6º lugar- W&S CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 29.459.001/0001-80 – R$ 
224.107,20 Duzentos e vinte quatro Mil e quatrocentos e sete reais e vinte centavos

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. O Processo encontra-se a disposição dos interes-
sados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, à Rua Antonio André, 39 - 1° Andar - Centro 
– Guarabira, no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Publique-se para sua eficácia.

Guarabira, 17  de Junho de 2021.
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREURA

Presidente da CPL
REPUBLICADO POR CORRREÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa no ramo pertinente para construção de quadras esportivas 
descobertas, localizadas na Rua Lodônio R. de Bulhões no Bairro do Cordeiro e na Av. Juscelino 
Kubitschek de Oliveira no Bairro do Juá, conforme CR 1028.709-24/2016 ME. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / CONTRATO DE REPASSE 
Nº 1028.709-24/2016 ME.- Dotação consignada no orçamento vigente 2021 - 4.4.90.51.01 - Obras 
e Instalações. PRAZO EXECUÇÃO: 05 (Cinco) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB e CONSTRUTORA IMPERIAL EIRELI, CNPJ sob o nº 
33.777.036/0001-76 - CT Nº 00204/2021 – 20/04/2021 – R$ 190.481,43 (Cento e noventa mil 
quatrocentos e oitenta e hum reais e  quarenta e três centavos).

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando contratações futuras, para: 
Aquisição de cestas básicas para distribuição da população carente do Município de Gurjão - PB. 
Abertura da sessão: 09:00 horas do dia 05 de Julho de 2021 Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://www.gurjao.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 21 de junho de 2021
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

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

Vicente Borges Gurjão, 158 - Centro - Gurjao - PB, por meio do site portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando contratações futuras, 
para: Aquisição de EPI´s. Abertura da sessão: 10:30 horas do dia 05 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10024/20; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3386–1085. E-mail: cplgurjaopb@gmail.com. Edital: http://
www.gurjao.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas.com.br. 

Gurjao - PB, 21 de junho de 2021
DIÊGO GURJÃO RAMOS

Pregoeiro Oficial
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público 

para conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021, com o seu OBJETO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
RADIOFUSÃO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY PB. Conforme especificação do edital. Sendo 
classificada e habilitada a empresa: RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA - CNPJ: 08.606.071/0001-
44 - Valor: R$ R$ 24.000,00 (VINTE QUATRO MIL REAIS).

Igaracy - PB, 21 de junho de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00070/2020, em 13.08.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS 

LTDA ME
OBJETO CONTRATUAL: Para reforma de um prédio para adequação de Creche no município 

de Igaracy-PB. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 21 de Junho de 2021
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviço de Assessoria Jurídica especializada na administração pública 
para consultoria junto ao município de Igaracy – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de 
Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABI-
NETE DO PREFEITO, 04 122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA 
PREFEITO, 017 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 
03.000 SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTEN-
ÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 029 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 
1002 2010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 050 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 05.000 SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, 071 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA 
JURIDICA; 06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE – FUS, 090 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA 
JURIDICA; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA SECRE-
TARIA DE SAÚDE,10.3.3.90.39; OUTRO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA; 07.000 SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. 
DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 171 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 193 3.3.90.39 00 001.0000 
OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 258 
3390.30 00 311 – 241.3.3.90.39 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 09.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 307 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – 
PESSOA JURIDICA; 10.000 SECRETARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, 346 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE 
TERCEIRO – PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00071/2021 - 21.06.21 - FRANCISCO 
DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 42.000,00.    

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA
A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA, torna público que requereu a SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO COM CAPEAMENTO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CBUQ) EM 11 RUAS / 
AVENIDAS, NOS BAIRROS: JOSÉ AMÉRICO, VALENTINA DE FIGUEIREDO, CRISTO REDEN-
TOR, E CUIÁ, CRUZ DAS ARMAS, GRAMAME, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB – ENVIO 01. 
.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 14:00 horas do dia 01 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 17 de Junho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB, às 15:00 horas do dia 05 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. Edital: www.
juncodoserido.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Junco do Seridó - PB, 18 de Junho de 2021
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00063/2021
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 DV00063/2021, 
que objetiva: Contratação de Serviços Técnicos no Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura 
Urbana, Habitação, Esporte, Lazer e Saúde Pública. Consultoria e Assistência Técnica junto a 
órgãos concernentes dos convênios firmados com outros órgãos da Administração Federal e Es-
tadual (Caixa Econômica Federal – GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraíba – SUPLAN, 
SEPLAG, SEC. DE EDUCAÇÃO); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO - R$ 13.800,00.

Lagoa Seca - PB, 16 de Junho de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos no Acompanhamento de Obras de Infra Estrutura 
Urbana, Habitação, Esporte, Lazer e Saúde Pública. Consultoria e Assistência Técnica junto a órgãos 
concernentes dos convênios firmados com outros órgãos da Administração Federal e Estadual (Caixa 
Econômica Federal – GIDUR, FUNASA, Governo do Estado da Paraíba – SUPLAN, SEPLAG, SEC. 
DE EDUCAÇÃO). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00063/2021. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa 
Seca e: CT Nº 00258/2021 - 17.06.21 - FERNANDO GOMES ARAUJO FILHO - R$ 13.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AZUL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 122.545,92; BRENDAPHARMA 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI - R$ 229.931,52; FARIAS CO-
MERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 44.431,20.

