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Pelo segundo ano consecutivo, comemoração terá restrições impostas pela pandemia, como a proibição de fogueiras e fogos e “lives” no lugar de shows. Páginas 5 e 25

São João, uma festa de simbolismo e tradição

 

Médicos sem Fronteiras 
irá atuar no combate à 
covid no sertão da PB 
Parceria entre a ONG e o Estado foi firmada ontem e visa reduzir a transmissão 
comunitária e diminuir os óbitos na 6a Região de Saúde do Estado. Página 3
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Gado Bravo se prepara para 
realizar novas eleições

Publicado no DOE decreto 
que cria Parque Tecnológico

Estado fará concurso para 
mais de 4 mil vagas na Saúde 

TRE-PB define calendário do novo pleito para prefeito 
do município e processo eleitoral tem início na próxima 
sexta-feira com convenções partidárias. Página 14

Programa vai estimular o desenvolvimento de inovações 
tecnológicas voltadas para setores como saúde, educação, 
economia criativa e planejamento urbano. Página 17

Diário Oficial desta quarta-feira traz a contratação da 
empresa que irá realizar as provas e, em julho, serão 
contratados os primeiros 326 profissionais. Página 4
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História Pesquisador Laurentino Gomes fala ao Jornal A União sobre o segundo volume 
de ‘Escravidão’, que acaba de chegar às livrarias, focado no Brasil do século 18. Página 9

Colunas

E eis que, em pleno século 21, Areia 
retoma sua condicionante de vanguarda, 

ao abrigar, com essência geográfica, simbólica 
e intelectual, a força da arte produzida 

por José Rufino.  Página 10

Walter Santos/Janelas da História

É véspera de São João. E o que tem esse dia 
de tão especial? A resposta: basta perceber que 
os nordestinos se colorem para esse momento e 
sorriem com mais alegria. Hoje é dia da maior 
representatividade do Nordeste.  Página 2

Clóvis Roberto

Amém! Exclusivo para covid-19, Hospital de 
Clínicas chega à marca de 1.200 altas. Página 4

Foto: Secom-PB

Regional de Patos integra 
projeto do Proadi-SUS
Complexo Hospitalar Janduhy Carneiro agora faz parte 
do projeto ‘Reestruturação de Hospitais Públicos’, 
desenvolvido pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Página 19
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Revanche? 
Após a decisão 
do Paraibano, 
Campinense 
e Sousa voltam 
a se enfrentar 
pela Série D 
do Brasileirão. 
Página 21
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CPI da Covid Deputado Osmar Terra volta 
a defender a imunidade de rebanho. Página 15
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Economia

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

380.250

18.056.639

178.840.744

8.433

504.897

3.874.630
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.653.553

90.164.447 

2.661.320.992

Campanha de incentivo à doação de sangue

doe sangue,
doe vida!
doe sangue,
doe vida!

O melhor tipo de 
sangue é o seu!

doe sangue,
doe vida!

doe sangue,
doe vida!
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O nome já antecipa de que se trata de uma modalidade em que o 
princípio da participação popular está intrinsecamente relacionado 
à sua funcionalidade: Orçamento Democrático Estadual. E é demo-
crático porque permite que a população esteja inserida nas instân-
cias decisórias do estado, no que tange a escolher as prioridades de 
investimento a serem estabelecidas pelo Governo do Estado. A isso 
chamamos também de inclusão.  

De fato, o OD é um dos maiores avanços, senão o maior, no campo 
das políticas públicas em benefício da coletividade. Em vez de esta-
belecer, de modo unilateral, um calendário de investimentos e apli-
cação de dinheiro público sem consultar a sociedade, como ocorria 
em tempos pretéritos, o OD convoca e provoca a população a opinar 
sobre essas demandas. São as pessoas, nas 14 regiões geoadminis-
trativas do estado, que escolhem ações, programas e investimentos 
que gostariam de ver priorizados pela gestão estadual.

O êxito desse modelo é tão grande que, a cada edição, a participa-
ção popular só faz crescer. Para fazer um recorte do tempo em que 
as plenárias ainda ocorriam de maneira presencial, com a participa-
ção do governador e de secretários estaduais diretamente em inte-
ração com as pessoas, registre-se que em 2019 mais de 50 mil pes-
soas participaram do OD, o que representou um aumento de 14,1% 
em relação à edição de 2018. Um recorde de público.

O OD se tornou uma referência para todo o Brasil. E, ao longo 
dos anos, vem sendo reconhecido como um instrumento eficaz para 
melhorar a qualidade de vida da população. Em 2019, antes da pan-
demia, um ranking estabelecido pelo jornal Folha de São Paulo mos-
trou que a Paraíba estava na 5ª posição entre os estados brasileiros 
- mais o Distrito Federal - em termos de investimentos públicos. Isso 
em um cenário em que 21 deles havia reduzido, significativamente, 
as suas aplicações públicas, devido à crise econômica.       

Antes tínhamos uma população, se muito, coadjuvante da gestão 
pública. Após o surgimento do OD, as pessoas passaram a ser prota-
gonistas no processo. 

A edição 2021 do OD está deflagrada. As plenárias serão inicia-
das no próximo dia 1º de julho e se estendem até o dia 29. Um novo 
momento para que todos os paraibanos possam exercer o direito 
de dialogar e interagir com a gestão pública estadual, por meio do 
endereço na internet: votacaoode.pb.gov.br. 

Democrático e eficiente  Ser de São João, ser Nordeste
E em um pedacinho de terra, na na-

ção nordestina, hoje é um dia especial, 
aliás, todo 23 de junho é único. É véspe-
ra de São João. E o que tem esse dia de 
tão especial? A resposta: basta perceber 
que os nordestinos se colorem para esse 
momento e sorriem com mais alegria. 
Hoje é dia da maior representatividade 
do Nordeste brasileiro.

As cidades nordestinas se enfeitam 
com semanas de antecedência para essa 
data e, particularmente, para esta noi-
te. Bandeirolas, comidas de milho, fo-
gueiras, fogos de artifício, muito forró, 
o clima com temperatura mais amena 
do início do inverno e tudo muito, mui-
to colorido. O nordestino 
transparece uma energia 
diferente, renovada.  

Quem chega não con-
segue captar completa-
mente o significado do São 
João. Sei que observam 
mais as mega-festas em 
cidades como as realizadas em tempos 
sem pandemia em Campina Grande e 
Caruaru. Porém, nelas não está o segre-
do, elas são reflexos para essa paixão 
nordestina pela data do santo católico. 

O amor pelo São João vem com a his-
tória. Das tradições, da simbologia, da 
cultura enraizada e resistente, surgem 
na meninice do nordestino Compreen-
der o significado do São João exige mer-
gulhar no que é ser nordestino. Festejar 
o 23 de junho é cultivar ano a ano o es-
pírito do Nordeste. 

Amar a festa de São João e dos de-
mais santos juninos começa com a pre-
paração dos enfeites com bandeirolas, 
mesmo que feitas de folhas de revistas 
ou as mais pomposas de papel seda, re-
cortadas uma a uma, artesanalmente. 
Viver a festa junina está em juntar a ma-
deira, armar e acender a fogueira quan-
do a noite cai. São João é ouvir forró pé-

de-serra, saborear a canjica, a pamonha 
e o bolo de milho, que também será as-
sado quando a madeira da fogueira criar 
brasas. É encantar-se com os tons ala-
ranjados do fogo baixo do fogueirinha 
com o passar das horas e com as luzes 
dos fogos de artifício no céu. 

É sentir a sensação de construir a 
festa. Lembrar de menino catando ma-
deira para fazer a fogueira, do recorte 
com tesoura do papel seda em folhas 
coloridas para fazer as bandeirolas. Ir 
à feira ajudar a comprar a mão de mi-
lho verde cujas espigas ficam espalha-
das feito montanhas em cima de lonas 
que forram o chão. E depois retirar as 

palhas e ajudar a ralar as 
espigas. Alimento em trans-
formação.  

E a noite chega com o 
estouro de foguetões e toda 
a artilharia junina. Os ani-
malzinhos que me perdoem 
essa mania de infância que 

tenho evitado ultimamente. 
Em época de pandemia é preciso 

adiar e reduzir o tamanho da festança, 
evitar aglomeração, manter a vigilância. 
Mas o São João não precisa ser abando-
nado. Comida de milho é possível ter, 
nada impede de enfeitar com o colorido 
da festa o próprio lar, ouvir um forrozi-
nho e maturar as lembranças. O espírito 
junino nunca há de morrer. E já vamos 
planejar a volta da festa para quando 
2022 raiar com a esperança de todos va-
cinados contra a covid e a tristeza.

Ah, São João! A noite friazinha de 
inverno recém-caído que pede calor hu-
mano. É dia de viver o ser nordestino, 
indivíduo que nasceu e habita, mesmo 
que de longe e com o coração, uma terra 
de farturas e belezas. 23 de junho deve-
ria ser declarado o Dia do Nordeste, com 
direito à festa nos nove estados regada a 
muito oxente, vôte e arretado!

O que fazer do Ipase
Leio que o edifício do Ipase vai ser res-

taurado e adaptado para moradia popular. 
A ideia não é nova, já se ouviu falar nisso 
em promessas de intervenções anteriores. 
Felizmente, ficou na promessa. 

Que é imperiosa a intervenção (e já 
bem tardia) não há dúvida. Os que têm 
algum dever com o patrimônio cultural e 
paisagístico de João Pessoa remancham 
nessa dívida. 

Não sendo daqui, filho de lugar de 
prendas mais modestas, não são poucas 
as vezes em que venho tocando o assunto. 
Desde que os funcionários do antigo insti-
tuto, mudando de sigla e se motorizando, 
se mandaram para sede com espaço para 
estacionamento. A civilização do automó-
vel, a conversão do homem ou da mulher 
em parte dele ou com ele acumpliciada, 
infelizmente é quem tem ditado a priori-
dade. Tudo que não tiver garagem é lixo. A 
rua das Trincheiras é lixo. A Cardoso Vieira, 
sem acostamento, fechou mais portas co-
merciais e residenciais do que a pandemia 
pavorosa destes nossos dias. 

Os cuidados com o automóvel são mui-
to mais sagrados do que com a vida, a res-
piração, o ar, o oxigênio vital dos comuns. 
Não há um só ano em que a prefeitura não 
imprima uma capa de asfalto sobre as vias 
mais transitadas. É um cuidado que rivaliza 
com o da saúde pública. Na Epitácio, o nível 
do asfalto chega a ser mais alto que o da 
calçada, para onde escorrem as águas das 
enxurradas. Na Júlia Freire, que passa em 
minhas ventas, desde a Torre até tocar no 
Miramar, não se abre uma barroca, peque-

na que seja, que não chegue rápido a borra 
tóxica do betume. 

E assim foi abandonado um dos edifí-
cios mais simbólicos da arquitetura do seu 
tempo, remanescente dos Corbusier, con-
trastando com a parede-meia e o casario 
de beira e bica que ainda cercavam o pátio 
mais visitado e frequentado da cidade. 

Levar famílias, sobretudo crianças, 
para residir num local sem a ambientação 
própria, só porque não vão exigir garagem, 
pode ser funcionalmente factível, viabili-
zar melhor a tramitação do projeto, mas 
não é humano.

Humano, do ponto de vista social e 
cultural, seria revigorar o largo histórico, 
aproveitando a joia que Alcides Carneiro nos 
legou, na instalação dos museus de que a ci-
dade carece, há séculos, e disto é digna, pela 
peculiaridade de sua história, de suas artes, 
de sua cultura, enfim. Não há local mais in-
dicado, no centro da colina, entre o sagrado 
e o profano e político, expondo as grandezas 
que, pelo que se vê, parecem envergonhar os 
governantes em dívida com essa ideia. 

Louvando a iniciativa da intervenção, 
não faz mal sugerir ao prefeito Cicero Luce-
na, antes de qualquer projeto, ouvir a opinião 
do Instituto Histórico, da Universidade, do 
Iphaep, da Academia Paraibana de Letras, 
dos artistas plásticos, fazendo opção pelo 
senso comum e até pela unanimidade em 
vez do contrassenso a que se expuseram 
os reformadores do velho Ponto de Cem 
Réis. Não houve um só, nem Damásio nem 
Ricardo, que somasse algum voto com as 
intervenções que praticaram.

 Compreender o 
significado do São João 
exige mergulhar no que 

é ser nordestino.   

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

No texto e legenda de foto na página 27 do caderno Almanaque, da edição do último 
dia 20, atribuímos, erroneamente, à sigla IPHAEP ao nome do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano, quando deveríamos ter mencionando o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. Pedimos desculpas aos leitores. 

ErramOS
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Cooperação com a instituição tem objetivo de reduzir a transmissão comunitária e óbitos por covid-19 no Sertão do Estado
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) assinou, on-
tem, um termo de parceria 
de atuação com a organi-
zação não governamental 
Médicos sem Fronteiras 
para atendimento covid-19 
em municípios do Sertão 
paraibano. A proposta de 
intervenção da instituição 
humanitária internacional 
visa reduzir a transmissão 
comunitária e diminuir os 
óbitos na 6ª Região de Saú-
de da Paraíba. 

De acordo com o secre-
tário executivo de Saúde da 
Paraíba, Daniel Beltrammi, a 
organização vem com duas 
ofertas que já foram execu-
tadas em outras unidades 
federadas do país. Ele expli-
ca que o primeiro padrão de 
oferta é aumentar a capa-
cidade de testagem da po-
pulação da 6ª Região para 
ajudar a reduzir a transmis-
sibilidade do vírus. A outra 
possibilidade de interven-
ção é o apoio de equipes 
médicas no que diz respeito 
aos cuidados intensivos aos 
pacientes covid. 

“Médicos Sem Frontei-
ras é uma das maiores or-
ganizações globais não go-
vernamentais que cuidam 
de questões como deixar a 
saúde acessível à população. 
Esse convênio realizado jun-
to à SES vai permitir que esse 
arsenal de apoio e acompa-
nhamento possam beneficiar 
não só os serviços estaduais, 
mas todos aqueles que este-
jam envolvidos com o plano 
de contingência e combate à 
covid-19”, pontua.

A coordenadora médica 
de Médicos Sem Fronteiras, 
Ana Letícia Nery, explica que 
a Paraíba foi selecionada 
por apresentar, hoje, indica-
dores de atenção em relação 
à transmissão comunitária 
e à ocupação hospitalar por 
covid. Ela pontua que a ação 
vai ter foco, neste primeiro 
momento, em Patos e nas 

cidades da região, com dois 
eixos de trabalho: um na 
atenção primária e o outro 
na atenção hospitalar. 

“Nós temos o objetivo de 
complementar e dar apoio às 
atividades do Sistema Único 
de Saúde no enfrentamen-
to da pandemia de covid-19 
aqui no estado. A proposta é 
ampliar a testagem para ter 
um impacto direto no con-
trole da pandemia, reconhe-
cer os pacientes com maior 
brevidade, seguir aqueles 
que apresentam critérios de 
gravidade para reconhecer, 
com rapidez, os que preci-
sam ser encaminhados para 
o hospital. Além de ter uma 
atuação junto ao Hospital 
Regional de Patos com trei-
namentos e capacitações das 
equipes, com o objetivo de 
diminuir a ocupação, melho-
rar o cuidado, mas também 
melhorar os indicadores de 
mortalidade e morbidade no 
hospital”, afirma. 

O plano de implementa-
ção da intervenção tem iní-
cio na próxima segunda-fei-
ra (28). O foco de proposta 
inicial é de um mês de atua-
ção, podendo estender para 
um período maior. 

Médicos 
Criada em 1971, na 

França, Médicos Sem Fron-
teiras (MSF) é uma organi-
zação humanitária interna-
cional que leva cuidados de 
saúde a pessoas afetadas 
por graves crises humanitá-
rias. No Brasil, a organização 
começou a atuar em 1991, 
quando profissionais do 
MSF chegaram ao país para 
combater uma epidemia de 
cólera na Amazônia. Desde 
então, MSF aumentou pro-
gressivamente sua atuação 
em nosso país, culminando 
com as ações relacionadas à 
covid-19, com presença em 
diversas cidades brasileiras 
no atendimento a popula-
ções vulneráveis.

Paraíba firma parceria com 
ONG Médicos Sem Fronteiras

“O PTB sempre foi um parti-
do que fez muito pelos traba-
lhadores. Agora, se tornou de 
extrema-direita”, disse Wilson 
Filho, ao justificar porque o 
grupo decidiu deixar o PTB. 
“Não é nosso perfil”, expli-
cou. Além dele e seu pai, irão 
mudar de partido o deputado 
Doda de Tião e todos os pre-
feitos e vice-prefeitos que es-
tavam filiados ao PTB.   

“Não é Nosso perfil”  
“Precisa ser um partido alinha-
do ao governador”. Do vice-lí-
der do governo na ALPB, Wilson 
Filho, reportando-se à legenda 
que ele e seu pai, o deputado 
federal Wilson Santiago, pre-
tendem se filiar - eles deixaram 
o PTB por divergências com a 
direção nacional. Cidadania, 
PP, PRB, Democrata, PSL e MDB 
estão entre os partido que já 
manifestaram convites.   

“Tenho a convicção de que o nosso 
partido participará da chapa”, dis-
se, em entrevista recente, Aguinal-
do Ribeiro (PP), pré-candidato a se-
nador. Esse é mais ou menos o tom 
do que tem dito Efraim Filho (DEM), 
que também almeja candidatar-se 
ao Senado. Porém, existe apenas 
uma vaga para este cargo. 

No mesmo tom 

secretário coNdicioNa aumeNto dos casos de covid à 

NegligêNcia com Normas saNitárias: “Julho será pior”   

legeNda da base 

“Agora, com a chegada do São João e do São Pedro, temos a convicção de que o mês de julho será pior”. A 
declaração dada à imprensa pelo secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros (foto), é um alerta que não 
pode ser ignorado. Afinal, trata-se da fala de um técnico que tem comprovada experiência com as demandas 
relacionadas ao enfrentamento à pandemia de covid-19 e que emite opiniões com base em dados estatísticos 

que podem projetar a possibilidade de recrudescimento da doença. O secretário tem repetido a mesma 
coisa desde que a pandemia se estabeleceu no ano passado: se a população não fizer a sua parte, 

no tocante a manter o distanciamento social, não promover aglomerações, usar máscaras em lo-
cais públicos e fazer a higiene das mãos de modo contumaz, não será possível reduzir a ascensão 
da doença. De acordo com ele, mesmo com a suspensão do feriado de São João pelo Governo 
do Estado e pelas prefeituras municipais, as pessoas tendem a promover festas particulares que 
têm o poder de propagar o vírus. O secretário se reportou a episódios que ocorreram no final 
da semana passada, segundo os quais ocorreram festejos juninos no interior do estado, em 
sítios e na zona rural, com as pessoas negligenciando os cuidados preventivos. Face a este 
cenário que ele projeta, o número de internações por covid-19 deverá aumentar significati-
vamente nos primeiros quinze dias de julho.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Há quem diga que ocorreu um equívoco 
do ministro do Desenvolvimento Regio-
nal, Rogério Marinho que, semana passa-
da, reportou uma visita de Jair Bolsonaro 
a Cajazeiras, amanhã. Não, o presidente 
não virá à Paraíba, apenas ao Rio Grande 
do Norte, onde visitará obras da transpo-
sição do Rio São Francisco.

bolsoNaro Não virá 
à paraíba amaNhã

para bom eNteNdedor 

decisão compartilhada  

Na solenidade do anúncio de investimento 
de R$ 1 bilhão em diversas obras em João 
Pessoa, o prefeito Cícero Lucena (PP) ressal-
tou a importância da parceria com o Gover-
no do Estado. E fez uma projeção emblemáti-
ca: disse que essa parceria vem “provocando 
novos projetos para o futuro”. Para bom en-
tendedor, nada mais precisa ser dito.  

Provocado a falar sobre a participação do partido que 
comanda na chapa majoritária a ser encabeçada 
pelo governador João Azevêdo (Cidadania), Adria-
no Galdino estendeu sua opinião a outras legendas 
aliadas: “O Avante quer ser ouvido. Devem ser ouvi-
dos também o DEM, o Republicanos, o MDB e o PP 
de Aguinaldo e Cicero”. 
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Secretaria de Saúde definiu como prioridades o aumento da capacidade de testagem da população e o apoio às equipes médicas nos cuidados aos pacientes

Foto: Divulgação / SecomPB

Sedh

Conselheiros tutelares e de direitos 
de 65 municípios recebem capacitação

A Secretaria de Esta-
do do Desenvolvimento 
Humano (Sedh), por meio 
da Coordenação Técnica 
Estadual do Sistema de In-
formação Para a Infância e 
Adolescente (Sipia CT/PB), 
em parceria com o Comitê 
Gestor, iniciou um novo ci-
clo de capacitação, on-line, 
para 325 conselheiros tu-
telares de 65 municípios, 
além de 130 conselheiros 
de direitos e 65 técnicos 
municipais conforme defi-
nição do Conselho.

Os municípios parti-
cipantes estão divididos 
em oito turmas, sendo seis 
turmas específicas para os 

conselheiros tutelares, e 
outras duas turmas para 
técnicos municipais e para 
conselheiros de direitos do 
Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Ado-
lescente (CMDCA). O grupo 
está recebendo as oficinas 
formativas sobre o fluxo e 
formato, e tem como obje-
tivo auxiliar na implantação 
do Sipia em suas cidades. 
O ciclo, iniciado em junho, 
se estenderá até o próximo 
mês de agosto por meio de 
assessoramento técnico, na 
página da Sedh.

Segundo o coordena-
dor Técnico Estadual do 
Sipia/ CT, Jamil Richene, 

ministrante das oficinas, 
juntamente com o técnico 
Fabrício Guimarães, o ob-
jetivo é que, após o término 
das oficinas, os municípios 
capacitados iniciem a utili-
zação do sistema, o qual já 
está apto para ser alimen-
tado com as informações. 
“Concluindo esse ciclo, já 
estão sendo programados 
outros até o final do ano, 
proporcionando que todos 
as cidades já tenham rece-
bido as oficinas, conforme a 
deliberação do Comitê Ges-
tor”, informou Jamil.

O coordenador lembra 
ainda que essas capacita-
ções são importantes, não 

somente para os Conselhei-
ros, mas para as cidades, 
para a construção e execu-
ção da Política de Criança e 
Adolescente em cada muni-
cípio, tendo em vista que o 
Sipia é um sistema que con-
tribui, através das estatísti-
cas, diretamente para ela-
boração da política pública 
local. “A capacitação tem 
por objetivo formar o Con-
selheiro para que tenha ca-
pacidade de usar o sistema, 
e assim subsidiar o gestor 
com informações de quais 
violações são mais comuns 
na cidade, que áreas neces-
sitam de mais investimen-
tos”, observou.
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Edital vai prever a contratação de 326 profissionais já no mês de julho e, ainda, 4.075 vagas de cadastro de reserva
O Governo do Estado 

publica na edição de hoje 
do Diário Oficial do Estado 
(DOE) a contratação da insti-
tuição que será responsável 
pela realização do concur 
so da Fundação PB Saúde. 
A  previsão é que até a pri-
meira semana de julho seja 
publicado o edital para con-
tratação imediata de 326 
profissionais e mais 4.075 
em cadastro de reserva.

O anúncio foi feito on-
tem à noite pelo governador 
João Azevêdo em postagem 
no Twitter. “Publicaremos 
no Diário Oficial de amanhã 

a contratação da empresa 
que será responsável pela 
realização do concurso da 
Fundação PB Saúde. Na pri-
meira semana de julho será 
publicado o edital para con-
tratação imediata de 326 
profissionais e mais 4.075 
de cadastro de reserva para 
atuação nas unidades hos-
pitalares à medida que a 
fundação for assumindo a 
gestão dos hospitais”, afir-
mou o governador.

 De acordo com o dire-
tor superintendente da Fun-
dação PB Saúde, Daniel Bel-
trammi, esse é um processo 

necessário para iniciar a im-
plementação de instituições 
de saúde. “Antes mesmo da 
Fundação assumir as uni-
dades, precisamos cumprir 
a tarefa mais importante 
que é formar os quadros da 
PB Saúde. Essa é uma etapa 
primordial, que será feita 
com transparência, demo-
cracia e amplo acesso para 
que possamos selecionar 
as pessoas que vão cuidar 
da saúde de toda a Paraíba”, 
pontuou.

 O superintendente es-
clareceu ainda que os pro-
fissionais das áreas admi-

nistrativas e assistenciais 
irão atuar nas unidades à 
medida que a fundação for 
assumindo a gestão desses 
serviços.

 
Fundação PB Saúde
É uma Fundação pública 

com personalidade jurídi-
ca de direito privado e com 
autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, que 
tem como uma das finalida-
des a gestão e produção de 
cuidados integrais em saú-
de, vinculada à Secretaria de 
Estado da Saúde da Paraíba 
(SES-PB).

Estado divulga hoje empresa que 
vai realizar concurso do PB Saúde

Covid-19

Estado registra 380 mil 
pessoas contaminadas

A Paraíba ultrapas-
sou a marca de 380 mil 
contaminados por co-
vid-19 ontem. Segundo 
dados publicados pela 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), novos 2.186 
casos foram confirma-
dos, chegando a marca 
de 380.250 casos totais 
acumulados. Destes 88 
são pacientes que se en-
contram hospitalizados 
e os demais passam pelo 
tratamento em suas resi-
dências. Também foram 
registrados 22 falecimen-
tos em decorrência do 
agravamento da doença, 
chegando a 8.433 casos.

O Estado possui ain-
da 249.641 pacientes con-
siderados recuperados, 
representando 65,65% 
do número total de casos 
e aproximadamente 122 
mil casos estão em aber-
to, que são relacionados a 
pessoas em recuperação 
ou com a situação ainda 
não finalizada no sistema 
de notificação de casos. 
Até o momento da publi-
cação do boletim diário 
da SES, 1.020.660 testes 
para diagnóstico da co-
vid-19 foram realizados 
em todos os municípios, 
constatando casos na 
totalidade do Estado e 
óbitos em 220 das 223 
cidades paraibanas.

Entre as 22 mortes, 
16 ocorreram no interva-
lo entre a segunda-feira e 
a terça-feira, acometendo 
12 mulheres e 10 homens, 
com faixa etária de 22 a 
102 anos. Seis deles não 
possuíam comorbidades, 
os demais apresentaram 
cardiopatia como fator 
de risco mais frequente. 
Os óbitos ocorridos entre 
18 e 22 de junho foram 
registrados em hospitais 
privados (3) e hospitais 
públicos (19).

Os paraibanos que 
foram vitimados pela 
doença residiam em João 
Pessoa, Campina Grande 
e Mamanguape (3 casos 
cada); Areia de Baraúnas, 
Boa Vista, Catingueira, 
Monte Horebe, Monteiro, 
Mulungu, Patos, Pedras 
de Fogo, São Domingos 
do Cariri, Sapé, Sumé, Ta-
peroá e Triunfo (com um 
caso cada).

A Paraíba tem 63 mu-

nicípios que acumulam 
casos acima de mil. As 
maiores concentrações de 
casos ocorrem em: João 
Pessoa (96.125), Cam-
pina Grande (34.836), 
Patos (12.576), Gua-
rabira (9.104), Cajazei-
ras (8.817), Cabede-
lo (8.675), Santa Rita 
(8.596), Bayeux (7.052), 
Sousa (6.884), São Bento 
(5.441) e Pombal (5.211).

Cinco municípios 
concentram 1.113 novos 
casos, correspondente a 
52% dos casos registra-
dos ontem. São eles: João 
Pessoa com 773  novos ca-
sos; Campina Grande con-
firmou 197 casos; Santa 
Rita aparece na lista com 
60 registros; Cajazeiras 
teve 52 novos casos; e Es-
perança 31 casos.

A ocupação total de 
leitos de UTI (adulto, pe-
diátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 66% 
e 52% nas enfermarias 
adulto. Entre as Macror-
regiões de Saúde, o Ser-
tão possui a maior taxa de 
ocupação em leitos de UTI 
adulto, sendo 82% de lei-
tos ocupados e 65% nos 
leitos de enfermaria para 
adultos. Campina Gran-
de aparece com 73% em 
UTI e 66% de ocupação 
em leitos de enfermaria. 
A Região Metropolitana 
de João Pessoa segue, 
há duas semanas, com 
a menor taxa de ocupa-
ção, registrando 62% 
de ocupação em UTI 
e 44% em enfermaria 
para adultos.

Cerca de 782 pacien-
tes estão hospitalizados 
em unidades públicas de 
referência para o trata-
mento da covid-19. Se-
gundo o Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar, 
52 pacientes foram inter-
nados entre o intervalo de 
publicações dos boletins 
diários da SES, entre a se-
gunda-feira e ontem.

O Ministério da Saú-
de, através do Sistema de 
Informação, notificou a 
aplicação de 1.653.553 
doses de vacinas con-
tra a covid-19, sendo 
1.159.977 pessoas va-
cinadas com a primeira 
dose e 493.576 com a 
segunda dose da vacina. 
Até o momento, a Paraí-
ba distribuiu um total de 
1.942.648 doses de vaci-
na aos municípios.

A ansiedade pela espera 
do recebimento da primeira 
dose de imunizantes contra 
a covid-19 está sendo esten-
dido para a população de João 
Pessoa. Isto porque a cidade 
segue à espera da chegada 
de um novo lote de vacinas 
pelo Ministério da Saúde e, 
por isso, segue aplicando ape-
nas a segunda dose para as 
pessoas com a aplicação pre-
vista para o período. Desde o 
último domingo, a Secretaria 
Municipal de Saúde da capital 
anuncia a vacinação apenas 
este grupo.

Também aguardando a 
chegada de vacinas, as capi-
tais Florianópolis-SC, Araca-
ju-SE, Campo Grande-MS e 
São Paulo-SP suspenderam 
a aplicação de primeiras do-
ses, sendo a capital paulista 
com paralisação de todas as 
doses.

De acordo com a Secre-
taria Estadual de Saúde (SES), 

a Paraíba receberá, ainda nes-
ta semana, 140.150 doses, 
divididas entre 46.800 doses 
do tipo Pfizer, 66.800 doses 
da CoronaVac e ainda 26.550 
doses da vacina da Janssen, 
que é ministrada em dose 
única.

O quantitativo de doses 
do tipo Pfizer é referente à 
primeira dose, enquanto as 
do Instituto Butantan serão 
para fechar o ciclo de imu-
nização. 

De modo que a vacina-
ção de pessoas com a primei-
ra dose seguirá suspensa na 
cidade.

Hoje, a Prefeitura segue 
com a campanha de imu-
nização contra a covid-19, 
aplicando a segunda dose 
dos imunizantes da Astra-
Zeneca, produzida pela 
Universidade de Oxford em 
parceria com a Fiocruz, para 
quem tomou a primeira 
dose há 90 dias; e Corona-
Vac, do Instituto Butantan, 
para as pessoas que recebe-
ram a primeira dose do imu-

nizante há mais de 28 dias.
A aplicação para quem 

vai receber a segunda dose 
da AstraZeneca acontecerá 
em oito ginásios espalhados 
pela cidade, das 8 horas ao 
meio-dia. São pontos: Escola 
Municipal Lynaldo Cavalcanti 
(Distrito Industrial), Escola 
Municipal Francisco da Nó-
brega (Cristo Redentor), Es-
cola Municipal Dom Helder 
(Valentina Figueiredo), Giná-
sio Ivan Cantisani (Tambiá), 
Instituto Federal da Paraí-
ba – IFPB (Jaguaribe), Esco-
la Municipal Leonel Brizola 
(Tambauzinho), Escola Mu-
nicipal Seráfico da Nóbrega 
(Tambaú) e Escola Municipal 
Chico Xavier (Jardim Ocea-
nia). Também funcionarão, 
para este público, dois dri-
ve-thrus montados no Unipê 
e no Mangabeira Shopping, 
das 8h às 15h. Neste último, 
pedestres também poderão 
ser vacinados. 

Já para quem vai receber 
a dose de reforço da Coro-
naVac, o atendimento será 

na Federação das Indústrias 
do Estado da Paraíba (Fiep), 
também das 8h ao meio-dia.

Para garantir a agilida-
de no processo de recebi-
mento da dose, a Secretaria 
Municipal orienta para que 
o agendamento prévio seja 
realizado através do aplicati-
vo ‘Vacina João Pessoa’ ou no 
endereço vacina.joaopessoa.
pb.gov.br. As pessoas deverão 
portar o cartão de vacinação 
e documento oficial com foto. 
Através das redes sociais ofi-
ciais, a prefeitura informa 
que, caso haja impedimento 
de acesso ao agendamento 
on-line, a pessoa deverá se 
dirigir ao local que recebeu a 
primeira dose com a mesma 
documentação.  

João Pessoa possuía, 
até a tarde de ontem, a apli-
cação de 405.667 doses já 
registradas, sendo 291.496 
da primeira dose, além de 
114.171 referentes à segun-
da dosagem, representando 
13,97% da população com 
o ciclo vacinal já encerrado.

PB receberá esta semana 140,1 mil 
doses da Pfizer, CoronaVac e Janssen 

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

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

Cada alta hospitalar de 
pacientes curados da covid-19 
no Hospital de Clínicas, duran-
te o período de pandemia, tem 
sido comemorada com muita 
felicidade entre os colabora-
dores e pacientes. Nessa ter-
ça-feira (22), a comemoração 
foi ainda mais intensa, já que 
a alta de número 1.200 foi re-
gistrada na unidade hospitalar.

A marca foi alcançada 
com a liberação para ir para 
casa de 11 pacientes dos leitos 
clínicos de enfermaria. Tam-

bém foi registrada a alta da UTI 
de dois pacientes. 

“É uma maravilha, muito 
bom saber que venci essa luta 
difícil, porque é uma luta pesa-
da, a doença é perigosa e hoje 
eu venci. O atendimento foi 
fantástico, desde o faxineiro ao 
médico, ninguém deixa nada a 
desejar. Agradeço de coração 
à equipe por tudo. Desde que 
eu entrei aqui eu sou tratado 
como da família, ninguém aqui 
me tratou como um estranho”, 
evidenciou José Roberto, de 

53, da cidade de Livramento. 
 O hospital, que conta com 

725 colaboradores, dispõe de 
uma equipe multidisciplinar 
composta por profissionais de 
diversas áreas que atuam na 
linha de frente da pandemia 
sempre de forma humanizada.

 “Para nós é um momento 
de felicidade e muita supera-
ção, muita batalha. É gratifi-
cante ver o resultado que o 
HC tem alcançado”, disse Dr 
Jhony Bezerra, diretor-geral 
do Hospital de Clínicas.

O primeiro-ministro de 
Israel, Naftali Bennett, disse 
ontem, que o país está enfren-
tando um “novo surto” do co-
ronavírus, após um aumento 
nos casos na semana passada, 
a maioria deles jovens com a 
variante Delta, altamente in-
fecciosa. Antes de uma visita 
ao Aeroporto Ben Gurion, Ben-

nett afirmou que as máscaras 
seriam obrigatórias no espaço, 
e que haverá testes mais rigo-
rosos para os passageiros que 
chegam. As informações são 
da Associated Press.

“Tomamos a decisão ini-
cial de tratar isso como um 
novo surto e nosso objetivo é 
eliminá-lo”, disse o primeiro-
ministro, que pediu ainda aos 
israelenses que evitem todas 
as viagens de verão no Hemis-

fério Norte não essenciais ao 
exterior.

O Ministério da Saúde de 
Israel relatou 125 novos ca-
sos de coronavírus ontem, o 
maior número diário desde 
o final de abril. Mais de 55% 
dos 9,3 milhões de cidadãos 
do país receberam duas doses 
de vacina, mas Bennett disse 
que vários dos novos casos 
relatados foram em indivíduos 
vacinados.

Já a Argentina alcançou 
ontem seu recorde diário de 
mortos em virtude da co-
vid-19, com 792 pessoas, o 
que levou o país a ultrapassar a 
marca dos 90 mil óbitos em vir-
tude da doença, em um total de 
90.281, de acordo com dados 
do Ministério da Saúde local. O 
número de casos no último bo-
letim diário foi de 21.387, o que 
elevou o total para 4.298.782 
contaminações.

A comemoração foi ainda mais intensa, 
ontem, com a alta de número 1.200

Foto: Secom-PB

O MS, através do SI, notificou a aplicação de 1.653.553 doses de vacinas

Foto: Agência Brasil

Matheus Andrade
Agência Estado

Hospital de Clínicas em CG chega à 
marca de 1.200 altas de covid-19

Israel tem ‘novo surto’ de coronavírus, 
e a Argentina recorde diário de mortes



Paraíba
Calçadinha da orla
A prefeitura de João Pessoa investirá R$ 6 milhões para 
recuperar o trecho final da calçadinha do Cabo Branco, 
parcialmente destruída pelo avanço do mar. Página 8
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Santo da Igreja Católica era primo de Jesus Cristo e é um dos mais celebrados do Nordeste

Dia de festa para 
celebrar São João

João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 23 de junho de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto Editoração: Ulisses Demétrio

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

24 de junho, dia em que se co-
memora o nascimento de São João 
Batista. No Nordeste, as celebrações 
populares têm seu auge na noite de 
hoje, a véspera do dia do santo da 
Igreja Católica. São João era primo de 
Jesus Cristo, filho de Isabel e Zacarias, 
que veio ao mundo com uma missão 
especial. “Viveu para anunciar e pre-
parar o caminho para a chegada do 
Messias”, explica o Padre Jairo Neves 
da Paróquia São José, localizada no 
José Américo. “Acredita-se que Isa-
bel teria acendido uma fogueira para 
anunciar o nascimento do filho, de 
onde teria surgido a tradição”.

Um nascimento especial e mui-
to comemorado, já que Isabel não 
podia ter filhos, como conta Padre 
Egídio de Carvalho, da paróquia 
Santo Antônio de Lisboa, em Tam-
baú. “Nasce o filho da parenta de 
Maria, que era considerada estéril, 
e o anjo Gabriel diz a Maria que o 

nascimento aconteceria para que 
todos acreditassem que para Deus 
nada é impossível”. 

Ao longo de sua trajetória João 
Batista chega a ser 
confundido com Jesus, 
momentos em que o 
santo demonstra a hu-
mildade e o amor que 
nutria pela missão de 
ser o ‘arauto do Mes-
sias’, aquele que tornou 
pública a vinda do Cris-
to. “‘Este é aquele que 
vem após mim, que foi 
antes de mim, do qual 
eu não sou digno de 
desatar as correias das sandálias’. 
Foi o que disse quando confundido 
com Cristo”, conta Padre Jairo. 

João tinha também a missão de 
batizar pessoas, como em uma espé-
cie de preparação para a chegada de 
Jesus, também batizado pelo primo 
nas águas do Rio Jordão. Para o Pa-
dre Jairo Neves, São João é um dos 
grandes exemplos bíblicos a serem 

Uma festa de muito simbolismo e tradições
Se no auge dos festejos juninos, 

que é dia 24 de junho, bandeirolas, 
fogos de artifício, balões e quadrilhas 
comemoram o nascimento de São 
João, é graças à influência europeia 
- consequência da colonização portu-
guesa- adaptada, claro, aos costumes 
e hábitos do nordeste brasileiro, região 
onde acontecem as maiores festas do 
país. O nascimento do santo coincide 
com o solstício de verão (inverno na 
América do Sul), época em que os 
moradores do campo festejam a pro-
ximidade das colheitas. 