Lagoa Seca - PB, 09 de Junho de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00018/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00254/2021 - 09.06.21 - AZUL PHARMA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 122.545,92; CT Nº 00255/2021 - 09.06.21 - BRENDAPHARMA 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EI - R$ 229.931,52; CT Nº 00256/2021 
- 09.06.21 - FARIAS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 44.431,20.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

CONVOCAÇÃO PARA FASE DE LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2021

OBJETO: Sistema de registro de preços para futura e eventual aquisição de Carnes e Frangos 
parcelados, destinados para o desenvolvimento dos programas, ações e atividades das Secre-
tarias deste Município: COMERCIAL DE ALIMENTOS WSS EIRELI,CNPJ: 24.059.658/0001-37, 
DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI, CNPJ: 36.433.875/0001-24, JK INDUSTRIA E COMERCIO 
DE BEBIDAS E FRIOS LTDA, CNPJ: 11.227.760/0002-33, JOÃO PAULO ARAUJO DOS SANTOS 
– ME, CNPJ: 19.464.948/0001-26, LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407, CNPJ: 
37.929.885/0001-18, LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA,CNPJ: 17.138.131/0001-32, LM 
DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 26.290.355/0001-56, RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRE-
SENTAÇÕES EIRELI, CNPJ: 24.114.994/0001-35, RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS, CNPJ: 
29.552.827/0001-90,  SEVERINO FLORENCIO NOGUERIA 08935959421, CNPJ: 32.925.168/0001-
02  , para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 02 de julho de 2021 às 09:30 horas. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 0013/07; 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) 36251111. E-mail: licitacaogovma@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Marcação - PB, 21 de junho  de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de MARI, no dia 05/07/2021 as 09:00 horas. Objetivo: contratação de empresa para preparação e 
fornecimento de refeições destinadas à manutenção das atividades e programas municipal. Maiores 
informações e aquisição do edital através do link http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.
mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-
-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 21 de junho de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
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 
equipamentos e utensílios de cozinha destinado a secretaria de educação no Município de Mari-
zópolis – PB. Abertura da sessão pública: 15:30 horas do dia 06 de Julho de 2021. Início da fase 
de lances: 15:31 horas do dia 06 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. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 21 de Junho de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 09:00 horas do dia 08 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Reforma do �CEO� Centro de 
Especialidades Odontológicas e espaço odontológicos do município de Marizópolis – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Marizópolis - PB, 21 de Junho de 2021
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
O Pregoeiro Oficial e sua equipe de apoio tornam público o resultado de julgamento de proposta 

de preços e habilitação do Pregão Presencial Nº 00021/2021, com o objeto: fornecimento de café 
da manhã, almoço e jantar para atender as necessidades dos profissionais que prestam serviços 
no distrito do socorro do município de Olho D’água-PB. Estando classificada e habilitada, a pessoa 
física:DAMIÃO XAVIER DA COSTA-CPF nº 051.283.084-30, com o valor global de R$ 43.200,00 
(quarenta e três mil e duzentos reais).

Olho D’água-PB, 21 de Junhode 2021
ROSSIVAN DE OLIVERIA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00021/2021
Objeto: Fornecimento de café da manhã, almoço e jantar para atender as necessidades dos 

profissionais que prestam serviços no distrito do socorro do município de Olho D’água-PB.
Vencedora: DAMIÃO XAVIER DA COSTA-CPF nº 051.283.084-30, valor global de R$ 43.200,00 

(quarenta e três mil e duzentos 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, 21 de Junho de 2021

ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
CHAMADA PUBLICA Nº 00003/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, através da Comissão Permanente de Licitação, vem 
Tornar público o aviso de licitação fracassad da Chamada Pública nº 0003/2021, para aquisição de 
gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento dos Alunos da 
Rede Pública Municipal de Ensino do Municipio de Olho D’água/PB. Comparceu o único interessado, 
o Sr.  Edvonaldo Leite Pereira-CPF nº 09.755.086-11 e nao atendeu ao valor estimado. Por tanto, 
ficou delcarada licitação fracassada. 

Olho D´agua - PB,  21 de Junho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00017/2021
Objeto aquisição de equipamentos de informática destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB
Vencedoras: : JOSIVAN MELQUJIADES NOBREGA-ME com o valor global de R$  52.895,00 

(Cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais), CENTERDATA ANALISES DE SISTE-
MAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, com o valor global de R$  14.780,00 (quatorze mil 
e setecentos e oitenta reais), LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com o valor global de 
R$  2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais) e REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA 
LTDA-ME, com o valor global de R$  6.540,00 (seis mil e quinhentos e quarenta reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 21 de Junho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00019/2021
Objeto aquisição de peças automotivas para atender as necessidades da todas as secretarias 

do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA-EPP com o valor global de R$  222.199,44 (duzentos 

e vinte e dois mil, cento e  noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), J A L SILVA COMER-
CIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, com o valor global de R$  332.802,99 (trezentos e 
trinta e dois mil, oitocentos e dois reais e noventa e nove centavos), GRANPEÇAS COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, com o valor global de R$  255.389,26 
(duzentos e cinquenta e cinco  mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

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’agua-PB, 21 de Junho de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00017/2021
Objeto aquisição de equipamentos de informática destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB
Vencedoras: JOSIVAN MELQUJIADES NOBREGA-ME com o valor global de R$  52.895,00 

(Cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais), CENTERDATA ANALISES DE SISTE-
MAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, com o valor global de R$  14.780,00 (quatorze mil 
e setecentos e oitenta reais), LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com o valor global de 
R$  2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais) e REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA 
LTDA-ME, com o valor global de R$  6.540,00 (seis mil e quinhentos e quarenta reais).

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’agua-PB, 21 de Junho de 2021
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00017/2021
Objeto aquisição de equipamentos de informática destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB
Vencedoras: : JOSIVAN MELQUJIADES NOBREGA-ME com o valor global de R$  52.895,00 

(Cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais), CENTERDATA ANALISES DE SISTE-
MAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI, com o valor global de R$  14.780,00 (quatorze mil 
e setecentos e oitenta reais), LICITAR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, com o valor global de 
R$  2.616,00 (dois mil seiscentos e dezesseis reais) e REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA 
LTDA-ME, com o valor global de R$  6.540,00 (seis mil e quinhentos e quarenta reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 21 de Junho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00019/2021
Objeto aquisição de peças automotivas para atender as necessidades da todas as secretarias 

do município de Olho D’água-PB.
Vencedoras: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA-EPP com o valor global de R$  222.199,44 (duzentos 

e vinte e dois mil, cento e  noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos), J A L SILVA COMER-
CIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI, com o valor global de R$  332.802,99 (trezentos e 
trinta e dois mil, oitocentos e dois reais e noventa e nove centavos), GRANPEÇAS COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA, com o valor global de R$  255.389,26 
(duzentos e cinquenta e cinco  mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 
Estando convocada para assinar termo contratual.  