O ‘anarriê’ e ‘alavantú’ das qua-
drilhas, por exemplo, são oriundos do 
francês, e a própria formação, que é a 
cara das festividades juninas, tem ori-
gem em uma dança típica dos antigos 
salões da corte francesa. No Nordeste, 
além de muita dança, a data é cele-
brada com uma infinidade de pratos 
típicos. Pamonha, canjica e milho não 
podem faltar. Entre os costumes, há o 
levantamento do mastro em alusão ao 
santo, que se dá no anoitecer do dia 
23. O mas-
tro car-

rega uma bandeira que pode ter 
dois formatos, em triângulo com as 
imagens de São João, Santo Antônio 
e São Pedro ou em forma de caixa, 
apenas com a figura de São João do 
Carneirinho. A bandeira é colocada no 
topo do mastro.

Pausa nos festejos
Esse é mais um São João das 

lives. Em todo a paraíba, segundo 
determinação do Governo do Estado, 
não será permitida a realização de 
festas com o intuito de evitar aglome-
rações e a consequente disseminação 
da covid-19. Fogueiras e queima de 
fogos também estão proibidos.

Em Campina Grande, onde acon-
tece o maior São João do Mundo, a 
festa, que esse ano homenageia o 
cantor Genival Lacerda- morto em 7 
de janeiro deste ano em decorrência 
da covid-19- acontece de forma vir-
tual, tendo sido iniciada no Dia dos 
Namorados. Nesta quarta-feira os 
shows ficam por conta de Elba Ra-
malho e Juliette, às 19h no canal do 

youtube do São João de Campina 
Grande. (https://bit.ly/3qdiTkN)

Em Bananeiras e Solânea, 
brejo paraibano, onde as fes-
tividades reúnem sempre mi-
lhares de paraibanos de turis-

tas, não haverá festa presencial 
e nem virtual. Em Bananeiras, 

a prefeitura orientou que todos 
fiquem em casa e comemorem 
apenas em família tomando to-
dos os cuidados necessários em 
tempos de pandemia. 

Em Patos, Sertão do Estado, 
o famoso São João também foi 

cancelado devido ao aumento no 
número de casos de covid-19 na 
cidade. Também não haverá come-
moração virtual. 

Existem cinco paróquias 
dedicadas a São João na 
Arquidiocese da Paraíba. 

As missas seguirão os 
protocolos de segurança 
para evitar a covid-19.

SímboloS DoS FEStEJoS JuninoS
Fogueira
n Há em torno dos símbolos juninos algumas divergências. Há 
quem diga que a festa tem origem pagã, sendo posteriormen-
te abraçada pelo cristianismo. Questões que fazem acreditar, 
por exemplo, que a tradição da fogueira surgiu quando Isabel, 
mãe de João Batista, anunciou a chegada do filho. Por outro 
lado, acredita-se que na fogueira como sendo protetora dos 
maus espíritos, que atrapalhavam a prosperidade das plan-
tações. Por ser realizada em mês de clima mais ameno, as 
fogueiras servem para aquecer e unir as pessoas ao seu redor. 
 
n Fogos 
Os fogos, comuns inclusive na noite de São João, também 
aparecem como forma de agradecer aos deuses pela colheita. 
São uma espécie de proteção para espantar os maus espíritos. 
Há também uma lenda que diz que os fogos de artifício solta-
dos no dia 24 servem para acordar São João, que adormece 
no dia para não ver as fogueiras acesas em sua homenagem, 
e não ser tentado para descer à terra.
 
n Comidas
A comida típica talvez seja um dos principais símbolos do São 
João, onde o agradecimento pela fartura, principalmente em 
relação à colheita do milho, acontece em forma de alimento. 
E são muitas as delícias preparadas nesse período. Canjica, 
pamonha, bolo de milho, mungunzá. Também não pode faltar 
milho assado e cozido. Cocada, pé-de-moleque e arroz doce, 
apesar de não terem milho como ingrediente, também fazem 
parte da farta mesa junina. 
 
n balões e bandeirolas
Criados para reverenciar os santos juninos, inclusive São João, 
os balões durante muito tempo clarearam os céus do Brasil, 
mas a prática acabou sendo proibida por ocasionar incêndios, 
caindo em locais perigosos e colocando até a vida de pessoas 
em risco. Hoje utiliza-se os balões na decoração, deixando o 
ambiente mais colorido e característico.  
 
n Quadrilhas juninas
Uma das danças mais populares do Brasil, a quadrilha é a 
cara dos festejos juninos. Dançada aos pares, hoje as quadri-
lhas são responsáveis por verdadeiros espetáculos que envol-
vem figurinos rebuscados produzidos a partir de temas que 
orientam todo curso da apresentação. É comum também nas 
apresentações haver o famoso casamento que acredita-se ser 
uma crítica às famílias tradicionais, já que o enredo traz uma 
noiva grávida cujo pai obriga o noivo a casar. A brincadeira 
faz parte da dança, que tem direito a padre e muita correria 
por parte do pretendente fujão. 

seguidos. “Representou o grande amor 
a Deus, renunciando a própria vida 
sendo, inclusive, sendo perseguido e 
morto. Deu a vida por Jesus que é o 

que acontece quan-
do decidimos seguir 
a Cristo. Devemos 
renunciar à própria 
vida”. 

A arquidiocese 
possui cinco paró-
quias em homena-
gem ao santo, lo-
calizadas em  João 
Pessoa,  Bayeux, 

Itapororoca, Riachão do Poço e 
Sobrado. Amanhã as missas em 
alusão ao nascimento de São 
João devem seguir o protocolo 
de segurança, sendo permitida 
a presença de 30% do total de 
fiéis. Na paróquia Santa Cla-
ra, no Alto do Mateus, haverá 
missa inculturada, com cantos 
litúrgicos acompanhados por 
sanfona.  As famosas quermes-
ses não acontecerão, mas os 
novenários em alusão ao santo 
seguem sendo realizados. 
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Hospital atendeu mais de 400 pessoas na sua unidade específica para vítimas de acidentes com produtos inflamáveis

Trauma de JP é referência no 
tratamento de queimaduras

Mais de 400 pessoas 
deram entrada no Hospital 
Estadual de Emergência e 
Trauma Senador Humberto 
Lucena, em João Pessoa, re-
ferência em casos de quei-
maduras, de janeiro até o 
dia 20 de junho deste ano. 
Dos casos, a maioria foi 
vítima de acidentes com 
líquidos quentes, objetos 
em alta temperatura e fogo. 
No ano de 2020, onde fo-
ram registrados 856 aten-
dimentos, foi observada 
uma redução de 32% em 
relação a 2019, que reali-
zou 1.249.

No mês de junho, de-
vido às comemorações 
juninas, o hospital realiza 
mais atendi-
mentos na 
Unidade de 
Queimados, 
mas devido 
à pandemia 
da covid-19 
foi vista uma 
redução sig-
n i f i c a t i v a , 
quando com-
parado aos 
anos ante-
riores à doença. Em 2019, 
no mês junino, foram 115 
atendimentos, sendo nove 
por fogos de artifício, já no 
mesmo período de 2020 
foram 69 e dois por fogos 
de artifício. Nos primeiros 
20 dias de junho de 2021 
foram registrados 63 casos, 
com quatro por fogos.

Para o coordenador da 
Unidade de Tratamento de 
Queimados (UTQ), Emilton 
Amaral, a principal causa 
de queimadura é decor-
rente do manuseio incor-
reto de líquidos quentes, 
como óleo e água, dentro 
de casa ou no ambiente 
de trabalho, como restau-
rantes e padarias. “A ex-
posição à eletricidade e o 
uso indevido de líquidos 
inflamáveis, como álcool 

ou gasolina, também são 
muito frequentes na uni-
dade”, salientou.

O coordenador da UTQ 
alerta ainda que o mais im-
portante é tomar cuidado 
para não sofrer queima-
duras, porque há sequelas 
e marcas que ficam para 
sempre. “Para proteger as 
crianças, é preciso retirá
-las da cozinha toda vez 
que o fogão estiver ligado. 
Assim como fósforos, is-
queiros e produtos infla-
máveis devem ficar sempre 
em armários altos e tran-
cados”, frisou.

Emilton Amaral disse 
que não existe produto ou 
receita caseira que alivie 

as dores e as 
lesões cau-
sadas pela 
queimadura. 
“Passar qual-
quer produ-
to  c a s e i ro 
aumenta o 
risco de in-
fecção por 
bactérias, já 
que a pele 
fica mais vul-

nerável. A vítima deve sem-
pre usar água para resfriar 
a área atingida. O paciente 
queimado não deve retirar 
a roupa que estiver usando, 
ainda que tenha sido atin-
gida pelo fogo”, completou.

A Unidade de Tra-
tamento de Queimados 
(UTQ) é referência na Pa-
raíba para casos de quei-
maduras de qualquer grau. 
Possui tecnologia de ponta 
e está apta a atender vários 
casos ao mesmo tempo. 

A unidade possui ci-
rurgiões plásticos, anes-
tesistas, enfermeiros e 
técnicos de enfermagem 
que se revezam 24 horas 
por dia para atender aos 
64 municípios paraibanos 
que pertencem à 1ª ma-
crorregião.

Festival do Milho

Evento é opção em JP para quem quer 
manter tradição das comidas juninas
Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Para quem quer manter 
a tradição das comidas típicas 
juninas dentro de suas casas, 
devido à pandemia do novo 
coronavírus, começou ontem 
e vai acontecer até amanhã, o 
5º Festival do Milho na Central 
de Comercialização da Agri-
cultura Familiar (Cecaf), que 
acontece no bairro do José 
Américo, em João Pessoa. O 
evento reúne cerca de 20 pe-
quenos agricultores da capital 
e Região Metropolitana que 
comercializam suas colheitas 
desse produto que é sinônimo 
do mês de junho e da cultura 
nordestina.

No primeiro dia do festi-
val, os comerciantes já come-
moram as vendas, que estão 
maiores que o ano passado. 
“Esse é o quinto ano que ve-
nho vender meus milhos, aqui 
nesse evento da Cecaf, e está 
muito melhor que no São João 
de 2020. Para se ter ideia, o ano 
passado só vendi 25 ’mãos de 
milho’ na abertura e só na ma-
nhã desse primeiro dia vendi 
mais de 50 ‘mãos de milho’ 
(cada ‘mão de milho’ equivale 
a cerca 50 espigas). Nos três 
dias do evento do ano passa-
do vendo 170 mãos. Se Deus 
quiser, daqui para quinta vou 
vender as 300 que trouxe”, cele-
brou o agricultor de Lucena, no 
Litoral Norte, Renato de Brito, 
de 30 anos. 

A agricultora Aline dos 
Santos está participando pela 
primeira vez do festival e não 
escondeu o otimismo nas ven-
das. “Sempre quis participar 
desse evento, mas ano passado 
perdi minha plantação de mi-
lho e estou bem satisfeita com 
a procura do milho. Também 
vendo coco ralado e as pessoas 
estão comprando muito. Nas 
primeiras horas da feira, vendi 
28 ‘mãos de milho’!”, revelou a 
produtora de Pitimbu, Litoral 
Sul da Paraíba. 

O prefeito de João Pes-
soa, participou da abertura do 
evento e fez questão de des-
tacar a escolha do local para 
sediar o festival, para que fos-
sem cumpridos os protocolos 
de segurança contra a propaga-
ção do novo coronavírus. “Es-
tamos conseguindo conciliar a 
produção dos alimentos dessa 
época, no caso o milho, que é 
muito utilizado na gastrono-
mia, com venda das comidas 

Rede funciona amanhã
Os serviços de urgência, atenção bá-

sica, especializada e hospitalar da Rede 
Municipal de Saúde funcionarão normal-
mente amanhã, garantindo o atendimento 
à população durante o dia de São João e 
seguindo a Medida Provisória do prefeito 
Cícero Lucena, que permite o município de 
João Pessoa suspender ou alterar feriados 
em período de pandemia.

 As unidades de saúde da família es-
tarão abertas das 7h às 11h e das 12h 
às 16h. Já as policlínicas municipais fun-
cionarão das 7h às 17h. Os serviços da 
rede de urgência e emergência seguirão 
atendendo 24 horas com suas equipes de 
plantão completas. São eles: Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência e Emer-
gência (Samu) e as quatro Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) localizadas nos 
bairros Oceania, Valentina Figueiredo, Cruz 
das Armas e Bancários.  

Também funcionarão os cinco hospitais 
da Rede Municipal de Saúde: Ortotrauma, 
em Mangabeira; Hospital do Valentina; 
Instituto Cândida Vargas; Hospital Santa 
Isabel e Prontovida, sendo os dois últimos 
com atendimento por meio de regulação. 
Da mesma forma, estarão funcionando 
o Pronto Atendimento em Saúde Mental 
(Pasm), os Centros de Atenção Psicossocial, 
os Centros de Especialidades Odontológicas 
e os Centros de Práticas Integrativas.

No mês de junho, 
devido  às festas 

juninas, é realizada 
uma campanha 

preventiva de acidentes 
com fogos e fogueiras.

Feira do Produtor está hoje em Tambaú
Milho a preço acessível, ar-

tesanato, gastronomia e muito 
forró, de maneira itinerante. 
Foi pensando em garantir isso 
à população da capital que sur-
giu a Feira Móvel do Produtor. 
Hoje o evento chega ao bairro 
de Tambaú. A partir das 14h 
quem passar pelo Largo da Ga-
meleira vai poder desfrutar de 
todos os produtos oferecidos 
pelos agricultores e artesãos 

participantes. O evento é uma 
realização da Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano (Sedurb), em 
parceria com a União Nacional 
de Cooperativas da Agricultura 
Familiar e Economia Solidária 
(Unicafes-PB).

 “A gente sabe que nem 
todo mundo tem disponibili-
dade de se deslocar aos merca-
dos e foi pensando nisso e no 

fomento do trabalho dos agri-
cultores, cozinheiras e artesãos, 
que pensamos na Feira Móvel. 
Já passamos pelo Ponto de Cem 
Réis, pela Praça Cristo Rei em 
Mangabeira, ontem estivemos 
no bairro do Bessa e amanhã 
encerramos a programação 
desse mês no Parque Solon de 
Lucena, a partir das 7h”, expli-
cou Thayara Ferreira, uma das 
organizadoras do evento.

 Eliane Ferreira é artesã e 
mora no Bairro das Indústrias. 
Ela é uma das participantes 
da Feira Móvel e trabalha com 
tiaras, artigos para decoração, 
entre outras variedades. “O ar-
tesanato me tirou da depressão. 
É mais do que um complemen-
to de renda, é uma terapia. Fico 
muito feliz com a oportunidade 
de poder mostrar o meu traba-
lho na feira”, relatou.

desse período, além de inse-
rirmos o artesanato para que 
as pessoas se sintam no clima 
junino sem aglomerar”.

Os visitantes do festival 
também aparentam contenta-
mento com as boas aquisições 
que estão fazendo no festival. 
“Esse é o segundo ano que 
vamos comemorar os festejos 
juninos em casa, sem viajar-
mos para o interior, porque 
queremos preservar a saúde 
dos nossos familiares. Então, 
nada melhor do que prestigiar 
a agricultura familiar, apro-
veitar o comércio local. Aqui 
a gente sabe que o milho que 
é vendido aqui tem procedên-
cia e os preços estão ótimos! 
Gostei tanto que estou levan-
do duas mãos de milho, 100 
espigas de milho”, comentou 
a florista Ana Paula de Souza.

O marceneiroAndré An-
drade aproveitou para com-
prar milho para a família in-
teira. “Estou levando uma mão 
de milho, 52 espigas, que vou 
dividir com minha mãe e mi-

nhas irmãs. Vamos festejar o 
São em casa, que é melhor do 
que estar na rua, né?! Porque 
a gente sabe como está a pan-
demia. Daí, vamos fazer tudo: 
as canjicas, pamonhas, mun-
gunzá, bolo de milho e milho 
assado que não pode faltar”, 
garantiu o consumidor.

Esse ano, o preço das 
mãos de milho varia de R$ 25 
a 30 R$, dependendo do tama-
nho das espigas. A diretora da 
Cecaf, Natália Beserra, explica 
que o festival preza em fomen-
tar a agricultura familiar nesse 
período junino e que como a 
produção dos agricultores fo-
ram maior que o ano passado, 
o valor está até mais barato que 
o ano passado. “Pretendemos 
bater as vendas do ano passa-
do, pois mesmo com essa pan-
demia preparamos toda uma 
estrutura de distanciamento, 
orientações e cuidado para dar 
uma alavancada nas vendas 
dos agricultores familiares da 
grande João Pessoa”, pontuou.

A 5ª edição do festival 

conta com diversas novidades, 
entre elas o pavilhão dos arte-
sãos, espaço solidário, orien-
tações nutricionais, oferta de 
serviços de beleza gratuitos e 
apresentações culturais. “Esse 
ano, inovamos e abrimos o fes-
tival para que as artesãs da ca-
pital possa expor seus artigos 
juninos. Também temos uma 
nutricionista que está dando 
dicas de como substituir o 
sal por ervas medicinais, no 
preparo dos alimentos. Ain-
da temos as apresentações de 
grupos de forró e de danças 
nordestinas. Hoje, foram os 
grupos ‘Eita, Xaxado!’ do bair-
ro do Valentina e as ‘Cangacei-
ras de Lampião, do bairro José 
Américo”.

Para poder amenizar 
as vulnerabilidades sociais 
causadas nesse período pan-
dêmico, o festival também 
está arrecadando alimentos 
não perecíveis, cobertores, 
calçados e roupas que serão 
doados às famílias carentes 
da capital.

Consumidor 
encontra milho 
de qualidade 
produzido 
por pequenos 
agricultores 
da Região 
Metropolitana 
de João Pessoa

Foto: Roberto Guedes
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Inquérito depende apenas dos resultados dos exames para ser concluído, afirma superintendente da Polícia Civil  

A Polícia Civil da Pa-
raíba está avançando nas 
investigações da morte da 
menina Laura Dias de Cás-
sio, de 9 anos, que caiu do 
22º andar do prédio onde 
morava, no Bairro dos Es-
tados, em João Pessoa, mas 
ainda não divulgou o resul-
tado final das apurações. O 
caso aconteceu na madru-
gada do dia 21 de maio e, 
desde então, foram feitas 
perícias no local da queda, 
no quarto da criança e no 
celular que ela manuseava 
pouco antes do acidente, 
além das oitivas. 

De acordo com a supe-
rintendente regional da Po-
lícia Civil da Paraíba, dele-
gada Maísa Félix, o trabalho 
de investigação ainda não 
foi concluído. “O inquérito 
continua em andamento 
e estamos no aguardo da 
chegada do resultado de 
algumas perícias que foram 
realizadas”, comentou. 

“Todas as oitivas ne-
cessárias foram realizadas 
e estamos na iminência de 
receber os laudos periciais 
de todos os exames re-
quisitados, os quais serão 
prontamente analisados”, 
resumiu a delegada de Cri-
mes contra a Pessoa, Flávia 
Assad. Somente após a con-
clusão do inquérito, serão 
informados mais detalhes 
do processo. 

Entenda o caso 
A garota Laura Dias de 

Cássio, de 9 anos, usava o 
celular durante a madruga-
da quando a mãe retirou o 
aparelho do quarto e pediu 
para a criança ir dormir. 
Pouco tempo depois, o pai 
entrou no quarto e Laura 
não estava. Ele teria, então, 
observado a janela com a 
rede de proteção cortada 
com uma tesoura escolar e 
constatou que ela havia caí-
do. O pai foi ao local onde 
a menina caiu, recolheu o 
corpo e o levou para o apar-
tamento para que não ficas-
se exposto. 