Olho D’água-PB, 21 de Junho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00021/2021
Objeto: Fornecimento de café da manhã, almoço e jantar para atender as necessidades dos 

profissionais que prestam serviços no distrito do socorro do município de Olho D’água-PB.
Vencedora: DAMIÃO XAVIER DA COSTA-CPF nº 051.283.084-30, valor global de R$ 43.200,00 

(quarenta e três mil e duzentos reais).   
Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 

Estando convocada para assinar termo contratual.  
Olho D’água-PB, 21 de Junho de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA:JANDERSON DA COSTA LEÃO LIMA-ME 
OBJETO: aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 283.490,00 (duzentos e oitenta e três mil e quatrocentos e noventa reais).

Olho d´Água - PB, 21 de Junho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 00018/2021
Objeto aquisição de móveis e eletrodomésticos destinados a todas as secretarias do município 

de Olho D’água-PB.
Vencedora: JANDERSON DA COSTA LEÃO LIMA-ME com o valor global de R$ 283.490,00 

(duzentos e oitenta e três mil e quatrocentos e noventa reais).  
Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002. 

Estando convocada para assinar termo contratual.  
Olho D’água-PB, 18 de Junho de 2021

Joana Sabino de Almeida Carvalho
Prefeita

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
Nos termos do Julgamento da licitação PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021, feito pela Comis-

são Permanente de Licitação em 10 de Abril de 2021 e em conformidade com a Lei Federal n.º 
8.666/93, fica decidido a:

HOMOLOGAÇÃO
 Do julgamento em favor das Empresas: DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA com o valor total de 

R$ 56.521,60 (Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais) e SILVANIA COSTA PEREIRA 
DE MORAIS com valor total de R$ 778,20 (Setecentos e Setenta e Oito Reais e Vinte Centavos), 
pelas razões expostas no referido Laudo.

Pedro Régis - PB, 14 de Junho de 2021.
Michele Ribeiro de Oliveira

Prefeita
ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Laudo de Julgamento apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, 
quando do julgamento do Pregão Presencial N.º 023/2021, Processo nº 2021.04.038, ADJUDICA-
MOS o Presente Pregão Presencial para as Empresas: DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA com 
o valor total de R$ 56.521,60 (Cinquenta e Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Um Reais) e SILVANIA 
COSTA PEREIRA DE MORAIS com valor total de R$ 778,20 (Setecentos e Setenta e Oito Reais 
e Vinte Centavos).

Pedro Régis - PB, 14 de Junho de 2021.
Polyana Farias da Silva

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO

DE PREÇO Nº 035/2021
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO

DE PREÇO Nº 023/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXA 

DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

EMPRESA: DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA – ME
07.946.761/0001-80
SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS – EPP
04.827.789/0001-00
VALOR TOTAL REGISTRADO:

VENCEDOR:  DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA – ME
CNPJ: 07.946.761/0001-80
ITENS VENCIDOS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 
25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 
- 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60.

 TOTAL: R$ 56.521,60

VENCEDOR:  SILVANIA COSTA PEREIRA DE MORAIS – EPP
CNPJ: 04.827.789/0001-00
ITENS VENCIDOS
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 
- 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 
50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60.
 TOTAL: R$ 778,20

VALIDADE DA ATA
A presente Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 meses, a partir da sua publicação 

no Diário Oficial do Estado.
Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a Prefeitura Municipal não fica 

obrigada a firmar as contratações.
Pedro Régis - PB, 14 de Junho de 2021.

MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA
PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Fazenda Santa Cruz, S/N - Rod. PB–077 - Pilões - PB, às 10h30min do dia 05 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada de Mate-
riais Odontológicos para atender a demanda da Secretaria de Saúde deste Município. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/10; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35021102. 
Edital: http://www.piloes.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Pilões - PB, 21 de Junho de 2021.
JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurí-

dica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de peças 
e acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do 
Município de Pilõezinhos–PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: 
Razões de interesse público.

Pilõezinhos - PB, 21 de Junho de 2021
MARCELO MATIAS CAMELO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de lubrificantes, filtros e demais derivados de petróleo, destina-

dos aos atendimentos das frotas veiculares pertencentes e/ou locadas a esta edilidade. O Pregoeiro 
convoca o comparecimento dos participantes: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE 
PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA; FAGNER HENRIQUE DA SILVA; GRANPE-
CAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA; MARCELO 
PEREIRA DINIZ, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 30 de junho de 2021 às 
09:00 horas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Pilõezinhos - PB, 21 de Junho de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2021, 
que objetiva: CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA 2 (DOIS) NOVOS FUNCIONÁRIOS DA 
GUARDA MUNICIPAL E 16 (DEZESSEIS) CAMISAS PARA OS VIGILANTES NOTURNOS DOS 
PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO 
o seu objeto a: ROSELMA VIEIRA SOARES – ME - R$ 2.780,00.

Remígio - PB, 17 de Junho de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00015/2021. OBJETO: CONFECÇÃO DE FARDA-

MENTO PARA 2 (DOIS) NOVOS FUNCIONÁRIOS DA GUARDA MUNICIPAL E 16 (DEZESSEIS) 
CAMISAS PARA OS VIGILANTES NOTURNOS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria de Trânsito. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 17/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA 2 (DOIS) NOVOS FUNCIONÁRIOS DA 
GUARDA MUNICIPAL E 16 (DEZESSEIS) CAMISAS PARA OS VIGILANTES NOTURNOS 
DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00015/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.060 Secretaria de 
Trânsito 02060 26 122 2002 2023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.080 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02080 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da 
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 3390.30 material de consumo FONTE DE RECURSO: 
1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00138/2021 - 17.06.21 - ROSELMA VIEIRA 
SOARES - ME - R$ 2.780,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 016/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 024/2021
O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio 

eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 cujo OBJE-
TO É: Aquisição Parcelada de Peças Preventivas para Veículos Leves Destinados à Frota Pública de 
Veículos do Município de Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está disponível nos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A 
sessão pública na forma eletrônica será aberta às 09:00hs (Horário de Brasília) do dia 06/07/2021. 
Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do e-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.
com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

Salgadinho-PB, 21 de junho de 2021.
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N°: 017/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 025/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Salgadinho/PB, torna público que realizará no sítio ele-
trônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021 cujo OBJETO 
É: Aquisição Parcelada de Peças Preventivas para Veículos Pesados Destinados à Frota Pública de 
Veículos do Município de Salgadinho-PB. INFORMAÇÕES: O edital está disponível nos sites: www.
portaldecompraspublicas.com.br, www.salgadinho.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A 
sessão pública na forma eletrônica será aberta às 14:00hs (Horário de Brasília) do dia 06/07/2021. 
Esclarecimentos: Telefone: (083) 3424- 1014 ou através do e-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.
com, no horário das 08h:00 às 12h:00 de segunda a sexta feira.