Foram coletados, no 
local, o celular da meni-
na, além de outros objetos 
para serem periciados. As 
imagens de câmeras de se-
gurança do prédio e outras 
instaladas em locais pró-
ximos também passaram 
pelo olhar dos peritos. Fa-
miliares da vítima foram 
ouvidos pela delegada du-
rante o processo de inves-
tigação. No dia do acidente, 
estavam no imóvel o pai, a 
mãe e um irmão, de 18 anos 
da criança.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Caso Laura: polícia aguarda 
laudos periciais para análise

de maio passado: a 
menina de apenas nove 
anos morreu após cair, 

pela janela do 22o andar 
do prédio onde morava

Dia 21

Encceja PPL 2020

Fundac inscreve 74 socioeducandos
A Fundação Desenvol-

vimento da Criança e do 
Adolescente “Alice de Almei-
da” (Fundac) inscreveu 74 
socioeducandos no Exame 
Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens 
e Adultos para Pessoas Pri-
vadas de Liberdade Encceja 
PPL 2020. As inscrições con-
templaram adolescentes e 
jovens em cumprimento de 
medida judicial de todas as 
unidades socioeducativas do 
Estado, que agora terão opor-
tunidade de receberem certi-
ficado de conclusão do Ensi-
no Fundamental ou Médio.

De acordo com o edi-
tal do Encceja PPL 2020, as 
provas do Encceja PPL 2020 
serão aplicadas nos dias 13 e 
14 de outubro, para o Ensino 
Fundamental e Médio, res-
pectivamente, nas unidades 
indicadas pelos órgãos de 
administração prisional e so-
cioeducativa. A participação 
no exame é voluntária, gratui-
ta e destinada a jovens e adul-
tos que não concluíram os 
estudos na idade apropriada. 

Por meio do Encceja, os 
participantes têm a oportu-
nidade de conseguir a certi-
ficação tanto para o Ensino 
Fundamental quanto para o 
Ensino Médio. Além de pos-
sibilitar que os participantes 
sejam certificados e sigam 
adiante em suas trajetórias 
educacionais, o exame ofere-
ce parâmetros para autoava-
liação, que podem orientar 
os inscritos na continuidade 
da formação e na colocação 
no mercado de trabalho.

Segundo Rafael Honora-
to, coordenador do eixo Edu-
cação e diretor interino da 

Fundac, atualmente o público 
da socioeducação do Estado 
atinge cerca de 90% de dis-
torção da série, com meninos 
de maior no Ensino Médio e 
maiores de 15 anos no Ensino 
Fundamental. “O exame é uma 
oportunidade de corrigir essa 
distorção. Além de ser uma 
forma de incentivo para que 
os alunos se acostumem com 
esse tipo de avaliação, que 
trabalha as habilidades e com-
petências, contribuem para o 
acesso ao ensino superior e fa-
cilitam a inserção no mercado 
de trabalho”, enfatizou.

“Em nossa modalidade 
EJA, optamos por inscrever 
os socioeducandos que estão 
no ciclo III (Ensino Funda-
mental) e V (Ensino Médio) 
e aqueles que desejaram 

fazer o Exame por experiên-
cia, uma forma de avaliar as 
competências e habilidades 
para uma possível progres-
são. Além desse público, a 
oportunidade também foi 
extensiva aos adolescentes 
e jovens que já concluíram a 
medida judicial nas Unidades 
de Internação da Fundac”, 
comentou o coordenador do 
eixo Educação.

Encceja
O exame avalia compe-

tências, habilidades e saberes 
adquiridos no processo esco-
lar ou extraescolar. Com isso, 
estabelece uma referência 
nacional para avaliação de jo-
vens e adultos, tendo, assim, 
uma relevância multidimen-
sional para a educação brasi-

leira. Entre outras finalidades, 
o Encceja também possibilita 
que os gestores educacionais 
se baseiam na avaliação para 
corrigir questões relaciona-
das ao fluxo escolar.

Dessa forma, o exame 
serve de baliza para a imple-
mentação de procedimentos 
e políticas, visando à melho-
ria da qualidade na oferta da 
educação de jovens e adultos, 
bem como ao aperfeiçoa-
mento do processo de certi-
ficação. Além disso, os resul-
tados das provas viabilizam o 
desenvolvimento de estudos 
e indicadores sobre o sistema 
educacional brasileiro.

O Encceja, desde 2002, 
é realizado pelo Inep em co-
laboração com as secretarias 
estaduais e municipais de 

Educação. As provas obede-
cem aos requisitos básicos, 
estabelecidos pela legislação 
em vigor, para o Ensino Fun-
damental e Médio. A emissão 
do certificado e da declara-
ção de proficiência é respon-
sabilidade das secretarias de 
Educação e dos institutos fe-
derais de Educação, Ciência e 
Tecnologia que firmam ter-
mo de adesão ao exame.

As provas do Encceja 
PPL têm o mesmo nível de 
dificuldade do modelo regu-
lar. A única diferença está na 
aplicação, que ocorre den-
tro de unidades prisionais 
e socioeducativas indicadas 
pelos respectivos órgãos de 
administração prisional e 
socioeducativa de cada uni-
dade da Federação.

As provas são realizadas dentro das unidades prisionais e educativas, mas têm o mesmo nível de dificuldade e valor do modelo regular aplicado

Foto: Secom/PB

Árvores são podadas na Rui Carneiro
Equipes da Secretaria 

de Desenvolvimento Urba-
no de João Pessoa (Sedurb) 
realizaram a poda de árvo-
res da Avenida Rui Carneiro, 
uma das movimentadas da 
cidade. O serviço atendeu a 
demanda repassada pela Su-
perintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) 
e é fruto da reivindicação 
de condutores que trafegam 

diariamente pelo local. 
O serviço de poda é im-

portante para garantir a segu-
rança de condutores e pedes-
tres e proporcionar melhor 
vsibilidade da sinalização de 
trânsito. O secretário Fábio 
Carneiro disse que a copa alta 
das árvores dificultava a vi-
sibilidade dos condutores, o 
que poderia provocar aciden-
tes de trânsito ou eventuais 

quedas de galhos no local. 
Ele explicou que foram feitas 
podas corretivas e preven-
tivas, proporcionando mais 
segurança a quem trafega 
pela avenida. “A intervenção 
feita na Avenida Rui Carneiro 
é mais uma que realizamos 
para garantir mais segurança 
para a população e o equilí-
brio da cobertura arbórea da 
área”, destacou.

Como solicitar 
O serviço de podas pode 

ser solicitado à Secretaria do 
Meio Ambiente (Semam) 
pela população através do 
telefone 3264-1680, de se-
gunda a quinta-feira, das 8h 
às 14h. A partir da solici-
tação, a secretaria direcio-
na equipes especializadas 
para vistoriar a área, que 
vão emitir um laudo técnico 
para a Sedurb, com a especi-
ficação adequada de como a 
poda deve ser executada de 
maneira segura para a popu-
lação e para a espécie.

Tapa-buracos
A Secretaria de Infraes-

trutura de João Pessoa (Sein-
fra) está realizando serviços 
de manutenção e recupera-
ção da malha viária em ruas 
e avenidas de 19 bairros da 
capital.

Os bairros contempla-
dos ontem com os trabalhos 
foram Cabo Branco, Jardim 
Cidade Universitária, João 
Paulo II, Bairro dos Esta-
dos, Altiplano, Mandacaru, 
Trincheiras, Bairro dos Ipês, 

Costa e Silva, Cristo, Bessa, 
Oitizeiro, Mangabeira, 13 de 
Maio, Água Fria, Cuiá, Jagua-
ribe, Jardim Oceania e Bairro 
das Indústrias.

Já entre as vias onde os 
serviços estão sendo reali-
zados estão a Avenida Cabo 
Branco (Cabo Branco), Via 
Expressa Padre Zé (Jardim 
Cidade Universitária), Ave-
nida Sergipe (Bairro dos Es-
tados), Rua Professora Nair 
Paiva dos Santos (Altiplano) 
e Rua João de Brito Lima 
Moura (Mandacaru).

Os serviços garantem 
ruas mais seguras para con-
dutores e pedestres e fazem 
parte dos trabalhos de manu-
tenção oferecidos diariamen-
te pela Prefeitura de João 
Pessoa à população.

Como solicitar
Para solicitar os serviços 

da tapa-buraco a população 
pode entrar em contato di-
retamente com a Seinfra por 
meio do telefone 0800 031 
1530. A ligação é gratuita e 
pode ser feita de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 22h.

Fo
to

: S
ec

om
/J

P

Poda garante 
melhor visibilidade 

da sinalização na via
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Pessoas que trafegam pelo Cabo Branco lamentam danos provocados pelo avanço do mar e pedem que local seja recuperado

Desde os anos 1980, An-
tonio Cassiano frequenta o 
bairro de Cabo Branco, em 
João Pessoa, principalmente 
as áreas próximas a calçadi-
nha da orla. Desde então, ve-
rifica as mudanças causadas 
pela natureza (chuva, avanço 
do mar) e pela ação do ho-
mem. “Eu moro no Alto do 
Mateus, mas trabalho no Cabo 
Branco. Em 1986, você via 
muitos bares, pousadas, tinha 
uma praça. Já andei muito por 
aqui nessa praça e tenho ami-
gos que estiveram comigo na 
mesma época. Mudou muito”, 
relatou.

O avanço do mar sobre a 
calçada da orla de Cabo Bran-
co nas proximidades da antiga 
Praça de Iemanjá não apenas 
tem modificado a visão do 
ambiente, mas tem preocupa-
do aqueles que trafegam no 
trecho final da Avenida Cabo 
Branco.

Pedestres, ciclistas e ou-

tras pessoas que costumam 
passar pela região entendem 
que o desmoronamento da 
calçada coloca em risco a se-
gurança da população, já que 
o mar avançou de tal maneira 
que a circulação está compro-
metida. Ao longo da calçada as 
crateras tornam a passagem 
impossível.

Bruno Ribeiro mora em 
Manaíra e destaca os impac-
tos ambientais já ocorridos 
na área ao longo dos últimos 
30 anos. Hoje, acredita que 
existe a necessidade de maior 
atenção com a estrutura da 
calçadinha, pois entende que o 
avanço do mar e a barreira são 
questões preocupantes para 
os pessoenses, principalmen-
te na parte do farol.  

“Essas pedras são recen-
tes, mas o mar invade tudo e 
agora a calçadinha está des-
moronando mais à frente na 
pista. Isso afeta a segurança 
de pedestres e ciclistas que 
esperam uma reforma aqui. 
O mar invade e se continuar 
invadindo tudo por aqui na 

área pode ser interditada, ter 
bares desapropriados, enfim. 
Espero que tenha como resol-
ver”, observa.

Jorge Miyazato mora em 
Cabo Branco há quase três 
anos e diariamente costuma 
pedalar de manhã e pela tar-
de na orla. Ele diz que ao des-
cer a ladeira e chegar na Ave-
nida Cabo Branco precisa de 
muita atenção para percorrer 
o início da via. “Antes ainda 
era possível andar na calçada 
e hoje já não pode, desmoro-
nou tudo. Não pode deixar 
isso acabar. Eu acho que tem 
como evitar isso e proteger”, 
opinou. 

Ele afirma que o desmo-
ronamento afeta a segurança 
das pessoas que por ali tra-
fegam. “Muitas partes estão 
piorando e as intervenções 
serviram para reduzir o im-
pacto. Precisava de mais uns 
metros de pedras pra prote-
ger mais, e também cuidar 
da calçadinha. O importante 
é não deixar acabar a beleza 
daqui”, ressalta. 

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Destruição da calçadinha pode 
causar acidentes na orla de JP

Passam a valer hoje as 
novas alterações no tráfego 
da BR-230 realizadas pelo 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes 
(Dnit). As mudanças ocorrem 
em função das obras de ade-
quação da rodovia e serão 
feitas entre os quilômetros 
5,6 e 9,7. Com a previsão de 
normalização total da área em 
três meses, a orientação é que 
condutores e pedestres sigam 

atentos à movimentação do 
trânsito no local. 

Parte dos trabalhos vol-
tados à ampliação da rodo-
via, o trecho entrou em obras 
para adequação da capacida-
de da via e aumento da se-
gurança no espaço. Ao todo, 
serão realizadas duas modi-
ficações: uma entre a Praia 
do Poço e Intermares e ou-
tra num viaduto também em 
Intermares, no sentido João 
Pessoa - Cabedelo.

A instrução do Dnit para 
os condutores que passarem 

pelo primeiro trecho (entre os 
quilômetros 5,6 e 7,8) é que o 
fluxo seja mantido pela margi-
nal direita, uma vez que a pista 
principal está interditada. As 
obras neste segmento acon-
tecem para a substituição das 
barreiras de concreto armado, 
também conhecidas como 
Barreiras New Jersey, usadas 
para garantir a segurança do 
trânsito na região. De acor-
do com o órgão, a estimativa 
é que o encerramento desta 
parte das obras aconteça da-
qui a 90 dias, em setembro.

Já na segunda modifica-
ção, que acontece no senti-
do João Pessoa-Cabedelo, no 
quilômetro 9,7, a orientação é 
que o fluxo siga pela Rua Cló-
vis de Holanda e o retorno à 
rodovia aconteça através da 
Avenida Mar Vermelho. 

Para esta parte das 
obras, a previsão é que o trân-
sito se normalize na primeira 
quinzena de julho, quando 
terá fim a implantação do sis-
tema de drenagem projetado 
a partir da instalação de buei-
ro tubular.

Obras
Além das modificações 

que começam hoje, quatro 
viadutos já foram entregues 
à população em abril. As con-
versões no tráfego fazem par-
te das obras que propõem a 
criação de uma terceira faixa 
na BR-230 até o fim de abril 
do ano que vem. 

Segundo o Dnit, a inclu-
são da área extra propiciará 
a melhora do trânsito, des-
travamento do fluxo e, con-
sequentemente, aumento da 
segurança na área. 

BR-230 terá dois desvios devido a obras
Dnit informou 

que as mudanças 
no trânsito na BR-230 
ocorrerão a partir de 

hoje nos trechos 
entre os quilômetros 

5,6 e 9,7, no 
município de 

Cabedelo. 

Carol Cassoli
Especial para A União

PMJP vai investir R$ 6 mi na obra
No último dia 21, o prefeito de João 

Pessoa, Cícero Lucena, lançou um pacote 
de obras com investimentos superiores a 
R$ 1 bilhão. O plano denominado, “Ago-
ra tem Trabalho” contempla uma série 
de intervenções na cidade. Entre elas, 
foi anunciada a recuperação da calçadi-
nha do Cabo Branco, ação inserida nos 
projetos de Infraestrutura do município.

A Secretaria de Infraestrutura de 
João Pessoa (Seinfra) avalia que a recu-
peração da Calçadinha do Cabo Branco 
tem um investimento avaliado em R$ 6 
milhões. O objetivo é reconstruir o trecho 
rompido devido à ação da maré e das 
fortes chuvas.  “Com a paralisação da 
obra da falésia do Cabo Branco do ponto 
que parou, ela atingiu a calçadinha logo 
em seguida, não só a calçada como a 
rua também. Já estamos com a licitação 
pronta e em sete de julho será anuncia-
da a licitação e vamos executar a obra”, 
informou o gestor municipal. 

O trecho da calçadinha quebrado 

terá que ser demolido, para que novas 
rochas sejam colocadas e a estrutura 
reconstruída para que finalmente a área 
seja liberada para moradores e turistas. 
Este trabalho não tem relação com as 
obras de enrocamento da barreira do 
Cabo Branco.

Uma barreira de contenção com pe-
dras foi colocada nas areias da praia para 
que a maré alta não suba de forma tão 
intensa na parte de cima. Já o calçadão 
se encontra totalmente quebrado, obri-
gando as pessoas a desviar do obstáculo. 
Uma sinalização auxiliar foi colocada 
para evitar acidentes.

Segundo a Prefeitura Municipal de 
João Pessoa (PMJP), as intervenções do 
“Agora tem Trabalho” têm um impacto 
imediato na economia e geram cerca 
de 40 mil empregos diretos e indiretos). 
O evento também contou com a parti-
cipação do governador João Azevêdo 
com quem a gestão municipal mantém 
parceria para a execução de obras.

Vários trechos da calçadinha da orla do Cabo Branco foram completamente destruídos pelo avanço do mar, sendo que diversos pontos estão interditados; mesmo com o perigo de novos desmoronamentos, muitas pessoas se arriscam para tirar fotos

Foto: Marcus Antonius
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Mostra de arte naïf
Até agosto, está aberta gratuitamente, no Centro Cultural São 
Francisco, em João Pessoa, a exposição ‘Coletiva Naïf’, que 
apresenta cerca de 60 obras de vários artistas. Página 12
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O foco neste segundo 
volume é o Brasil. O que 
mais lhe chamou a atenção 
na escravidão brasileira 
neste período?

 “No século 18, a escravi-
dão no Brasil era um fato da 
vida aceito, praticamente sem 
questionamentos, por bran-
cos, negros, livres ou cativos. 
Mesmo irmandades religiosas 
de negros e mestiços eram do-
nas de escravos, uma vez que 
esse era o costume aceito por 
todos. Pessoas cativas alme-
javam a alforria, o que nem 
sempre era sinônimo de abo-
licionismo. Uma vez conquis-
tada a liberdade legal, inúme-
ros ex-escravos se tornaram 
também donos de escravos. 
Ao fazer a pesquisa para este 
livro, eu me surpreendi muito 
ao constatar o quanto a escra-
vidão se tornara corriqueira e 
banal no Brasil do século 18. 
Ao ponto de abrir o texto de 
introdução do livro descre-
vendo um objeto hoje existen-
te no Museu de Artes e Ofícios 
de Belo Horizonte. É uma ba-
lança de pesar de escravos, 
usada para definir o valor de 
seres humanos antes de lei-
lões de praça pública, da mes-
ma forma como, na época, se 
usavam balanças para pesar 
bois, porcos, galinhos, quei-
jos, sacos de farinha de trigo, 
de feijão e de arroz. Por volta 
de 1750, negros escravizados 
eram vistos numa sucessão 
ininterrupta de colônias euro-
peias que se desdobravam do 
Canadá até o sul da Argentina 

e do Chile atuais. Minas Gerais 
tinha a maior concentração de 
pessoas negras de todo o con-
tinente americano. Os brancos 
formavam uma minoria rela-
tivamente insignificante. Lei-
lões em praça pública para a 
venda de pessoas no atacado 
e no varejo se tornaram cenas 
habituais, especialmente nos 
três principais portos de en-
trada dos navios negreiros – 
Recife, Salvador e Rio de Janei-
ro. Nessas ocasiões, homens e 
mulheres eram lavados, depi-
lados, esfregados com sabão, 
untados com óleo de coco ou 
dendê, pesados, medidos, exa-
minados e apalpados em suas 
partes íntimas, obrigados a 
correr, pular e exibir a língua 
e os dentes. Ao término desse 
metódico ritual, vendedores 
e compradores acertavam o 
preço de acordo com a idade, o 
sexo e o vigor físico dos cativos 
que, em seguida, eram marca-
dos a ferro quente com as ini-
ciais da fazenda ou do nome 
do seu novo proprietário. 

 
Existe um mito no Brasil 

que a nossa escravidão foi 
branda, pacífica, e que ne-
gros libertos nem queriam 
sair da proteção de seus 
donos quando alforriados. 
Essa ideia está acabando?

Esse é um mito que, feliz-
mente, já foi superado. A vida 
no cativeiro no Brasil foi tão 
cruel e violenta como em qual-
quer outro território escravis-
ta da América. A escravidão 
é, por natureza, um processo 

violento, repleto de dor e so-
frimento. A quebra da identi-
dade e dos direitos dos escra-
vizados era toda baseada na 
violência. Na África e na che-
gada às Américas, as pessoas 
eram capturadas, estocadas, 
marcadas a ferro quente e lei-
loadas como se fossem merca-
doria. A fase inicial da vida do 
escravo no Brasil e no restante 
das Américas era a mais difícil, 
repleta de provações. O escra-
vo passava a não ter vontade 

própria. Sua nova existência 
dependeria por completo do 
poder do seu dono. O simbo-
lismo dessa nova identidade 
estaria nos rituais que em 
geral acompanhavam os pro-
cessos de escravização, como 
marcas feitas a ferro quente no 
corpo do cativo, o uso de cola-
res e pulseiras metálicas indi-
cando quem eram seus donos, 

o batismo em nova religião, o 
aprendizado de uma nova lín-
gua e de uma nova maneira de 
se vestir e se comportar e, por 
fim, a atribuição de um novo 
nome. Nas ilhas do Caribe, os 
ingleses diziam que esse era o 
momento de “temperar” (sea-
soning, em inglês) o cativo, 
ou seja, mostrar a ele quem, 
de fato, mandava, quem era o 
dono e senhor do seu destino. 
Isso envolvia uma série de tor-
turas, físicas e psicológicas, até 

que o escravo se “colocasse em 
seu lugar” – ou seja, o mesmo 
ocupado por animais domés-
ticos e de trabalho. Segundo o 
padre jesuíta Manuel Ribeiro 
da Rocha, que foi missionário 
na Bahia em meados do sé-
culo 18, durante essa etapa, 
muitos senhores de engenho 
do Recôncavo Baiano tinham 
o hábito deliberado de surrar 

os cativos. Era a primeira pro-
vidência que tomavam depois 
da compra dos africanos.

O Brasil se reconhece 
fruto da contribuição da cul-
tura africana?

 A escravidão e o seu lega-
do têm se tornado um assunto 
cada vez mais importante no 
Brasil. Acho que a melhor ma-
neira de enfrentar a herança 
da escravidão é pela educação, 
pela leitura e, em particular, 
pelo estudo da história. Pre-
cisamos entender e refletir 
sobre o que aconteceu. Há, 
portanto, uma mudança muito 
positiva em andamento. Mas 
sempre foi assim. Até recen-
temente, o tema era ignorado 
quase que por completo nos 
currículos escolares e livros 
didáticos. A escravidão é um 
tema que incomoda muita 
gente, porque desmente os 
nossos mitos mais arraigados. 
Precisamos enfrentar as con-
sequências da escravidão, que 
ainda persistem entre nós. 

Podemos dizer que 
uma herança da escravidão 
no país é percebida atual-
mente na realidade dos ne-
gros com o racismo estrutu-
ral e a desigualdade social 
enfrentada por eles? 

Fatos que assistimos 
acontecer atualmente no Bra-
sil reforçam em mim a convic-
ção de que esta série de livros 
chegou em boa hora. A escra-
vidão não é apenas assunto 
de museu e livros de história. 

É uma realidade presente e 
assustadora no Brasil de hoje. 
Alguns dos grandes abolicio-
nistas do século 19, como o 
pernambucano Joaquim Na-
buco e o baiano André Rebou-
ças, diziam que não bastava 
acabar com a escravidão. Era 
preciso também enfrentar o 
seu legado, dando terra, tra-
balho, educação e oportuni-
dades aos ex-cativos e seus 
descendentes. Essa segunda 
abolição o Brasil jamais fez. 
Nossa população afrodescen-
dente foi abandonada à pró-
pria sorte. O resultado está 
hoje nas estatísticas e indica-
dores sociais, nos quais a nos-
sa população negra aparece 
como a parcela da sociedade 
com menos oportunidades e a 
que mais sofre com a violência 
e a desigualdade social crôni-
cas no Brasil. Um segundo 
legado da escravidão é o pre-
conceito. É uma marca terrível 
das nossas relações sociais, 
embora sempre procuremos 
disfarçá-la construindo mitos 
a respeito de nós mesmos, 
como, por exemplo, a ilusão 
de que seríamos uma grande 
e exemplar democracia racial. 
O noticiário do dia a dia se 
encarrega de desmentir isso. 
A escravidão é um tema que 
incomoda muita gente, por-
que desmente os nossos mitos 
mais arraigados. Uma segun-
da abolição significa enfrentar 
de forma corajosa e decisiva o 
problema da desigualdade so-
cial e da violência decorrente 
do racismo e no Brasil.

Rosa Aguiar 
Especial para A União

Segundo volume 
de ‘Escravidão’ 
foca no século 18
Em entrevista exclusiva para A União, Laurentino Gomes 
fala sobre o Brasil como sendo o maior território escravista 
do Ocidente no século 18 e das suas 
pesquisas na Paraíba

Especialmente para o 
volume II, autor esteve 
em quilombos da Paraíba e 
outros estados, além de antigos 
engenhos de cana-de-açúcar da 
região Nordeste

Foto: Divulgação

“Tudo o que já fomos no 
passado, o que somos hoje e o 
que seremos no futuro tem a 
ver com as nossas raízes afri-
canas e a forma como nos rela-
cionamos com elas”. Esta é uma 
das conclusões do jornalista 
Laurentino Gomes, que está 
lançando, pela Globo Livros, o 
segundo volume da trilogia de-
dicada a escravidão no Brasil.

Escravidão – Da corrida do 
ouro em Minas até a chegada da 
corte de Dom João ao Brasil che-
ga esta semana nas livrarias e 
portais virtuais de todo o país, e 
tem seu foco no século 18, auge 
do tráfico negreiro no Atlânti-
co. “Este volume tem como ce-
nário o Brasil, que se tornaria 
no século 18 o maior território 
escravista do hemisfério oci-
dental”, resumiu o autor para 
o Jornal A União. “No espaço 
de apenas 100 anos, mais de 
dois milhões de homens e mu-
lheres escravizados chegaram 

aos portos brasileiros. Todas 
as atividades do Brasil colo-
nial dependiam do sangue e do 
sofrimento de negros cativos. 
Entre outros aspectos, procuro 
descrever a violência e as for-
mas de trabalho no cativeiro, a 
família escrava, as irmandades 
e práticas religiosas, o papel 
das mulheres, as fugas, revoltas 
e formação de quilombos e ou-
tras formas de resistência con-
tra o regime escravista”.

Com mais de 500 páginas 
ilustradas com imagens, mapas 
e tabelas, o segundo volume de 
Escravidão segue o estilo do 
primeiro e de toda a obra his-
tórica de Laurentino, como os 
livros 1808, sobre a chegada 
da corte portuguesa no Rio de 
Janeiro; 1822, sobre a indepen-
dência do país; e 1889, sobre a 
Proclamação da República. To-
dos com linguagem de leitura 
fácil e campeões de vendas. 

Para escrever a trilogia 
sobre a Escravidão, o autor 
realizou mais de seis anos de 
pesquisas, viagens por doze 

países em três continentes e 
estudos sobre a vasta biblio-
grafia já existente sobre o as-
sunto. Especialmente para o 
volume II, Laurentino Gomes 
esteve em quilombos nos es-
tados da Paraíba, Alagoas, Mi-
nas Gerais e São Paulo; antigos 
engenhos de cana-de-açúcar 
da região Nordeste; terreiros 
de candomblé no Recôncavo 
Baiano; as cidades históricas 
do ciclo do ouro e diamante 
em Minas Gerais, Goiás e Mato 
Grosso; as fazendas dos barões 
do café no Vale do Paraíba; e o 
Cais do Valongo, no Rio, maior 
entreposto de comércio de es-
cravizados no século 19. 

No estado paraibano, Lau-
rentino esteve nos municípios 
de Bananeiras, Solânea, Areia, 
Dona Inês e Alagoa Grande. E 
recebeu o título de sócio hono-
rário do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano (IHGP), 
em 2019. “Na Paraíba, descobri 
e aprendi coisas fundamentais 
para o entendimento da escra-
vidão na região Nordeste. Na 

Serra da Borborema participei 
de rodas de conversas com 
as moradoras dos quilombos 
Cruz da Menina e Caiana dos 
Crioulos. São ambas comuni-
dades femininas, lideradas por 
mulheres fortes e corajosas, 
uma vez que seus maridos, 
pais, filhos e irmãos se viram 
obrigados a ir embora, em 

busca de empregos e oportu-
nidades nas grandes capitais 
do Sudeste. Até algum tempo 
atrás, os moradores de Cruz 
da Menina tinham medo de es-
tranhos – hábito antigo, legado 
ainda da época de seus ante-
passados fugitivos. As crianças 
eram orientadas a se esconder 
sempre que ouviam barulho de 

motor ou vozes desconhecidas. 
O quilombo-filial carioca guar-
da o mesmo nome do original, 
Caiana dos Crioulos. Conto es-
sas duas histórias na abertura 
de um capítulo do novo livro”, 
frisou o autor.

Confira a seguir outras 
questões respondidas por Lau-
rentino Gomes sobre o tema. 

Imagem: Divulgação

Segunda parte de 
uma trilogia, novo 
volume tem seu foco 
no século 18, o auge 
do tráfico negreiro 
no Atlântico

A EntrEvIStA

Imagem: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional

Festa de N.S. do Rosário, padroeira dos negros, por Johann Moritz Rugendas (1935)
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Dias de luz, festa de sol e o barquinho pelo mar que 
desliza sem parar

Ontem eu devo ter tido um sonho muito bonito, 
não me lembro o que foi que sonhei, nem me pergunte, 
mas acordei de excelente humor e uma sensação mui-
to boa. Parecia até que a covid tinha sido varrida da 
face de terra, tanto que, ao escolher o que vestir, sele-
cionei o vestido mais colorido do meu guarda-roupa 
(uma estampa florida em tons de vermelho, amarelo, 
verde e preto) o que melhor condizia com o meu es-
tado de espírito. Esse espírito foi depois alimentado 
pelos programas de tevê que escolhi para assistir: 
primeiro foi o musical de Ry Cooder com o Buena Vis-
ta Social Club (que já vi uma dezena de vezes e não me 
canso de assistir), que me conduziu de volta às ruas 
de Habana Vieja, pelo Malecon, pela “Bodeguita del 
Medio”, onde beberiquei novamente alguns mojitos 
na companhia de Bia Fernandes.

Logo em seguida, assisti a um musical sobre a 
bossa nova e os seus principais músicos: Carlos Lyra, 
Menescal, Bôscoli, Tom Jobim, Vinicius de Moraes, João 
Gilberto, Astrud Gilberto, Nara Leão, Wanda Sá, Silvi-
nha Teles e até Elizeth Cardoso (que integrara o time 
anterior e fora abduzida pela bossa nova), além de toda 
aquela linda turma jovem carioca que surgiu no fim 
dos anos 1950, começo dos anos 60, nos apartamentos 
à beira-mar de Copacabana, Leblon e Ipanema, no Rio 
de Janeiro e tomaram conta do Brasil e do mundo com 
aquela mistura de samba e jazz, que passou a encantar 
o mundo todo. E foi a batida diferente do violão de João 
Gilberto, que liderou a turma, que teve de baixar o tom 
da voz para não incomodar os vizinhos. Além desses, 
uniu-se a eles o poeta e diplomata Vinicius de Moraes, 
“o poetinha”. Eu não sabia, mas hoje fiquei sabendo, que 
Sérgio Ricardo, o músico zangado que quebrou o violão 
numa das apresentações do festival da MPB da TV Re-
cord, também integrou a turma.

Agora já sei onde eu estava: em Nova York, no Cen-
tral Park, com uma multidão de amigos, todos alegres, 
eufóricos e vacinados, trocando beijos e abraços, come-
morando a chegada do verão.

Nessa época da bossa nova, eu morava em Campi-
na Grande, tinha entre 10 e 11 anos, mas fui totalmente 
tomada pelos acordes e temas juvenis daquela novís-
sima bossa, como ‘Lobo bobo’, ‘O barquinho’ e outros 
temas amorosos e infantis. O Rio de Janeiro era a terra 
dos nossos sonhos e tudo que vinha de lá era deseja-
do pela nossa geração. Àquela altura, eu não me con-
formava com os temas chorosos, as dores de cotovelo 
que predominavam no cancioneiro brasileiro boêmio 
da época. Depois até me reconciliei com eles, mas, na 
época da bossa nova, eles representavam tudo que era 
passado, démodé. Os cantores de vozeirão, como Car-
los Galhardo, Nelson Gonçalves e outros, que haviam 
encantado a geração de meus pais não existiam para 
nós. Quando meu vizinho José Uchoa chegou em casa, 
um dia, com o LP Chega de saudade, de João Gilberto, 
foi a realização da minha amiga Ana Maria e a minha 
também. Nele estavam contidas as músicas que mais 
gostávamos de cantar e no estilo de interpretação vo-
cal de nossa preferência. Era um mundo novo que se 
descortinava diante dos nossos olhos e ouvidos en-
cantados e o Brasil estava dando certo. Eram os anos 
de JK, que Juca Chaves, na sua veia irônica chamou de 
“Presidente bossa nova”. JK mais tarde foi cassado pela 
ditadura militar, pois os militares temiam que ele vol-
tasse, fosse reeleito pelos brasileiros, que gostavam do 
mineiro risonho.

Foram os anos que precederam o golpe militar, que 
passaram a ser conhecidos como os “anos de chumbo” e 
culminaram em 1968 com o AI 5. Daí em diante, a bossa 
nova seria substituída pelas canções de protesto. No-
mes como os de Chico Buarque (que, aliás, já mostrara 
sua linda cara no começo dos anos 1960), Geraldo Van-
dré, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros que embala-
ram nossos sonhos, passeatas (e pesadelos da época 
também), cantores como Elis Regina e Maria Betânea, 
deram voz aos nossos medos e revoltas. Muitos desses 
artistas, que não se alinharam ao ideal militar dos quar-
téis e incomodaram os mandatários da vez, amargaram 
dias de terror nos calabouços do regime. Muitos, além de 
presos e torturados, ainda tiveram de se exilar. 

Vivemos hoje tempos quase tão sombrios como 
aqueles, sem, contudo, amargarmos a repressão arma-
da. Nossos tempos são marcados pelo negacionismos 
genocida que levou a vida de mais de meio milhão de 
brasileiros, mas ainda podemos dizer o que pensamos 
sem temer a morte. Hoje, há formas mais sutis. e igual-
mente eficazes, de matar brasileiros...

Pra não dizer que 
não falei de flores

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Pedro e José Américo agora renovados 
na vanguarda de José Rufino

O processo histórico é, no curso da 
vida, o abrigo permanente dos feitos 
humanos catalogados pela força da di-
ferença e singularidade, sobretudo, se 
tratando de arte e cultura, dois esteios a 
identificar a cidade de Areia como berço 
da vanguarda.

O fato concreto é que está cravado 
nesta cidade histórica a importância ar-
tística de Pedro Américo, pintor/autor 
do famoso painel O grito do Ipiranga, 
simbolizando o ato histórico da Indepen-
dência, da mesma forma que é 
Areia abrigo de José Américo 
de Almeida, autor do livro A 
Bagaceira, carimbando o Re-
gionalismo na Semana de Arte 
Moderna de 1922.

Vanguarda viva
E eis que, em pleno sécu-

lo 21, Areia retoma sua con-
dicionante de vanguarda, ao 
abrigar, com essência geográ-
fica, simbólica e intelectual, a 
força da arte produzida por 
José Rufino, dialogando miti-
camente com os maiores cen-
tros do Ocidente.

É o que se pode concluir 
com base na trajetória exposta 
em livro José Rufino – fortuna 
crítica selecionada, editado por 
Eduardo Augusto de Carvalho, 
na Editora A União, gerando, 
na ampla síntese exposta, a 
dimensão planetária da obra 
marcante e reconhecida do au-
tor areiense.

Em terra de cego...
O famoso conceito de que quem 

tem um olho é rei na terra de cegos 
pode ser aplicada vastamente no caso 
em tela, porque, apesar de reconheci-
do nos salões nobres de Salvador, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Nova Iorque, 
Barcelona, etc., ainda não há exposto, 
com mesma dimensão a necessidade 
histórica, que a Paraíba conheça mais e 
carimbe, de uma vez por todas, a nova 
fase de Areia na figura do artista multi-
cultural José Rufino.

O conjunto da obra, do ainda jo-
vem ativista da vanguarda atemporal, 
o identifica, sem muitas dificuldades, 
como a expressão viva a nutrir símbo-
los da denominada Arte (Pós-)Moderna 
na Paraíba, com expressão típica inter-
nacional de Antônio Dias, campinense/
cidadão alemão, de tanta vanguarda 
acumulada, a ser o maioral.

Reconhecimento
Se bem que o contexto da obra 

de José Rufino extrapola a série de 
grandes instalações, como Lacryma-

tio, Sudoratio, Plasma-
tio, Náusea, Ulysses e 
Faustão, sem contar o 
conjunto de Cartas de 
Areia, até porque, ao 
abrigar seu nome como 
homônimo do avô, ge-
rou mutações de símbo-
los culturais, a partir da 
genética, avançando em 
olhares críticos diferen-
ciados da vida, nutrindo 
a origem cromossômica 
como novo caleidoscó-
pio humano, a partir da 
própria história.

Em síntese, em José 
Rufino tudo se transforma 
em verdade humana, na 
direção posta do futuro 
se confundindo até com 
ficções diante de nova lei-
tura do mundo, a partir da 
antiga história, agora res-
gatada na vanguarda do 
ser num ambiente geográ-
fico genial.

Walter Santos

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Jair Messias Bolsonaro 
me matou num sonho. Acon-
teceu de forma cínica e covar-
de. Enquanto nós estávamos 
num caminhão militar, eu fa-
zendo cobertura jornalística 
ao lado dele e de seus fami-
liares, o governante aponta-
va uma metralhadora para a 
lona acima de nossas cabeças 
e atirava para o céu sem mo-
tivos. “Presidente, estamos 
passando por debaixo de pon-
tes de madeira numa comuni-
dade rural, o senhor não acha 
isso perigoso?”, indaguei. Ele 
me olhou com cara de quem 
não gosta de ser questiona-
do. Deu alguma resposta sem 
nexo e grosseira. Abaixou a arma de grande porte e puxou do 
coldre uma pistola. Fingiu que brincava. Estava ao meu lado, 
mas virado de costas para mim. Ainda olhando para frente, 
propositalmente direcionou a arma em minha direção e dis-
parou um único tiro em minha têmpora direita de forma que 
parecesse um acidente. 

Acordei com o zumbido do tiro ainda em meus tímpanos 
e uma forte dor de cabeça. Bolsonaro me matou, mas apenas 
em sonho. Infelizmente, não tem sido o mesmo para centenas 
de milhares de pessoas que morreram e tantas outras que irão 
morrer com o mesmo modus operandi: cínico e covarde.

É, nesta semana ando particularmente sorumbática. Difícil 
não estar e espero, profundamente, que você concorde. Não há 
como dissociar nossa situação política e sanitária do dia a dia 
a tudo ao nosso redor. Eu não sei se o entretenimento tem me 
deixado triste ou se é o contrário. Parafraseando aquele dilema 
de Rob no romance (ou no filme, o que preferir) Alta Fidelidade: 
os filmes e séries têm me deixado mais triste ou estou consu-
mindo esse conteúdo por estar triste? 

Durante o fim de semana, assisti ao terror O Nevoeiro (2006), 
baseado num conto homônimo de Stephen King, preparada para 
uns sustos gostosos e alguns pavores típicos de SK. Ao invés dis-
so, o filme inteiro pareceu como um cenário premonitório, uma 
analogia ao Brasil de 2018 para cá. A cegueira diante do óbvio, os 
falsos profetas, a busca irracional para questões lógicas e o deses-
pero eventualmente tomando conta até dos mais sãos pareciam se 
encaixar perfeitamente na nossa atualidade trancafiada.