 Salgadinho-PB, 21 de junho de 2021.
José Leandro Morais 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS  
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021 
OBJETO Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de medica-

mentos para atender as necessidades da secretaria de Saúde do município de Santa Inês/PB.  O 
PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as 
disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 
8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade 
Pregão Eletrônico nº 00004/2021, com base nos elementos constantes do processo correspon-
dente, a ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ nº 09.260.831/0001-77, Valor R$ 59.861,00. CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 
08.674.752/0001-40, Valor R$ 110.177,50. EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI-
TALARES LTDA, CNPJ nº 23.312.871/0001-46, Valor R$ 16.790,00. J. J. DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.187.827/0001-03, Valor R$ 34.763,00. PHARMAPLUS 
LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, Valor R$ 81.232,00. ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP, 
CNPJ nº 26.754.510/0001-48, Valor R$ 1.544,40. ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
LTDA, CNPJ nº 21.596.736/0001-44, Valor R$ 20.726,50: VALOR TOTAL: R$ 325.094,40.

Santa Inês/PB, 18 de junho de 2021. 
Raimundo Pereira Sobrinho Junior

Pregoeiro

EXTRATO
DE HOMOLOGAÇÃO 

 O Prefeito do Município de Santa Inês, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: HOMO-
LOGAR o resultado da licitação, modalidade, Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva Contra-
tação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de medicamentos para atender as 
necessidades da secretaria de Saúde do município de Santa Inês/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no 
uso das atribuições que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: ATACAMED COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 09.260.831/0001-77, Valor R$ 
59.861,00. CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 08.674.752/0001-40, Valor R$ 110.177,50. 
EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 23.312.871/0001-
46, Valor R$ 16.790,00. J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 
nº 07.187.827/0001-03, Valor R$ 34.763,00. PHARMAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, 
Valor R$ 81.232,00. ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP, CNPJ nº 26.754.510/0001-48, Valor 
R$ 1.544,40. ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 21.596.736/0001-44, 
Valor R$ 20.726,50: VALOR TOTAL: R$ 325.094,40.

Santa Inês, 18 de junho de 2021. 
Felix Henrique Leite Vieira

Prefeito

CONVOCAÇÃO
PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para fornecimento, parcelado, de medicamentos para atender as necessidades da secretaria de 
Saúde do município de Santa Inês/PB. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores: ATACAMED COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ nº 09.260.831/0001-77, Valor R$ 59.861,00. CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº 
08.674.752/0001-40, Valor R$ 110.177,50. EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOS-
PITALARES LTDA, CNPJ nº 23.312.871/0001-46, Valor R$ 16.790,00. J. J. DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 07.187.827/0001-03, Valor R$ 34.763,00. PHAR-
MAPLUS LTDA, CNPJ nº 03.817.043/0001-52, Valor R$ 81.232,00. ULISSES E CORDEIRO DE 
SATANA EPP, CNPJ nº 26.754.510/0001-48, Valor R$ 1.544,40. ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 21.596.736/0001-44, Valor R$ 20.726,50, INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Av. Vinte e nove de abril, 96 - Centro – Santa Inês- PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. 

Santa Inês, 18 de junho de 2021.
Felix Henrique Leite Vieira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
 COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA 

VERÔNICA E RUA SEM NOME 01, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE AUGUSTOLÂNDIA, MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA/PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO QUE NO DIA 25 DE JUNHO DE 2021, àS 09:30H, NA SEDE 
DA CPL, LOCALIZADANA RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES –, S/N - LOTEAMENTO JARDIM 
MIRITÂNIA - SANTA RITA, PB, ESTARÁ REALIZANDO SESSÃO PARA ABERTURA DE PRO-
POSTAS DAS EMPRESAS: ANTUNES ENGENHARIA EIRELI-ME, KANOVA ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES LTDA E RESOLVE CONST. E SERV. ELÉTRICOS EIRELI-ME, HABILITADAS 
PARA O CERTAME EM EPÍGRAFE

SANTA RITA - PB, 21DE JUNHO DE 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA/PB

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público o resultado da habilitação da licitação em epígrafe. Empresas Habilitadas: COMERCIAL 
E CONSTRUTORA FENIX EIRELI, CNPJ n° 73.041.188/0001-90; CONSTRUTORA GURGEL 
SOARES LTDA, CNPJ n° 05.052.764/0001-44 e SECULAR COMÉRCIO CONSTRUÇÃO E REP. 
EIRELI, CNPJ nº 08.580.840/0001-82. Empresa inabilitada: LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES, CNPJ 
n° 24.621.931/0001-75. O teor do Parecer encontra-se à disposição dos interessados na sede da 
CPL. Comunica também que a partir da data desta publicação fica aberto o prazo de cinco dias 
úteis para a interposição de recurso.

Santa Rita - PB, 21de junho de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
OBJETO:Aquisição parcelada de material de construção e hidráulico destinado às diversas 

secretarias do município de São Bentinho e ao Fundo Municipal de Saúde. Data e local, às 08:00 
horas do dia 05/07/2021, na sala de reunião da CPL, na Rua Francisco Felinto dos Santos, 8, 
Centro, São Bentinho - PB. Anexo à sede da Prefeitura. E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.
com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Bentinho - PB, 21 de Junho de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisição par-
celada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/SUS – Unidade da Saúde da 
Família/Sistema Único e Psicotrópicos de Saúde no município de São Bentinho/PB; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório em favor de: FARMAGUEDES COMÉRCIO DE PROD. 
FARMAC., MED. E HOSP. LTDA ME - R$ 41.734,50.

São Bentinho - PB, 21 de Junho de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, SEDIADA NA RUA PEDRO FEITOSA, 06 - CENTRO - SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, 
àS 09:00 HORAS DO DIA 09 DE JULHO DE 2021, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PRE-
ÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A URBANIZAÇÃO COM REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO DA RUA CÂNDIDO 
JOSÉ BEZERRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE-PB. RECURSOS: 
PREVISTOS NO ORÇAMENTO VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; 
LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06; E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTE-
RAÇÕES 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: SJTIGRE@HOTMAIL.COM. EDITAL: WWW.SAOJOAODOTIGRE.PB.GOV.
BR; WWW.TCE.PB.GOV.BR. 

SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, 21 DE JUNHO DE 2021
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR ATRAVÉS DA COMISSÃO PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO, SEDIADA NA RUA PEDRO FEITOSA, 06 - CENTRO - SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, 
àS 11:00 HORAS DO DIA 09 DE JULHO DE 2021, LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE 
PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, PARA:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A REFORMA DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO XUCURUS, LOCALIZADA 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB. RECURSOS: PREVISTOS NO ORÇAMENTO 
VIGENTE. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL Nº 8.666/93; LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06; 
E LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONSIDERADAS AS ALTERAÇÕES POSTERIORES DAS REFE-
RIDAS NORMAS. INFORMAÇÕES: NO HORÁRIO DAS 08:00 AS 12:00 HORAS DOS DIAS ÚTEIS, 
NO ENDEREÇO SUPRACITADO. TELEFONE: (83) 3352–1122. E-MAIL: SJTIGRE@HOTMAIL.
COM. EDITAL: WWW.SAOJOAODOTIGRE.PB.GOV.BR; WWW.TCE.PB.GOV.BR. 

SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, 21 DE JUNHO DE 2021
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09:00 horas do dia 09 de julho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A URBANIZAÇÃO COM REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PARALELEPÍ-
PEDO DA RUA CÂNDIDO JOSÉ BEZERRA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
TIGRE-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3352–1122. E-mail: sjtigre@hotmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São João do Tigre - PB, 21 de junho de 2021
ZENON FLORÊNCIO LIMA
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de Licitação nº DP00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A 
REFORMA, PINTURA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE – PB; em conformidade com o detalhamento contido no Memorial Descritivo, Projeto 
Básico e Cronograma Físico-Financeiro. Fundamento Legal: com fulcro no artigo 75, inciso I, da Lei 
Federal n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 015/2021.RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 95.882,57.

São João do Tigre - PB, 28 de Maio de 2021.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente à Dispensa de Licitação nº DP00001/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A 
REFORMA, PINTURA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE – PB; em conformidade com o detalhamento contido no Memorial Descritivo, Projeto 
Básico e Cronograma Físico-Financeiro. Fundamento Legal: com fulcro no artigo 75, inciso I, da Lei 
Federal n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 015/2021.RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 95.882,57.

São João do Tigre - PB, 28 de Maio de 2021.
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A 
REFORMA, PINTURA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, DO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO 
DO TIGRE – PB; em conformidade com o detalhamento contido no Memorial Descritivo, Projeto 
Básico e Cronograma Físico-Financeiro. Fundamento Legal: com fulcro no artigo 75, inciso I, da Lei 
Federal n. 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 015/2021, Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA – 15 451 1008 1008 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PREDIOS PÚBLICOS 
- 4.4.90.51 00 001.0000 OBRAS E INSTALAÇÕES. VIGÊNCIA: 120 (Cento e vinte) dias. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 06401/2021 –28 de Maio de 
2021 - RENOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP - R$ 95.882,57.

UNIÃO  A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
O PREGOEIRO OFICIAL DESTE MUNICÍPIO, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS 

INTERESSADOS, QUE SERÁ REALIZADO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRôNICO, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DE MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. ABERTURA DAS PROPOSTAS: 
05DE JULHO DE 2021, àS 08H30MIN(HORÁRIO DE BRASÍLIA), ATRAVÉS DO SITE WWW.
PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR. OBS.: OS ITENS REFERENTES AO PREGÃO EM 
EPÍGRAFE, SÃO ITENS FRACASSADOS ORIUNDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL.OS INTE-
RESSADOS PODERÃO OBTER O TEXTO INTEGRAL DO EDITAL ATRAVÉS DO ENDEREÇO 
ELETRôNICO WWW.TCE.PB.GOV.BR E E-MAIL: CPLSAOJOSEPIRANHAS@GMAIL.COM.

SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB, 21 DE JUNHO DE 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
APLICAÇÃO DE PENALIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
Relativo ao Pregão Eletrônico Nº00006/2021, com objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para 

atender a demanda de Merenda Escolar da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São 
José de Piranhas – PB, é aplicada àempresaMARIA ELIANE PEREIRA - CNPJ Nº 11.303.281/0001-
78, penalidade pela inexecução contratual, conforme comprovação nos autos. O município decide 
aplicar a seguinte sanção em desfavor da referida empresa: I. Impedimento de licitar e contratar 
com este poder público municipal, pelo período de 2 (DOIS) anos, com base no artigo 7 da Lei 
10.520/02, a contar da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, Jornal A União e Diário 
Oficial da União. O processo está à disposição dos interessados em dias úteis, das 07:00 às 13:00, 
na sala da CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas - PB.

São José de Piranhas - PB, 21 de Junho de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00007/2021
OBJETO: Aquisição de Máscaras de Tecido em malha dupla, destinadas a atender o enfretamento 

da Pandemia do COVID-19, para o município de São José de Espinharas.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 

08.882.730/0001-75.
CONTRATADO(S JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO, CNPJ n° 22.390.105/0001-37  
VALOR GLOBAL: R$ 18.400,00 (Dezoito mil e quatrocentos reais).
RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

São José de Espinharas, 15 de junho de 2021.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATO Nº 30701/2021

PROCESSO Nº 210601DP00007
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00007/2021

OBJETO: Aquisição de Máscaras de Tecido em malha dupla, destinadas a atender o enfretamento 
da Pandemia do COVID-19, para o município de São José de Espinharas.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 
08.882.730/0001-75.

CONTRATADO(S): JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO, CNPJ n° 22.390.105/0001-37  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 302 3006 2087 

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID 19; ELEMENTO DE DESPESA: 
3390.30 00 214 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
VALOR GLOBAL: R$ 18.400,00 (Dezoito mil e quatrocentos reais).