Vieram até mim algumas análises literais do nosso contexto, 
como o excelente podcast Medo e Delírio em Brasília, programa 
semanal que expõe a agenda (em diversos sentidos) do Presi-
dente e seus parças, fazendo cobertura detalhada, incrivelmen-

te bem-humorada, afiada 
e embasada nos já mais de 
800 dias de governo. 

Ainda não sei se estou 
correndo atrás do conteúdo 
pesado, mas também assis-
ti nos últimos dias à série 
O Caso Evandro, uma pro-
dução original Globoplay 
baseada no podcast estron-
doso Projeto Humanos, do 
jornalista Ivan Mizanzuk. 
Enquanto Medo e Delírio 
fala mais sobre o Brasil de 
hoje, O Caso Evandro fala 
sobre o Brasil de ontem e 
hoje, um País que carrega 
dívidas nunca pagas e acu-
muladas à sociedade. 

Ontem pensei em assistir uma comédia para relaxar e 
agora rio pensando que não foi exatamente a melhor escolha 
para o momento. Poucas vezes usei nesse espaço a palavra 
a seguir pela importância que ela carrega, mas o especial Bo 
Burnham: Inside merece o uso dessa carta: genial. O que ele 
fez ali, sozinho num quarto minúsculo, é genial. Uma comédia 
musical feita por um homem durante o isolamento social em 
2020 e o processo conturbado de alguém que cria música e 
reflete sobre o papel da comédia, elementos que formam a 
base de sua carreira, enquanto passa por picos de ansiedade 
e depressão. Olhei para Burnham, agora vivendo nos EUA com 
a pandemia da covid-19 sob controle, pensei durante quanto 
tempo mais ficaremos, nós brasileiros, no cenário agoniante 
que o fez criar talvez o material mais importante de sua car-
reira por um custo que não lhe foi pedido. 

Não me entenda mal: eu recomendo absolutamente to-
das as séries, os filmes e os podcasts que indiquei nesse texto 
e inclusive quero escrever mais detalhadamente sobre alguns 
deles nas próximas semanas. Mas talvez seja demais consumir 
tudo numa tacada só. Então te indico o seguinte:

Descobri, como Bo Burnham, que para mim a música 
é essencial para dias melhores. Se estiver se sentindo sobre-
carregada, abra o YouTube. Comece ouvindo Jacob Collier e 
Daniel Caesar cantando ‘Best Part’ ao vivo em Toronto. Se for 
sua praia, você pode seguir pelo canal do Scary Pockets e dar 
play no vídeo mais recente, um cover funkeado de ‘Everybody 
Wants to Rule The World’, de Tears for Fears. Ou cuide um pou-
co do jardim, e, se não tiver, comece um. Semente por semen-
te. Medite, prepare um bolo, faça uns polichinelos, pule corda, 
ouça música que te faz bem. Distraia-se, só não esqueça quem, 
diariamente, nos dá as costas e aperta o gatilho.

Governo, entretenimento e
o gatilho constante

Foto: Divulgação

“Filmes e séries têm me deixado mais triste ou estou consumindo esse conteúdo por estar triste?“

Foto: Divulgação

Arte produzida pelo areiense José 
Rufino dialoga miticamente com os 
maiores centros do Ocidente
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Já estão abertas e pros-
seguem até as 16h da pró-
xima segunda-feira (dia 28) 
as inscrições para a terceira 
edição do Concurso Arte e 
Grafite, que podem ser feitas 
pelo e-mail cpl@epc.pb.gov.br. 
Lançado pela Empresa Parai-
bana de Comunicação (EPC), o 
evento homenageia o músico 
paraibano Genival Macêdo 
Lins (1921-2008) e o tema é 
a música ‘Cidade Jardim’, do 
próprio compositor, em parce-
ria com Rivaldo Serrano.

O artista selecionado re-
ceberá a premiação no valor 
de R$ 6 mil e terá seu trabalho 
grafitado nos muros de acesso 
de entrada da Rádio Tabajara, 
localizada em João Pessoa.

Após as inscrições, os 
projetos serão recebidos até o 
dia 9 de julho e a divulgação do 
vencedor será no dia 14 de ju-
lho. O cronograma e o edital do 
concurso vão estar disponíveis 
nos portais da Rádio Tabajara 
(www.radiotabajara.pb.gov.
br) e do Jornal A União (www.
auniao.pb.gov.br). 

“Esse concurso é im-
portante porque resgata a 
memória de Genival Macê-
do e que segue o Festival de 
Música da Paraíba, além de 
embelezar a fachada da Rádio 
Tabajara”, disse a diretora 
de Rádio e TV da EPC, Albie-
ge Fernandes. “É um evento 
que vai incentivar e instigar a 
imaginação dos artistas grafi-
teiros para, através da música 
tema ‘Cidade Jardim’, que tem 
uma letra belíssima”.

Na esteira de homena-
gear mais um grande vulto 
musical da Paraíba, Albiege 
Fernandes relembrou que 
Jackson do Pandeiro e Sivuca 
já foram reverenciados no 
concurso, que vai “divulgar a 
importância da obra de Ge-
nival Macedo para as novas 
gerações, porque o grafite vai 
ficar por muito tempo sendo 
visto por quem passar em 
frente a Rádio Tabajara, na 
Avenida Dom Pedro II”.

Na última segunda-feira, 
o governador João Azevêdo 
também destacou a relevân-
cia do concurso, durante o 
programa Conversa com o Go-
vernador. “A cada ano que 
homenageamos um grande 
artista paraibano, ele passa 
a contar com um painel que 
é pintado nos muros da EPC 
e, desta vez, será destinado 
a Genival Macêdo. O edital 
será liberado e as inscrições 
abertas. Então, se apresenta 
um projeto e a comissão jul-
gadora escolherá o grande 
vencedor”, explicou o gestor.

Após a entrega dos proje-
tos inscritos dos artistas gra-

fiteiros, a comissão julgadora 
avaliará os trabalhos, para que 
a divulgação seja feita no dia 
14 de julho. Trata-se de um 
grupo formado por represen-
tantes da EPC, profissionais da 
área que atuam na Fundação 
Espaço Cultural (Funesc), Uni-
versidade Federal da Paraíba 
(UFPB), Centro Estadual de 
Arte (Cearte), e também pelo 
ilustrador e grafiteiro Américo 
Gomes (Meiacor), ganhador 
do evento no ano passado, 
quando o Mestre Sivuca foi o 
grande homenageado. 

Em 2019, quem venceu 
o primeiro Concurso Arte e 
Grafite foi a artista visual Wa-

nessa Dedoverde, cujo grafite 
fazia alusão ao centenário de 
nascimento do ‘Rei do Ritmo’, 
Jackson do Pandeiro.
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O causo me chegou pelo meu compadre, Paulo Cé-
sar, padrinho de meu rebento Cauê. Este meu amigo, foi 
professor de Cálculo no curso de Engenharia de uma 
conceituada faculdade pública lá de Itajubá, sul de Mi-
nas. Foi de lá que ele me veio com esta história. Verdade? 
Meu compadre não iria mentir para mim.

Segundo ele, em tempos bem lá para trás, os alunos 
submetidos ao vestibular daquela instituição tinham que 
enfrentar as provas escritas e as temidas provas orais.

Conta ele, que um rapagão todo cheio de pose, pa-
rente distante dele, saiu de Taubaté com destino àquela 
cidade mineira. Ia se submeter ao vestibular. O danado 
já tinha até jeitão de engenheiro. Foi sozinho dirigindo 
um fusca do ano, tão novinho que ainda tinha plásticos 
nos bancos, carteira de motorista recente para apre-
sentar ao “seu guarda” se fosse parado na estrada. Mor-
ria de vontade que isso acontecesse, só para dar uma 
carteirada na autoridade rodoviária. Aliás, quem tira a 
habilitação fica louco de vontade ser abordado, só para 
exibir o documento. 

Menino bem nascido, de família bastada, até ganhara 
o fusca ao completar a maioridade. Como meu compadre 
soube desses atributos nunca questionei. O certo é que o 
meninão, tão cheio de soberba como de esperança, saiu de 
Taubaté pela Rodovia Presidente Dutra e chegou a Lorena. 
De lá tomou a BR-459 para encarar os 73 km até Itajubá.

Essa segunda parte do percurso, não era das mais 
fáceis, estrada com alguns trechos sinuosos e a camada 
de asfalto nunca foi lá das melhores. O certo é que Valdir 
(nome fictício) quase chegando ao destino, faltando uns 
dez quilômetros, ao passar por pedaço de estrada em re-
forma, sem asfalto, o fusquinha atolou.

Valdir fez o que pode, acelerou, jogou umas pedras 
onde a roda afundara e nada. Fez uma coisa, fez outra 
e nada novamente. Domingo cedinho o pessoal do De-
partamento de Estradas de Rodagem não estava por lá. 
Tudo meio deserto. Valdir se apavorou. Ia perder a pro-
va. Faltava tão pouco para chegar. Ia começar às oito e já 
eram quase sete.

Mas Deus que andava dando uma espiada por lá, viu 
a aflição do rapaz e resolveu dar um ajutório. Logo apare-
ceu um senhorzinho, chapéu de palha na cabeça, botina 
nos pés e o coração cheio de vontade de ajudar.

– Tá precisando de alguma coisa, moço?
– Estou sim, meu senhor. Tenho prova às oito e 

olha só o que me aconteceu. O senhor tem um pedaço 
de tábua?

– Tenho sim. Moro ali. Tá vendo? Segura aí um minu-
to que já trago – Valdir segurou um, dois, três minutos e 
lá veio o homenzinho com um pedaço de tábua - vamos 
tentar colocar um pouquinho embaixo do pneu, você dá a 
partida, acelera devagarzinho, que vai fazer atrito, a roda 
não vai girar em falso e você sai desse atoleiro.

Assim fez o rapaz, entrou no carro, acelerou e foi deva-
garzinho tirando o pé da embreagem. O carro respondeu e 
saiu do buraco. Valdir saiu do carro para agradecer.

– Muito obrigado pela ajuda. O senhor falou em atri-
to, não foi?

Humilde na aflição, arrogante no alívio. O que um 
caipira daquele saberia de atrito? Ele sim, sabia. Estuda-
ra Física no cursinho e estava com aquele conceito fres-
quinho na cabeça. 

– Mas, o senhor sabe o que é atrito?
– Não muito. Você sabe? Então me conta – pediu o 

caboclo.
– É uma força que se opõe ao movimento de objetos 

que estão sob a ação de uma força. Ela age paralelamen-
te à superfície de contato e em sentido contrário à força 
aplicada sobre um corpo. O senhor entendeu?

– Sei lá. Se a força se opõe ao movimento, como é 
que o carro andou?

– Ah, me desculpe, acho que o senhor não vai en-
tender, vou ter que explicar o que é atrito estático, atri-
to dinâmico... Não vai dar tempo. De qualquer forma 
quero agradecer muito ao senhor. Toma aqui um troca-
do para tomar um gorozinho com os amigos- o senhor-
zinho humildemente aceitou a gorjeta. Valdir pegou o 
rumo de Itajubá.

Estava tudo dando certo. Foi bem nas provas escri-
tas. Vieram as orais, até que chegou o dia do exame de 
Física. E quem estava na banca? O caipira- professor, o 
mesmo que socorrera Valdir. 

– Bom dia meu amiguinho? Você está bem? Vi que 
você gosta muito de Física. O ponto que escolhi para 
você foi “ATRITO”.

Valdir nem acreditou na enrascada em que se mete-
ra, sofreu, suou, gaguejou, quase chorou e não conseguiu 
responder às perguntas. Então o professor tirou aquele 
dez cruzeiros do bolso que recebera como gorjeta e...

– Toma, meu filho, pra ajudar você pagar cursinho 
mais um ano. Vai com Deus e estude mais o que é atrito.

O atrito

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Centenário de Genival Macêdo

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) exi-
be, nesta quarta-feira, mais 
um programa da série ‘De 
Repente na Rede’.

Em formato de vídeo 
pré-gravado, a atração é dis-
ponibilizada para o público 
internauta semanalmente, 
sempre às 19h, pelo canal ofi-
cial da instituição no YouTube 
(/funescpbgov ). A apresen-
tação é de Iponax Vila Nova, 
que nesta edição faz uma ho-
menagem ao repentista Antô-
nio Silva (PB).

Nascido em março de 
1974, no município de Ria-
cho dos Cavalos (PB), mas há 
muitos anos reside em Caicó 
(RN), Antônio Silva é neto de 
repentista e se tornou artista 
profissional em 1994, atuan-
do como poeta e cancioneiro. 
Além disso, integra o Clube do 
Repente do Seridó, promove 
festivais, apresenta programa 
de rádio há mais de 20 anos e 
se apresentou diversas vezes 
na versão presencial do pro-

jeto ‘De Repente no Espaço’, 
da Funesc.

Desde julho de 2015, a 
Funesc vinha realizando o ‘De 
Repente no Espaço’ mensal-
mente, sempre na primeira 
quarta-feira de cada mês. Pro-
jeto alternativo devido à pan-
demia, o ‘De Repente na Rede’ 
vem preenchendo a lacuna 
apresentando os importantes 
artistas da cultura popular 
do Nordeste. Todos os vídeos 
com os homenageados po-
dem ser vistos no canal da 
Funesc no YouTube. 

‘De Repente na Rede’ passeia pela 
obra do poeta paraibano Antônio Silva

Foto:  Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube Artista da PB homenageado hoje integra o Clube do Repente do Seridó

Estão abertas as inscrições 
do Concurso Arte e Grafite
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Grafites nos muros da Rádio Tabajara 
homenagearam Jackson do Pandeiro 
(acima) e Sivuca (abaixo) nas duas 
primeira edições do concurso

Fotos: Roberto Guedes



Cultura

Centro Cultural São Francisco vai acolher mostra gratuita que 
reúne cerca de 60 obras, entre pinturas, tapeçaria e gravuras

O Centro Cultural São 
Francisco, localizado no cen-
tro de João Pessoa, está rea-
lizando até o próximo dia 15 
de agosto, com o apoio da 
Prefeitura Municipal, a expo-
sição Coletiva Naïf.

Com entrada gratuita, a 
mostra reúne aproximada-
mente 60 obras – entre pin-
turas, tapeçaria e gravuras 
– produzidas por cerca de 12 
artistas da Paraíba e de ou-
tros estados do Brasil, todas 
pertencentes ao acervo do 
colecionador paraibano Luiz-
mar Medeiros de Oliveira.

A exposição permanece 
aberta diariamente aos visi-
tantes, inclusive nos fins de 
semana, sempre no período 
das 9h às 15h. Por causa da 
pandemia da covid-19, es-
tão sendo adotadas todas as 
medidas protocolares sani-
tárias de segurança necessá-
rias, com o intuito de evitar 
a contaminação pela doença, 
a exemplo do uso de másca-
ra, álcool em gel, medição 
da temperatura corporal e o 
distanciamento social. 

“Na exposição coletiva, 
podemos contemplar artistas 
de diversas regiões do país 
que participam com obras 
cuja tradução do cotidiano 
lúdico e colorido enfatiza o 
clima de ingenuidade bastan-
te expressivo da arte popular 
brasileira”, disse o curador 
da mostra, Augusto Moraes. 
“A arte naïf é um conceito 
que designa a produção de 

artistas que, de maneira in-
dependente e com esforço 
particular, principalmente 
sem vínculo academicista, 
desenvolvem uma linguagem 
pessoal e original de expres-
são. O artista naïf é marcada-
mente individualista em suas 
manifestações mais puras, 
muito embora, mesmo nes-
ses casos, seja quase sempre 
possível descobrir a fonte de 
inspiração na iconografia po-
pular das ilustrações dos ve-
lhos livros, das folhinhas su-
burbanas ou das imagens de 
santos. Não se trata, portanto, 
de uma criação totalmente 
subjetiva, sem nenhuma refe-
rência cultural”.

Augusto Moraes garantiu 
que o público pode visitar a 
mostra com segurança. “Esta-
mos seguindo as normas sani-
tárias contra a covid-19. Se um 
grupo de visitantes é grande, a 
exemplo de 30 pessoas, divi-
dimos em três turmas, para 
evitar aglomeração. Mas, ge-
ralmente, a quantidade de vi-
sitantes é pequena, numa mé-
dia de 50 pessoas por dia. O 
espaço, nas dependências do 
Centro Cultural São Francisco, 
é arejado e com salas amplas, 
o que permite a circulação 
com segurança”, explicou o 
curador da exposição. 

Clóvis Júnior, Alexan-
dre Filho, Madriano Basílio, 
Luiz Tananduba e José Altino 
são alguns dos artistas que 
representam a Paraíba na 
exposição. “De outros esta-
dos do Nordeste, há obras 
de Pernambuco, Sergipe e 
Bahia, como as dos artistas 

Manezinho Araújo, Ubiraci 
Pinto, Gerardo de Souza e 
José Antônio da Silva. E há 
trabalhos de artistas de São 
Paulo, Mato Grosso e Goiás. A 
coletiva reúne gravuras, pin-
turas óleo sobre tela e sobre 
papel e tapeçaria”, informou 
o proprietário do acervo, 
Luizmar Medeiros. 

“Há dois personagens 
estrangeiros nessa coletiva, 
ambos portugueses, mas ra-
dicados no Brasil, que são 
Antônio Poteiro, já falecido, 
e Concessa Colaço, que atual-
mente tem mais de 90 anos 
de idade. Ela criou, na tapeça-
ria, o ponto brasileiro, que é 
quando a lã passa numa área 
pequena com muitos pontos, 
o que faz deixar essa área 
mais cheia de lã. Já Antônio 
Poteiro tem um fato curioso, 
pois começou como artesão, 
produzindo cerâmicas para 
uso doméstico, mas, influen-
ciado pelo artista goiano Si-
ron Franco, começou a pin-
tar”, disse o colecionador. 

Luizmar Medeiros lem-
brou que iniciou sua coleção 
de trabalhos em naïf adqui-
rindo uma pintura produzida 
em 1976. “É um quadro de 
pequenas dimensões retra-
tando um casario, que adquiri 
em Recife, de um artista cha-
mado Régis, que não conse-
gui descobrir de onde era. O 
gosto por esse tipo de obra se 
deu porque fui atraído pelo 
colorido, pela simplicidade 
e a singeleza”, disse ele, que 
está expondo praticamente 
todo seu acervo que possui 
nesse estilo de arte.

Obras do naïf 
são tema de 
exposição em 
João Pessoa
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12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 23 de junho de 2021

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

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Imagens: Divulgação

Trabalhos de Luiz Tananduba (acima), José Antônio da Silva (centro), José Altino (à esq.) e Clóvis Júnior (à dir.) estão entre 
as peças do ‘Coletivo Naïf ’ , que permanecerá em cartaz até o dia 15 de agosto, respeitando os protocolos de biossegurança

Ando meio preocupado com os fal-
sos ecologistas (ou ecólogos, como 
queiram) que surgiram surfan-

do nas ondas de Steve Jobs, que foi um 
sujeito bem menos importante do que o 
equilibrado Bill Gates.
       Ambientalista não é necessariamente 
um vegetariano, nem vice-versa. 
       Já os chamados “nerds” não podem 
ser confundidos com os tais falsos ecolo-
gistas. Os “nerds” trabalham e estudam 
muito, chegando algumas vezes até a 
pouca sociabilidade.
 

nnnnnnnnnn

       O falso ecologista (ou ecólogo) é 
aquele que interrompe uma conversa 
amena que você está levando com um 
amigo ou a namorada, ou sua mulher, 
ou seu marido, para mostrar as novas 
maravilhas tecnológicas do seu tablet, 
um iPad da Apple. 
       Depois de “encher o saco” durante meia 
hora e de dizer quantos livros, músicas, etc., 
tem armazenado, ainda faz uma cara de 
rico ou novo rico e pergunta: “E você não 
tem um iPad? Precisa comprar”.
       Ele relata que o GPS do automóvel 
dele  é de última geração e que em sua 

Veículos on-line muito informam e pouco analisam

casa ficaram poucos livros. “O resto eu 
doei a escolas e cancelei a assinatura da 
Folha de S.Paulo”. Tudo isso num tom alto 
de que em todos os janeiros já está com o 
“carro do ano”.
       O momento pior mesmo é quando 
diz que o abandono do livro, das revistas 
e dos jornais impressos seria a grande 
contribuição que poderíamos dar ao 
meio ambiente. 
       “Você já pensou bem quantas árvo-
res deixariam de ser derrubadas porque 
diminuiria, e muito mesmo, a atual ne-
cessidade do papel”? O “coitado moder-
no iPádico” não sabe que hoje em dia o 
replantio das árvores derrubadas para a 

fabricação de  papel é imediato. Quem 
me disse isso, no apartamento do sau-
doso médico Thiago Formiga (foto), foi 
o industrial Armando Klabin.

nnnnnnnnnn
 
       Encontrei um desses falsos ecolo-
gistas (ou ecólogos) vibrando porque a 
Enciclopédia Britânica talvez não seja 
mais impressa. Espero que ele não es-
teja torcendo para A União e todos os 
os outros jornais brasileiros acabarem, 
gerando alto desemprego e diminuindo 
a análise da informação.

nnnnnnnnnn       

       Vejam vocês, queridos leitores 
dos impressos, que os veículos on-line 
muito informam e pouco analisam. 
Contastem também a grande exclusão 
digital no Brasil e em toda a América 
do Sul.
       Fique bem claro que não sou um 
conservador na área tecnológica. Eu e o 
programador visual Sebastian Fernandes 
– quando estávamos no Correio da Paraí-
ba – fomos os primeiros a usar computa-
ção em jornal cá na Parahyba.

Um giro pela Europa?

Penso em dar um giro pela Europa. Calculo 
quantas noites poderei ficar sous la nuit 
parisienne. Lembrando Sartre, Proust e 

Camus, poderei sair não em busca do tempo 
perdido, mas da própria perdição.
       Sinto-me, novamente e semisempre, como 
um poeta muito puto. Fiquei contente em ver 
que o músico e multimídia Matteo Ciacchi 
colocou o vinil Sociedade dos poetas putos em 
seu blog, Odhecaton. Gravada em 1991, a SPP 
já se tornou uma raridade.
       Apesar de uma velha guerra cultural 
franco-americana, sei que os músicos e cine-
astas americanos adoram Paris. Tanto que 
em 2011 Woody Allen fez um grande preito, 
Meia-noite em Paris, que devia ter recebido o 
Oscar de Melhor Filme. Ray Charles não era 
cego. Cega é a Academia de Ciências e Artes 
Cinematográficas de Hollywood.
       Os tataranetos de nobres e plebeus da Grã
-Bretanha não leem as notícias anormais. 
       Na França, onde a classe média predo-
mina e os filhos adolescentes de imigrantes 
são incontáveis, a anormalidade tem as 
cores da bandeira.

Foto: Divulgação
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Gado Bravo
O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba já definiu o calendário das novas 
eleições para prefeito do município de Gado Bravo. O processo eleitoral tem 
início nesta sexta-feira (25), com as convenções partidárias. Página 14 Fo
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Vereadores também acataram projeto de realocação orçamentária; presidente não permitirá mais votação de pareceres em plenário

O presidente da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP), 
vereador Dinho Dowsley (Avan-
te), disse ontem que vai ser mais 
“duro” e que não vai mais admitir 
a votação de matérias em plená-
rio que não sejam apreciadas e 
votadas regularmente nas comis-
sões permanentes da Casa.

O recado do presidente foi 
feito durante a sessão ordinária e 
remota de ontem, quando, por 24 
votos a três e com pareceres de 
comissões apresentados e apro-
vados em plenário, os vereadores 
aprovaram um novo remaneja-
mento de recursos entre órgãos 
da administração municipal. 
Entre os remanejamentos mais 
questionados estava o de R$ 1,5 
milhão da Guarda Municipal para 
possibilitar a alocação de R$ 600 
mil para pagamento de salários 
no gabinete do vice-prefeito, Leo 
Bezerra (Cidadania).

“Para evitar pedido de vis-
ta igual ao que acontece agora, 
vou ser mais justo, porque nos-
sa Câmara tem comissões e as 
matérias precisam passar regu-
larmente por elas”, acrescentou 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Transformação de secretaria 
é aprovada na Câmara de JP

Justiça & Adjacências

Proposta de alteração
A Comissão de Gestão do Teletrabalho do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba (TJPB) aprovou a 
proposta de alteração do artigo 4º da Resolução 
06/2018, que regulamenta o teletrabalho para 
simetria e adequação à Resolução 371, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), a qual alterou a 
Resolução 227/2016, do mesmo órgão, permitin-
doo exercício do regime de teletrabalho também 
para os que ocupam cargo de direção ou chefia.

Centro de Inteligência
A Comissão Permanente de Organização e Divi-
são Judiciária e de Legislação aprovou o projeto 
de criação do Centro de Inteligência e Inovação 
do Poder Judiciário (CEIIn). A ideia foi proposta 
pelo juiz Jeremias de Cássio Carneiro de Melo 
e acolhida pelo presidente do Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba (TJPB), desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides. Agora, o projeto 
de resolução será encaminhado aos desembar-
gadores para que apresentem emendas.

Curso da Esma
Foi aberto, na segunda-feira (21), o curso ‘O 
Juiz Corregedor Permanente e a Fiscalização 
nas Serventias Extrajudiciais’, promovido pela 
Escola Superior da Magistratura (Esma), em 
parceria com a Corregedoria Geral de Justiça do 
TJPB. A iniciativa é voltada para juízes e juízas 
do estado que possuem esta atribuição nas 
comarcas em que atuam. A abertura do curso 
foi feita pelo diretor da Esma, desembargador 
Ricardo Vital de Almeida.

Atendimento a distância
O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) inau-
gurou na segunda-feira (21) uma Sala de Aten-
dimento a Distância no Fórum da Comarca de 
Patos. O presidente do TJPB, desembargador 
Saulo Henriques de Sá e Benevides, disse em 
seu pronunciamento que a Sala representa 
mais um avanço do Tribunal, que tem uma 
gestão voltada para a modernidade, e, sobre-
tudo, com um olhar social abrindo as portas 
do Judiciário para as pessoas mais carentes.

Decreto seguido
O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) segue o Decreto 41352 do Governo 
do Estado, publicado no dia 17 de junho de 
2021 – em edição suplementar, e informa que as 
atividades do Tribunal ocorrerão normalmente 
nos dias 23, 24 e 25, de junho, tendo em vista o 
cancelamento dos feriados e pontos facultativos 
previstos para essas datas em todo o Estado 
da Paraíba.Com essa medida, o presidente do 
TCE-PB, conselheiro Fernando Catão, revoga a 
Portaria 139/2021.

Descarte de processos
As três Varas Mistas que compõem a Comarca 
de Catolé do Rocha deram início ao proce-
dimento de descarte dos processos físicos 
migrados para o Processo Judicial eletrônico 
(Pje). No total, foram 441 feitos da área cível, a 
maioria oriundos da 1ª Vara (350), em segui-
da foram 60 da 3ª Vara e 31 da 2ª Vara Mista. 
As unidades judiciais seguem as orientações 
do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), por 
meio do Comitê Permanente de Preservação e 
Gestão Documental.

Direito dos animais
O direito dos animais é o tema de um webinar a 
ser promovido pela Escola Superior da Magis-
tratura (Esma) no próximo dia 8 de julho, com 
o tema ‘Senciência, Tutela Jurídica dos Direitos 
dos Animais e o Código de Direito e Bem-Estar 
Animal da Paraíba’. As inscrições da temática 
iniciarão em breve.O evento será transmitido 
pela plataforma do Zoom e pelo canal da Esma no 
YouTube. A capacitação terá carga horária de 2 
horas/aula, e a formação é destinada aos magis-
trados e servidores do Poder Judiciário estadual.

Mediação e conciliação
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB), por meio 
do Centro Judiciário de Solução Consensual de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc), está acertando 
os detalhes para a implantação da plataforma 
de Mediação e Conciliação Virtual (MOL), de-
corrente de um Termo de Cooperação Técnica 
firmado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região (TRF5) para uso em todas as Seções 
Judiciárias vinculadas. Na segunda-feira (21), 
representantes do Cejusc participaram de uma 
reunião on-line que tratou do assunto.

Dinho, ao justificar que o período 
de pandemia realmente levou a 
Casa a fazer algumas exceções, 
mas que, a partir de agora, vai 
exigir a regular tramitação dos 
projetos e demais matérias.

Com base  no  P rojeto 
501/2021 aprovado ontem, mais 
dois setores saíram perdendo 
recursos e que vão fortalecer 
o gabinete do vice-prefeito em 
mais R$ 600 mil e a Secretaria 
da Comunicação em mais R$ 2,5 
milhões. A Secretaria da Receita 
Municipal perde R$ 1,1 milhão e 
a Controladoria R$ 1,6 milhão.

Os relatores indicados para 
emitir pareceres em plenário 

foram os vereadores Bispo José 
Luiz (Republicanos), pela Co-
missão de Orçamento e Finan-
ças (COF); e o presidente da Co-
missão de Constituição e Justiça 
(CCJ), Odon Bezerra (Cidadania). 
Como presidente da comissão, 
Odon se auto-indicou relator e 
a indicação do Bispo José Luiz 
ficou por conta do presidente da 
Comissão de Orçamento e líder 
governista, vereador Bruno Fa-
rias (Cidadania).

Odon Bezerra, Bruno Farias 
e todos os demais vereadores de 
situação que se pronunciaram 
defenderam que a realocação de 
recursos é um expediente legal e 

que a prefeitura em nada estaria 
prejudicando alguma outra se-
cretaria, especialmente no que se 
refere à Guarda Municipal, que se 
trata de um setor defendido por 
todos que compõem o Legislati-
vo da capital.

A polêmica, no entanto, foi 
causada pelo fato de, desde o 
começo da semana, o vereador 
Marcos Henrique (PT) ter con-
testado a retirada de recursos 
da Guarda Municipal, e porque 
ontem, na hora da votação, os 
vereadores Junio Leandro (PDT) 
e Marmuthe Cavalcanti (PSL) 
usaram seus tempos de fala para 
criticar o fato de não terem tido 
tempo sequer de ler e conhecer 
o projeto.

“Também consideramos o 
expediente da realocação uma 
coisa absolutamente normal na 
administração pública, e pode-
mos ser favoráveis à matéria, mas 
precisamos acabar com essa coisa 
de, por ter maioria, ficar votando 
alguns projetos aqui a toque de 
caixa”, argumentou Marmuthe, 
ao salientar que isso só contribui 
para fazer a Câmara a agir contra 
si mesma e ao terminar provo-
cando a decisão anunciada pelo 
presidente Dinho.

Pareceres de projetos foram dados em plenário, provocando críticas da oposição

Foto: Secom-CMJP

Remanejamento soma R$ 4,1 mi e Setrab passa a ser Sedect

Vereadores começam a “zerar” as pautas de votações

No total, o projeto de remaneja-
mento envolve recursos na ordem de 
R$ 4,1 milhões e, na mesma sessão de 
ontem, a Câmara Municipal de João 
Pessoa também aprovou dezenas de 
outras matérias. Entre elas, a que trans-
forma a Secretaria do Trabalho, Produ-
ção e Renda (Setrab) em Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Trabalho 
(Sedect), com alterações de estrutura e 
cargos em comissão.

Os vereadores também aprovaram a 

matéria que trata da nova ‘Política Muni-
cipal de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva’ e, na sequência, 
mais seis projetos de lei e um projeto de 
decreto legislativo. Apenas dois foram 
retirados de pauta.

A ‘Política Municipal de Educação 
Especial’ é resultado de um projeto de 
autoria do vereador Bruno Farias e tra-
ta de atendimento especializado para 
os estudantes identificados com altas 
habilidades e superdotação na capital 

paraibana. Outro projeto de autoria de 
Bruno Farias foi o 67/2021, que institui 
a campanha permanente de orientação, 
conscientização, prevenção e combate 
ao vício em aparelhos móveis, como 
telefone celular ou tablet.

De autoria do vereador Odon Bezer-
ra (Cidadaia), foi aprovado o projeto de 
decreto legislativo que concede a ‘Me-
dalha Cidade de João Pessoa’ à reitora 
do Centro Universitário de João Pessoa 
(Unipê), Mariana de Brito Barbosa.

Depois das matérias mais polê-
micas, os vereadores apreciaram e 
votaram todos os demais projetos de 
autoria dos próprios parlamentares 
e, com isso, já começaram a “zerar” a 
pauta do primeiro semestre que deve-
rá ser concluída na sessão da próxima 
terça-feira (29) com a votação da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO).

No bloco, passaram dois projetos 
de autoria do vereador Zezinho Bo-
tafogo (Cidadania) e mais quatro dos 
vereadores Thiago Lucena (PRTB), Eliza 
Virgínia (Progressistas), Marcos Henri-
ques (PT) e Coronel Sobreira (MDB).

Também foram retirados de pauta 
o Projeto 133/2021, que dispõe sobre 
a utilização de material publicitário 

nos veículos de transporte escolar 
da cidade com intuito de combater 
o bullying infantil e a pedofilia; e, o 
Projeto 150/2021, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade de realização do 
teste da triagem auditiva neonatal 
(teste da orelhinha) em recém-nasci-
dos nos hospitais públicos e privados 
da capital.

Deputado diz que CPI já sabe que presidente 
Bolsonaro tentou comprar cloroquina 84 vezes

O deputado federal Frei 
Anastácio (PT) afirmou ontem 
que a CPI da Covid, no Senado 
Federal, já provou um dos mo-
tivos para o Brasil ultrapassar a 
triste marca dos 500 mil mortes 
na pandemia. “A CPI tem docu-
mentos comprovando que o pre-
sidente agiu 84 vezes no exterior 
para comprar cloroquina, no ano 
passado, enquanto rejeitava a 
compra de vacina”, afirmou o 
deputado.

Para o deputado, esse ato 
por si só já é motivo para res-
ponsabilizar Bolsonaro pela tra-
gédia que tomou conta do Brasil. 

“A recusa em comprar vacina e a 
busca maciça por cloroquina e 
outros medicamentos sem com-
provação científica para com-
bater o novo coronavírus são as 
principais causas dessa mortali-
dade em nosso país”, disse.

Diante desse quadro, con-
forme o parlamentar, se torna 
muito fácil se saber quem é o 
culpado por toda essa tragédia 
que tem marcado o país. “Espe-
cialistas afirmam que o simples 
ato de compra de vacinas para 
combate à pandemia poderia 
ter evitado a morte de milhares 
de pessoas no Brasil”, informou.

O deputado disse ainda que 
documentos enviados pelo pró-
prio Ministério da Saúde à CPI 

comprovam que, entre março e 
abril do ano passado, o Gover-
no Federal distribuiu mais de 
seis milhões de comprimidos de 
cloroquina e hidroxicloroquina 
para a população.

“Somado a isso, ainda tem 
o fato de o governo tentar in-
cluir na bula da cloroquina uma 
recomendação de que o medi-
camento é indicado no combate 
ao novo coronavírus. Realmente 
é uma sucessão de crimes con-
tra a vida do povo brasileiro”, 
ressaltou.

Frei Anastácio citou ainda o 
fato de Bolsonaro não acreditar 
nas recomendações da ciência 
para o combate à pandemia. 
“Além de rejeitar a compra de va-

cina e investir em medicamentos 
sem comprovação de eficácia, 
Bolsonaro sempre promoveu 
aglomeração, não usa máscara 
e ainda continua criticando iso-
lamento social e incentivando o 
povo a abandonar os cuidados 
de proteção” disse.

E completou: “Ele debocha 
da ciência e não se preocupa 
com a dor e o luto pelas mais de 
500 mil mortes. Mesmo diante 
de tanto sofrimento, insiste na 
imunidade de rebanho para con-
taminar mais gente. Enquanto os 
seus subordinados tentam ame-
nizar as acusações de genocídio 
na CPI, Bolsonaro prossegue es-
palhando conselhos de morte 
pelo Brasil”, concluiu.



Políticas

Calendário para as convenções partidárias na eleição de prefeito foi definido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

O Tribunal Regional Elei-
toral da Paraíba (TRE-PB) já 
definiu o calendário das novas 
eleições para prefeito do muni-
cípio de Gado Bravo. O processo 
eleitoral tem início nesta sexta-
feira (25), e prossegue até o dia 
11 de julho, para o prazo desti-
nado à realização das conven-
ções dos partidos ou coligações 
que vão disputar o novo pleito.

Com pouco mais de 8,4 mil 
habitantes e distante a 191 qui-
lômetros da capital, João Pes-
soa, o município de Gado Bravo 
fica localizado na região pola-
rizada pela cidade de Campina 
Grande. A eleição será no dia 12 
de setembro.

Até o momento, somente o 
prefeito interino e presidente 
da Câmara Municipal de Gado 
Bravo, o vereador Marcelo Jorge 
(PL), está colocado como pré-
candidato a disputar a chefia 
do Poder Executivo que iria ser 
ocupada por Evandro Araújo 
(Cidadania), eleito em novem-
bro do ano passado, com 2.783 
votos (48,36%).

Evandro Araújo foi eleito 
com Fernando Barbosa (Pro-

Novo processo eleitoral tem início 
nesta sexta-feira em Gado Bravo
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Política em Movimento

Política na História

Reforma tributária
Atendendo a uma proposição do vereador 
Marcos Henriques (PT), a Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) realizou na tarde da segun-
da-feira (21) uma sessão especial para discutir a 
reforma tributária, que tramita na Câmara dos 
Deputados em Brasília. A sessão contou com a 
participação da vice-presidente da Casa Legisla-
tiva, Eliza Virgínia (Progressistas), que presidiu 
os trabalhos. “Esse foi o primeiro debate sobre 
a reforma tributária que se realizou na Paraíba”, 
ressaltou Marcos Henriques.

Frente bolsonarista
Representantes de sete partidos políticos con-
siderados de oposição na Paraíba e que estão 
alinhados com o presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) começaram a se mobilizar com 
vistas às eleições do próximo ano. O grupo 
bolsonarista estaria sendo coordenado pelo ex-
candidato derrotado a prefeito de João Pessoa 
nas eleições do ano passado, radialista Nilvan 
Ferreira (PTB), e pelo ex-prefeito de Campina 
Grande, Romero Rodrigues (PSD).

229 — Sun Quan se proclama imperador do Wu 
Oriental.

1305 — Um tratado de paz entre flamengos e fran-
ceses é assinado em Athis-sur-Orge.

1314 — Primeira Guerra de Independência da 
Escócia: começa a Batalha de Bannockburn, ao sul 
de Stirling.

1483 — Papa Sisto IV profere a excomunhão e o 
interdito à República de Veneza.

1532 — Henrique VIII da Inglaterra e Francisco I de 
França assinam um tratado secretamente contra o 
Imperador Carlos I da Espanha.

1565 — Dragute Arrais, comandante da Marinha do 
Império Otomano, morre durante o Cerco de Malta.

1683 — William Penn assina um tratado de amizade 
com os índios Lenapes, na Pensilvânia.

1794 — Catarina, a Grande da Rússia, permite que 
os judeus possam morar em Kiev.

1812 — Guerra Anglo-Americana de 1812: a Grã
-Bretanha revoga as restrições ao comércio ameri-
cano, eliminando assim uma das principais razões 
para ir à guerra.