São José de Espinharas, 16 de junho  de 2021.
ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO Nº 40101 /2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: Contratação de prestação de serviço de limpeza urbana, pequenas construções, manu-
tenção e reparo em geral em prédios, vias e praças públicas, conforme termo de referência e edital.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB, 
08.882.730/0001-75.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: RECURSOS: 02.090 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRU-
TURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 15 122 3002 2070 MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS, 
INFRAESTRURA E SERV. URBANOS; 26 782 3002 2071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DAS 
ESTRADAS VICINAIS; 15 451 3016 2082 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS - ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.  

CONTRATADO(S): AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI,  CNPJ nº 
29.828.673/0001-16

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses
VALOR GLOBAL: R$376.639,81(TREZENTOS E SETENTA E SEIS MIL E SEISCENTOS E 

TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).
São José de Espinharas - PB, 14 de junho de 2021.

ANTÔNIO GOMES DA COSTA NETTO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Pre-
ços objetivando contratações futuras, para: Locação de veículos diversos destinados a atender as 
necessidades das secretarias municipais. 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; 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) 8146–1430. E-mail: cplsape1@
gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 24 de Maio de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 15:00 horas do dia 06 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de peças diversas destinadas aos 
veículos pertencentes a frota municipal. 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 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; 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: cplsape1@gmail.com. Edital: www.
sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 01 de Junho de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-

blica de Serviço objetivando: Edital de chamada pública para credenciamento de pessoa jurídica 
especializadas na realização de exames em diagnóstico em laboratório clínico, para atender as 
necessidades diárias dos usuários do SUS da Secretaria de Saúde do Município de São Sebastião 
de Lagoa de Roça, visando a execução de serviços através de inexigibilidade de licitação, decorrente 
da chamada pública nº 00001/2021. Os interessados deverão apresentar envelope contendo a 
documentação e respectiva propositura até as 11:00 horas do dia 09 de Julho de 2021, na sala da 
referida comissão, sediada na Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa 
de Roça - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do 
respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 14 de Junho de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, por meio do site https://bnc.org.br/sistema/, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
Odontológicos: Cadeira Odontológica e Bomba a Vácuo Odontológica, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde , deste município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de 
Julho de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: 
horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 10024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br; https://bnc.org.br/sistema/. 

Sertãozinho - PB, 21 de Junho de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Locação de veículo sem condutor para a Secretaria de Governo, destinado ao Gabinete 
do Prefeito. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos do 
Município de Sertãozinho: 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.36.00.00.00.00.1001; 02.11.04.122.1
002.2.002.3.3.90.39.00.00.00.00.1001.. VIGÊNCIA: até 17/06/2022. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00068/2021 - 17.06.21 - ALFA SERVICOS E LOCACAO 
DE VEICULOS EIRELI - R$ 84.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
ERRATA

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2021

ONDE SE LÊ
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESEN-
TAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTREJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO, NOS DIAS 23, 24 
E 25,26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM LIVE DO SÃO JOÃO VIRTUAL DE SOLEDA-
DE–PB – UMA AÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ BIXO BOM; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: F3 ENTRETERIMENTOS, 
LOCACOES E SERVIÇOS LTDA - R$ 7.000,00.

Soledade - PB, 17 de Junho de 2021
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito
 

LEIA SE: 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00008/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o 

processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRE-

SENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS NOS FESTREJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO, NOS DIAS 
23, 24 E 25,26 E 27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM LIVE DO SÃO JOÃO VIRTUAL DE 
SOLEDADE–PB – UMA AÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ 
BIXO BOM; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERREIRA 
PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI – ME - R$ 7.000,00.

Soledade - PB, 17 de Junho de 2021
GERALDO MOURA RAMOS

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
RESCISÃO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

CONVOCAÇÃO REMANESCENTES
CONCORRÊNCIA 04/2019

Em observância aos preceitos legais e às cláusulas contratuais estabelecidas. As partes, 
por mútuo consentimento resolvem rescindir, de forma amigável, o Contrato Administrativo nº 
0336/2019, proveniente da Concorrência 04/2019, celebrado em 03 de Setembro de 2019, visando 
a Contratação de empresa especializada, cujo critério de seleção da proposta mais vantajosa será 
a de menor preço global, para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ, em diversas ruas 
do Município deSousa/PB.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente instrumento tem seu permissivo legal no inciso II do art. 
79 da Lei Federal 8.666/93, nos termos da cláusula sétima do contrato Administrativo nº 0336/2019, 
e em todas as demais razões no pedido formulado pela contratada.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:Prestigiando-se do princípio da supremacia do interesse 
público, bem como o princípio da continuidade da administração a fim de se lograr êxitos na execução 
do objeto ficam CONVOCADOS os remanescentes por ordem de classificação: A3T CONTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA N° CNPJ: 09.047.935/0001-06, a se fazer presentes em sessão a ser 
realizada no dia 23/06/2021 as 10h00min para propondo-se, assinar o respectivo contrato. O pro-
cesso está à disposição em todos os dias úteis, das 08h00min ás 12h00min na CPL, Rua Cel José 
Gomes de Sá, n° 27, Centro, Sousa-PB.

DATA DA ASSINATURA: 16 de Junho de 2021.
Sousa-PB, 17 de Junho de 2021.

FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 067/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09 de 

Julho de 2021 às 09h00, na sala do Setor de Licitação da Prefeitura de Sousa, situada à Rua Coronel 
José Gomes de Sá, nº 27, 1º andar, Centro, Sousa–PB, em local aberto, procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em lavagem de veículos de grande porte, item que restou fracassado do pregão presencial 041/2021, 
para atender as necessidades do Município deSousa/PB. Os interessados poderão acessar a cópia 
do edital no Portal da Transparência, através do sítiowww.sousa.pb.gov.br (1.Transparência, 2.Sousa 
Transparente, 3.Licitações, Editais e Documentos de Licitação, 4.Pregão) ou;no site do Tribunal de 
Contas, www.tce.gov.br. Os licitantes devem vir obrigatoriamente de máscara e respeitar a distância 
mínima de 1,5 (um metro e meio).

Sousa, 21 de junho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, por meio do site http://bnc.org.br/sistema/, licita-
ção modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. Abertura da sessão pública: 09:00 
horas do dia 15 de Julho de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. 
Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e ainda, especialmente, a Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. 
Informações: das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3378–1029. E-mail: prefeituradetacimapb@gmail.com. Edital: https://www.pmtacima.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br; http://bnc.org.br/sistema/; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Tacima - PB, 18 de Junho de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: 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, 21 de Junho de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS. FUNDA-
MENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Tacima: 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 00070/2021 - 16.06.21 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTO-
LÓGICOS LTDA - CNPJ 07.897.039/0001-00 - R$ 2.902,00; CT Nº 00080/2021 - 16.06.21 - PAULO 
JOSE ESMERALDO SOBREIRA - CNPJ 09.210.219/0001-90 - R$ 4.356,00; CT Nº 00081/2021 
- 16.06.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - 
CNPJ 09.478.023/0001-80 - R$ 712,00; CT Nº 00082/2021 - 16.06.21 - SILVANDRO DIEGO DE 
ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - CNPJ 33.613.876/0001-62 - R$ 113,00. LOCAL DE 
ENTREGA: Neste Município.

 
DER-PB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 13/2021
REGISTRO CGE Nº 21-00681-4

COMUNICADO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, comu-
nica ao(S)s participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 13/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
da PB-293 Trecho: Vista Serrana/Entr.BR-427), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista 
disto, a Comissão ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: COSAMPA 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA,  ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ES-
PECIAIS LTDA , GL EMPREENDIMENTOS LTDA e MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES 
LTDA e Inabilitou a empresa: AL ALMEIDA ENGENHARIA LTDA por não cumprir o exigido no edital 
no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional: para:“a” SUB-BASE 
ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE  na quantidade mínima de 8.000,00m³) e 10.4.subitem 
10.4.1-c , não comprovou possuir em seu quadro permanente Engenheiro detentor de Atestado 
Técnico para “a” SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE e marca reunião para 
abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 25/06/2021  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 21 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 04/2021
REGISTRO CGE Nº 21-00920-3

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 04/2021 (Obras de Pavimentação e 
Restauração de Vias Internas do Polo Turístico Cabo Branco, sendo 1.328,64 metros de Pavi-
mentação e 911,50 metros de Restauração ), que após análise detalhada nas documentações, 
respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, considera habilitada a Empresa: 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA 

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, e que a reunião 
para dar continuidade ao processo licitatório – abertura de Proposta(s) se não houver interposição 
de recurso, fica marcada para o dia 30/06/2020, às 10:00 horas.

João Pessoa, 21 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 16/2020 

REGISTRO CGE Nº 21-00395-4
RESULTADO DE JULGAMENTO DOS RECURSOS

CONVOCAÇÃO ABERTURA
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 16/2020 (Obras de Implantação e Pavimen-
tação Asfáltica  da Rodovia PB-100, Trecho: Queimadas/Fagundes), o resultado do julgamento 
do recurso impetrado, na fase de habilitação, pela Empresa: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA através do processo nº 003554/2021, que foi denegado pela Comissão 
Permanente de Licitação e a decisão mantida pelo Sr. Diretor Superintendente, respaldado no 
Parecer Jurídico nº 199 /2021 

A CPL informa, ainda,  que os autos dos processos ficarão com vistas franqueadas aos interes-
sados na sala desta comissão.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão ratifica a 
sua decisão e marca a data de  25/06/2021  às 10:00 horas, para abertura das Propostas de Preços 
das Empresas habilitadas: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA e CONSTRU-
TORA LUIZ COSTA LTDA.

João Pessoa, 21 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° 083/2021
PROCESSO Nº 19.000.031258.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 
VALE ALIMENTAÇÃO, destinado ao CENTRO ESPECIALIZADO DE DIAGNÓSTICO DO CÂNCER 
- CEDC, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 06/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic07@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 21-01061-0
João Pessoa, 21 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
CÃMARA MUNICIPLA DE BARRA DE SANTANA; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA - R$ 13.950,00.

Barra de Santana - PB, 07 de Junho de 2021.
ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES CÃMARA MUNICIPLA DE BARRA DE SANTANA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de 
Santana: 02.020 Secretaria Municipal de Administração – 04 122 2002 2005 Manutenção das Ativida-
des da Secretaria de Administração – 33.90.30 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 12/04/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 00501/2021 - 07.06.21 
- AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTANA LTDA – CNPJ: 10.673.639/0001-91R$ 13.950,00.

Barra de Santana - PB, 07 de Junho de 2021.
.ADMILSON ALMEIDA DA SILVA JUNIOR

Presidente

SINDICATO DOS AGENTES E SERVIDORES NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO 
DA PARAÍBA – SINDASP-PB

  EDITAL DE ELEIÇÃO 
O  presidente do  Sindicato dos Agentes e Servidores no Sistema Penitenciário do Estado da 

Paraíba – SINDASP-PB,  infra-assinado, no uso de suas atribuições  estatutárias,  fundamentado 
no art. 54 e seguintes do Estatuto Social vigente,  convoca todos os associados que estejam em 
pleno gozo de seus direitos sociais, para participarem da Eleição para Nova Diretoria Executiva e 
Conselho Fiscal do SINDASP-PB, para cumprir o mandato de 04 (quatro) anos, período de 23 de 
Julho de 2021 a 23 de Julho de 2025, que se realizará no dia 23 de Julho de 2021, das 8:00 às 
17:00 horas, no seguinte endereço: Rua Coronel Calixto, 51, Conjunto Cidade Verde, Mangabeira 
VIII, Cep.: 58.059-000, na cidade de João Pessoa, capital do  Estado da Paraíba; Os interessados 
a concorrer ao pleito eleitoral, deverão comparecer na sede do SINDASP-PB no horário das 8:00 
às 17:00 horas de segunda a sexta-feira, no prazo de até 10 dias antes da eleição, contados da 
data da publicação deste Edital, para o devido registro de suas chapas; O Requerimento deve vir 
acompanhado dos documentos pessoais de cada concorrente para cada cargo; O requerimento  do 
registro de chapas deve ser dirigido ao presidente da Comissão Eleitoral, Dr. Antônio Anísio Neto, 
devidamente assinados pelo presidente encabeçado da chapa. João Pessoa, 22 de junho de 2021. 
Manuel Leite de Araújo - Presidente do SINDASP-PB.

SINDICA TO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE CIMENTO, CAL E GESSO DO 
ESTADO DA PARAÍBA, CNPJ Nº 08.679.623/0001-44, Rua da República, 730 – Centro – João 
Pessoa/PB. EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Pelo pre-
sente ficam convocados os trabalhadores da empresa LAFARGEHOLCIM, para tomarem parte de 
uma Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 30 de Junho de 2021 no parque 
fabril da empresa acima mencionada, às 15h00 em primeira convocação com 2/3 dos trabalhadores 
presentes, e não havendo quorum a mesma será realizada uma hora após com qualquer números 
de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura do Edital 
de Convocação; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicação de aumento salarial e/ou 
autorizar a Diretoria deste órgão de classe a  instaurar Dissídio Coletivo de aumento salarial.  João 
Pessoa, 21 de Junho de 2021. Antônio Rocha de Oliveira – PRESIDENTE.

CONVOCAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE MANDATO
à
Jussara Casado Silva CPF 075.644.084-05
Av Oceano Atlântico nº 754 apt 304 Intermarés cep 58310-000 Cabedelo-PB.
Por meio desta convocamos Vossa Senhoria para INFORMAR que as Procurações Registrada 

8º oficio de Notas SOUTO nesta Capital dos livros nº 429 folhas 140/v 18 de fevereiro de 2010 
e livro nº 458 folhas 013/v 06 de janeiro de 2015 foram revogadas conforme Escritura pública de 
revogação de mandato registrada do livro nº 0153 folhas 027 e 028 no 8º Oficio de Notas SOUTO 
Serviço Notarial e Registral 2º Tabelionato de Protesto.

Rafael Beserra Santos
CPF 051.050.314-40

Joao Pessoa – PB 21 De Junho 2021

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do SINDIÁGUA-PB, no uso de suas atribuições que lhe são concedidas pelo 
Estatuto Social e a Legislação vigente, convoca todos os associados do sindicato empregados 
da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA – CAGEPA, para participarem da ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada de forma online pela plataforma Google Meet através 
do link que será disponibilizado e divulgado através das redes sociais do sindicato (conforme a 
Lei nº 14.010/2020 de 10 de junho de 2020) no dia 30 de junho de 2021, às 18h00 em primeira 
convocação, com a presença da metade mais um dos sócios quites e em segunda convocação, às 
19:00h do mesmo dia, com qualquer número de associados presentes, para tratar dos seguintes 
assuntos: a) Análise e Apreciação pela Assembleia Geral da Proposta de Orçamento da Receita e 
Despesas para o Exercício de 2022, instruída com parecer do Conselho Fiscal; b) Deliberar sobre 
os assuntos correlatos. João Pessoa, 22 de junho de 2021.

JOSÉ RENO DE SOUSA
Presidente

2ª OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS DE IMÓVEIS
COMARCA DE SANTA RITA – PB

Rua Siqueira Campos, n.º 53, Centro – CEP: 58.300-180 – Santa Rita/PB – CNPJ 
09.308.818/0001-40

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTES
A Dra. Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, na qualidade de Oficiala em Exercício do Serviço 

Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB, segundo 
as atribuições e comandos contidos nos artigos 941 e 942, do Código de Normas Extrajudicial da 
Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, vem, pelo presente, notificar os 
proprietários (ou ocupantes) do: Lote 03, da quadra 01, que faz frente para a rua Deputado Arnaldo 
Bonifácio, n.º 22, loteamento Jardim Europa II – 1ª Etapa, Santa Rita/PB, para, querendo, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresentar manifestação/impugnação ao pedido de retificação de área do imóvel 
correspondente aos lotes 04, da quadra 01, do loteamento Jardim Europa II - 1ª Etapa, Santa Rita/
PB, em 24 de março de 2021 pela proprietária do imóvel, através do Protocolo da Serventia n.º 
2021-01528. Dr.ª Patricia Mayer Pinheiro Lima Franca, Oficiala Tabeliã Interventora em Exercício do 
Serviço Notarial e Registral – 2º Ofício de Notas e Registro de Imóveis da Comarca de Santa Rita/PB.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cumprindo o que determina o Art. 15 do Estatuto do Miramar Esporte Clube de Cabedelo, convoco 

para realização de eleição para presidente da citada entidade onde se realizará no dia 01 de Julho 
do corrente ano, as 19 horas na sede do clube na Travessa Miramar, nº 45, Centro, Cabedelo em 
1º Convocação, logo em seguida.

Cabedelo, 21 de Junho de 2021
Ailton Alves da Silva

Presidente do Conselho Deliberativo
RG: 364.104 SSP/PB

SINDICATO DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA – SINVPOLPB
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA DA PARAÍBA - ASPOLPB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O SINDICATO DOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL DA PARAÍBA – SINVPOLPB, com 

inscrição no CNPJ 40.453.887/0001-98, e a ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS CIVIS DE CARREIRA 
DA PARAÍBA – ASPOLPB, com inscrição no CNPJ 08.451.523/0001-66, ambas com sede na rua 
Empresário João Rodrigues Alves, n. 125, Torre A, Sala 1402 e 1401, respectivamente, no bairro dos 
Bancários, em João Pessoa, Estado da Paraíba, através de sua PRESIDENTE SUANA GUARANI 
DE MELO, matrícula 155.140-0, CONVOCAM, por meio desse edital, todos os filiados em pleno 
gozo de seus direitos, a se fazer presente e participar da Assembleia Geral Ordinária conjunta 
da categoria, a realizar-se no próximo dia 28/06/2021 (Vinte e oito de Junho de Dois mil e vinte e 
um), com uma primeira convocação às 15h00min e uma segunda convocação às 15h:30min, com 
qualquer número de presentes. A Assembleia será realizada de forma virtual por meio de link que 
será disponibilizado aos associados/filiados que fizerem as inscrições através do endereço eletrô-
nico https://www.sympla.com.br/eventos_1255818  até as 12:00 horas do dia 28.06.2021. A pauta 
(ordem do dia) versará sobre: I - prestação de contas; II – andamento das negociações do PCCR 
(planilhas salariais com recomposição e subsídio); III – balanço da gestão e IV – posse da diretoria 
eleita para conduzir a ASPOLPB no mandato de 01/07/2021 – 30/06/2024.

João Pessoa-PB, 14 de junho de 2021.

                                           SUANA GUARANI DE MELO
Sindicato dos Investigadores da Polícia Civil da Paraíba – SINVPOLPB

Presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba - ASPOLPB
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