1828 — Rei Miguel I de Portugal usurpa a coroa da 
sua sobrinha, a rainha Maria II de Portugal, dando 
início às Guerras Liberais.

1894 — Fundação do Comitê Olímpico Internacional 
na Sorbona, em Paris, por iniciativa do barão Pierre 
de Coubertin.

1914—Revolução Mexicana: Pancho Villa toma 
Zacatecas de Victoriano Huerta; e toma posse em 
Portugal o sétimo governo republicano, chefiado 
pelo presidente do Ministério Bernardino Machado.

1940—Adolf Hitler faz uma excursão de três horas 
pela arquitetura de Paris com o arquiteto Albert 
Speer e o escultor Arno Breker em sua única visita 
à cidade.

1956 — Assembleia Nacional Francesa dá o pri-
meiro passo na criação da Comunidade Francesa, 
aprovando a Lei-cadreDefferre, transferindo uma 
série de poderes de Paris para governos territoriais 
eleitos na África Ocidental francesa.

1959 — O espião condenado do Projeto Manhattan, 
Klaus Fuchs, é libertado após apenas nove anos de 
prisão e autorizado a emigrar para Dresden, Alema-
nha Oriental, onde retoma sua carreira científica.

1961 — Guerra Fria: entra em vigor o Tratado da An-
tártida, que estabelece a Antártica como uma reserva 
científica e proíbe a atividade militar no continente.

1991 — Moldávia declara sua independência da 
URSS.

2016 — Reino Unido aprova em um referendo a sua 
saída da União Europeia, 52% a 48%.

gressistas) como vice, mas a 
chapa dos dois não pôde ser 
diplomada e não assumiu a pre-
feitura por causa de um recurso 
baseado na Lei de Ficha Limpa, 
que foi impetrado por adver-
sários e julgado pela Justiça 
Eleitoral. Evandro concorreu 
com Doutor Paulo (PSDB), que 
obteve 2.215 votos (38,49%) e 
Zé de Cazuza (PL), que somou 
757 votos (13,15%).

Em 1º de janeiro deste ano, 
quem terminou assumindo o 
comando da prefeitura foi o 
vereador Marcelo Jorge que, 
por enquanto, ainda é o único 
cotado para disputar as novas 
eleições. Sem confirmação, no 

entanto, também são cogitados 
os nomes dos dois concorrentes 
derrotados em novembro do 
ano passado.

Gado Bravo pertencente à 49ª 
Zona Eleitoral e, de acordo com o 
chefe do Cartório, Samuel Tava-
res Correia, a eleição está prevista 
para o dia 12 de setembro deste 
ano, conforme resolução aprovada 
no mês passado pelo TRE paraiba-
no e utilizará sistema eletrônico de 
votação e apuração.

Samuel Correia explica que 
poderá participar da eleição o 
partido que, até seis meses an-
tes do pleito, tenha registrado 
seu estatuto na Justiça Eleitoral 
e possua até a data da conven-

ção órgão de direção constituí-
do no município.

Os candidatos escolhidos 
deverão comprovar que pos-
suem domicílio eleitoral no mu-
nicípio pelo prazo de, no míni-
mo, seis meses antes da data da 
nova eleição, e que estão com a 
filiação deferida pelo partido 
pelo prazo de, no mínimo, seis 
meses antes, se o estatuto par-
tidário não estabelecer lapso 
temporal superior.

Ainda como norma da re-
solução do TRE, só poderão dis-
putar o pleito aqueles partidos 
políticos e coligações que, até as 
19h do dia 21 do próximo mês, 
tenham solicitado registros dos 
seus candidatos junto ao juiz 
eleitoral.

Cachoeira dos Índios
Caso muito parecido com o 

de Gado Bravo também se deu 
em Cachoeira dos Índios, no 
Alto Sertão do Estado, inclusive 
em termos de recursos e com 
presidente da Câmara na interi-
nidade na direção da prefeitura 
até hoje, mas o TRE ainda não 
tem pauta de julgamento para 
o processo. Com isso, ainda não 
há previsão para novas eleições 
em Cachoeira dos Índios.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Da Redação

Gado Bravo, com pouco mais de 8,4 mil habitantes, está distante a 191 quilômetros de JP

Deputado estadual Wilson Filho diz que recesso é momento de intensificar o trabalho nas bases
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Líder avalia que recesso parlamentar não são 
férias e que trabalho dos deputados continua

Revisão da Lei de Improbidade garante avanço 
para administração pública, aponta Famup

Enquanto boa parte dos 
parlamentares prefere o descan-
so e os festejos juninos mesmo 
que limitados pela pandemia, o 
líder da bancada governista na 
Assembleia Legislativa da Paraí-
ba (ALPB), deputado estadual 
Wilson Filho (sem partido), ga-
rante que o recesso parlamentar 
não pode ser nunca confundido 
com férias e que os trabalhos 
continuam normalmente, inclu-
sive nos finais de semana.

“As atividades de plenário 
pararam temporariamente, mas 
o parlamentar continua traba-
lhando, e muito”, afirma o depu-
tado, ao lembrar que na manhã 
da última segunda-feira (21) já 
ocupou a agenda participan-
do da solenidade de entrega do 
Condomínio Vila do Verde, no 
Bairro das Indústrias, em João 
Pessoa, e que a semana “ainda 
será de muitas atividades na 
capital e pelo interior”.

Ele explicou que a palavra 
recesso, nesse caso da Assem-
bleia Legislativa, precisa ser co-
locada sempre entre aspas. “No 
nosso caso, recesso não quer 
dizer férias. Trata-se apenas de 
um momento do ano em que as 
atividades de plenário param, 
mas que, muitas vezes, apre-
senta mais compromissos para 
o deputado do que no período 
normal”, disse.

Ele comentou que, como as 
atividades de plenário e das co-
missões do Poder Legislativo fo-
ram muito intensas no decorrer 
deste primeiro semestre, muitas 
coisas da agenda extra-Casa ti-
veram de ser adiadas e, agora, 
neste curto período de recesso, 
precisarão ser colocadas em dia.

“Além das solenidades como 
a de segunda-feira, as tarefas e 
reuniões com as bases no inte-
rior já estão todas agendadas e 
precisam ser cumpridas rigoro-
samente”, afirmou o deputado, 
ao salientar que a única situação 
que diminui de certa forma as 

A Federação das Associa-
ções de Municípios da Paraíba 
(Famup) destacou que a aprova-
ção da proposta que revisa a Lei 
de Improbidade Administrativa 
(Projeto de Lei 10.887/18) foi 
um avanço para a administra-
ção pública. Para o presidente 
da Federação, George Coelho, a 
Câmara dos Deputados apenas 
modificou a forma de entendi-
mento da lei com o objetivo de 
permitir que os gestores tenham 
as condições de exercer suas atri-
buições sem receios de “uma lei 
que hoje permite punir por tudo”.

“A nova lei é um avanço, uma 
atualização para que possamos 
avançar na administração pú-
blica. Essa palavra improbidade 
já remete à população a deso-
nestidade, já condena. Acho que 
tem mesmo que melhorar, que 
avançar. Temos os órgãos con-
troladores como o Ministério 
Público Federal (MPF), o Minis-
tério Público da Paraíba (MPPB), 
o Tribunal de Contas da União 
(TCU) e o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-PB) que regulam e 
são fiscalizadores. Isso já garan-
te a boa conduta dos gestores 
nas administrações”, destacou o 
presidente da Famup.

George lembrou ainda que 
os gestores, em muitos casos, 
são penalizados até mesmo por 
erros de terceiros. Para evitar 
esse tipo de problema, ele diz 
que é importante os gestores 
terem uma assessoria capacita-
da, que entenda de lei e de ad-
ministração. “É inclusive uma 

recomendação da Famup para 
os prefeitos que eles tenham 
um assessoramento de profis-
sionais que entendam tanto da 
lei quanto de administração 
pública. Temos um convênio de 
cooperação com o Conselho Re-
gional de Administração (CRA) 
para que garantam orientação 
aos gestores para que não se-
jam penalizados”, lembrou.

A principal mudança pre-
vista é a punição apenas para 
agentes públicos que agirem 
com dolo, ou seja, com intenção 
de lesar a administração públi-
ca. A proposta segue agora para 
o Senado Federal.

tarefas é o fato de 2021 não ser 
ano de eleição.

“Mas é aí que os problemas 
se avolumam, porque a organi-
zação de grupos, correligioná-
rios e estratégias partidárias 
precisam ser definidas exata-
mente este ano”, alegou, ao rea-

firmar que, em face das decisões 
que estão para ser tomadas no 
Congresso Nacional, ainda não 
tem posição firmada sobre o 
partido ao qual irá se filiar com 
o seu pai (o deputado federal 
Wilson Santiago) depois de te-
rem saído do PTB.

Foto: Divulgação

Para o presidente 
George Coelho, a lei, 

antes, permitia punir os 
gestores por tudo



Brasil

Deputado do MDB apontado como integrante do chamado “gabinete paralelo” falou ontem aos senadores na CPI da Covid 

Em depoimento, Osmar Terra 
defende imunidade de rebanho
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Osmar Terra, que chegou a ser internado quanto estava com covid-19, ainda admitiu que fez uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença

Foto: Agência Senado

O deputado Osmar Terra 
(MDB-RS), apontado como um 
dos principais influenciadores 
do presidente Jair Bolsonaro 
na pandemia de covid-19, rea-
firmou que, mesmo hoje, faria 
o uso de medicamentos sem a 
eficácia comprovada para tra-
tar a covid-19. “Eu tomei, to-
maria de novo se precisasse, se 
tivesse a doença, porque não 
tinha nada para fazer a não 
ser ficar esperando e tomar 
dipirona”, declarou ele nessa 
terça-feira a senadores da CPI 
da Covid.

O deputado, que voltou 
a defender o uso dos medica-
mentos, argumentou que di-
versos fármacos têm bulas que 
preveem efeitos colaterais com 
“tragédias enormes”. Contudo, 
os medicamentos defendidos 
pelo parlamentar para o tra-
tamento da covid não são in-
dicados contra a doença. Com 
relação a isso, Osmar voltou a 
defender o uso “off-label”, fora 
da bula, do medicamento, sob 
o argumento de que o médico 
deve ter autonomia para pres-
crever tratamentos.

O presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquéri-
to (CPI), senador Omar Aziz 
(PSD-AM), rebateu a defesa de 
Terra aos fármacos, afirmando 
que eles não haviam lhe ajuda-
do. Aziz apontou que o parla-
mentar precisou ser internado 
em uma Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) em decorrên-
cia da doença. “A cloroquina 
não lhe ajudou muito não, o 
que lhe ajudou foi o bom hos-
pital que o senhor tinha e os 
bons médicos que estavam te 
atendendo”, declarou Aziz.

O ex-ministro da Cida-
dania do governo Bolsonaro 
prestou ontem o seu depoi-
mento à CPI. Osmar Terra é um 
dos membros do governo que 
tem patrocinado, nas redes so-
ciais, projeções que diminuem 

o impacto do novo coronaví-
rus e fomentado, entre apoia-
dores do presidente, teorias 
sem comprovação científica 
que estimulam o contágio.

Imunidade de rebanho
Apontado como inte-

grante do chamado “gabine-
te paralelo” que assessora o 
presidente Jair Bolsonaro na 
pandemia de covid-19, Terra 
voltou a defender a imunida-
de de rebanho, com a infecção 
de pessoas, como medida para 
o controle da doença no país, 
apesar das evidências científi-
cas apontando no sentido con-
trário.

A tese da imunidade de 
rebanho, defendida por Bol-
sonaro e contestada por cien-
tistas, é uma das linhas de 
investigação da CPI da Covid, 
colocando o chefe do Planalto 
no foco da apuração. Osmar 
Terra justificou a defesa e as 
previsões subestimadas feitas 
no ano passado apresentan-
do dados da China e da Coreia 
do Sul, que, de acordo com os 
números citados por ele, con-
trolaram a pandemia no fim 
de março. Ele afirmou que são 
opiniões pessoais e que ne-
nhum grupo o assessorou.

Em 2020, Osmar Terra 
chegou a declarar que a pan-
demia de covid-19 seria me-
nos grave do que a H1N1 e 
acabaria já nos primeiros me-
ses. À CPI,  ele argumentou que 
as novas cepas foram o motivo 
do descontrole e do aumento 
no número de mortes. 

Na CPI, Osmar Terra refor-
çou que a tendência da pande-
mia é diminuir no Brasil com a 
vacinação e com a “infecção da 
população que se contaminou, 
sem culpa, trancada em casa”. 
“Eu defendo a vacina, eu não 
sou negacionista. Eu não nego 
a vacina. Acho que temos de 
enfrentar qualquer pandemia 
e a  melhor forma de salvar vi-
das é trabalhar como foi feito 
em todas as pandemias”, res-
pondeu Terra

Preço elevado

MPF pede investigação criminal sobre  
compra de vacina indiana pelo governo

O Ministério Público 
Federal (MPF) decidiu en-
viar para a área criminal 
parte de uma investiga-
ção envolvendo a compra 
da vacina indiana Covaxin 
pelo Governo Federal. A 
procuradora da República, 
Luciana Loureiro Oliveira, 
do Distrito Federal, viu in-
dícios de crime na contra-
tação e apontou “interesses 
divorciados do interesse 
público”. Como revelou o 
Estadão, o preço pago pelo 
produto, de US$ 15 por 
dose, foi 1.000% mais alto 
do que o estimado pela pró-
pria fabricante seis meses 
antes da compra.

O contrato de compra 
de 20 milhões de doses da 
Covaxin por R$ 1,6 bilhão 
já era alvo de um inquérito 
civil no MPF. Diante das sus-
peitas de que pode ter ocor-
rido crime, Oliveira solici-
tou que o caso seja enviado 
ao 11º Ofício de Combate ao 

Crime e à Improbidade Ad-
ministrativa.

Como revelou o Esta-
dão nesta terça, 22, telegra-
ma sigiloso da embaixada 
brasileira em Nova Délhi de 
agosto do ano passado, ao 
qual o Estadão teve acesso, 
informava que o imunizante 
produzido pela Bharat Bio-
tech tinha o preço estimado 
em 100 rúpias (US$ 1,34 a 
dose). Em dezembro, outro 
comunicado diplomático di-
zia que o produto fabricado 
na Índia “custaria menos do 
que uma garrafa de água”. 
Em fevereiro deste ano, o 
Ministério da Saúde pagou 
US$ 15 por unidade (R$ 
80,70, na cotação da época) 
- a mais cara das seis vacinas 
compradas até agora.

A ordem para a aqui-
sição da vacina partiu pes-
soalmente do presidente 
Jair Bolsonaro. A negociação 
durou cerca de três meses, 
um prazo bem mais curto 
que o de outros acordos. 
No caso da Pfizer, foram 
quase onze meses, período 

no qual o preço oferecido 
não se alterou (US$ 10 por 
dose). Mesmo mais barato 
que a vacina indiana, o custo 
do produto da farmacêutica 
americana foi usado como 
argumento pelo governo 
Bolsonaro para atrasar a 
contratação, só fechada em 
março deste ano.

Diferentemente de ou-
tros imunizantes adquiri-
dos pelo Governo federal, 
feitas diretamente com os 
fabricantes, a compra da 
Covaxin, foi intermediada 
pela Precisa Medicamentos. 
A empresa é alvo da CPI da 
Covid, que quebrou os sigi-
los de um dos sócios, Fran-
cisco Maximiano. A firma já 
foi alvo do Ministério Públi-
co Federal sob acusação de 
fraude na venda de testes 
para covid-19.

No despacho, do dia 
16 de junho, o Ministério 
Público Federal cita o fato 
de que cada dose da vacina 
ter sido comprado por US$ 
15, “preço superior ao da 
negociação de outras va-

cinas no mercado interna-
cional, a exemplo da vacina 
da Pfizer”.

“Expirados os 70 dias 
de prazo para a execução 
escalonada do contrato, 
nenhum dos lotes de 4 mi-
lhões de doses fora entre-
gue pela contratada Precisa, 
porque a vacina em questão 
não havia obtido, pelo me-
nos até 5 de junho de 2021, 
autorização emergencial da 
Anvisa para importação e/
ou uso no Brasil”, relata a 
procuradora.

O acordo da Covaxin 
previa o fornecimento de 6 
milhões de unidades já em 
março, mas condicionava a 
um aval da Agência Nacio-
nal de Saúde (Anvisa), que 
só foi dado no dia 4 deste 
mês. Ainda assim, a autori-
dade sanitária impôs uma 
série de condições para 
que o governo distribua a 
vacina, como um plano de 
monitoramento de quem 
receber as doses, o que, se-
gundo a Anvisa, ainda não 
foi apresentado.

“Ministro paralelo”
O deputado Osmar Terra (MDB-RS), chamado 

por senadores como “ministro paralelo” do Go-
verno Federal, negou que tenha “poder” sobre 
as opiniões do presidente Jair Bolsonaro na pan-
demia de covid-19. Terra é alvo da CPI da Covid 
por defender a imunidade de rebanho como tese 
de controle do novo coronavírus no Brasil, medida 
também pregada pelo chefe do Planalto.

“Eu não tenho poder sobre o presidente de ‘o 
senhor vai falar isso, vai falar aquilo’. Se eu tivesse 
o poder, eu seria o presidente e ele, o deputado”, 
disse Omar Terra nessa terça-feira durante depoi-
mento na comissão. Ele negou a existência de um 
“gabinete paralelo” para assessorar Bolsonaro. 
Uma reunião em setembro do ano passado, po-
rém, com a presença de Terra, articulou a forma-
ção de um “gabinete das sombras” para subsidiar 
as decisões do presidente. “Ele ouve todo mundo. 
Isso não significa que tem gabinete paralelo, que 
tem estruturas paralelas. Isso é uma falácia.”

A imunidade de rebanho vem sendo prega-
da por Bolsonaro. Em live transmitida na última 
quinta-feira, 17, o chefe do Executivo afirmou que 
“todos que contraíram o vírus estão vacinados” e 
que a contaminação é mais eficaz do que a pró-
pria vacinação porque (a pessoa) “pegou o vírus 
para valer”.

Na CPI, Osmar Terra voltou a defender a 
tese, negando que tenha sido uma “estratégia”. 
O deputado declarou ainda que a “quarentena 
vertical” - para todos os públicos - foi um termo 
cunhado pelo próprio chefe do Planalto. “Ele 
cunhou esse termo. É da cabeça dele”.

Anvisa não autoriza o uso emergencial
do remédio Avifavir contra o coronavírus
Julia Affonso

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvi-
sa) negou ontem o pedido de 
autorização temporária para 
uso emergencial do medi-
camento Avifavir (Favipira-
vir) no tratamento antiviral 
de pacientes hospitalizados 
com covid-19. A decisão 
unânime foi tomada duran-
te a 12ª reunião pública da 
Diretoria Colegiada (Dicol), 
nessa terça-feira.

Segundo a relatora, a 

diretora da agência Meiru-
ze Freitas, o remédio não 
atende às expectativas da 
agência quanto aos requisi-
tos mínimos de segurança e 
eficácia no contexto do uso 
emergencial.

“A Anvisa deve usar de 
todas as vias possíveis para 
fazer com que novos trata-
mentos estejam disponíveis 
para os pacientes o mais 
rápido possível. Entretanto, 
não se pode autorizar o uso 
de um medicamento que 
não demonstrou benefício 

clínico no tratamento da co-
vid-19 e ainda pode resultar 
em riscos à saúde dos pa-
cientes”, afirmou Freitas.

A solicitação de autori-
zação de uso emergencial do 
Avifavir foi feita pelo Instituto 
Vital Brazil, representante no 
Brasil do medicamento, fabri-
cado pelas empresas russas 
API – Technologies LLC e Joint 
Stock Company Chemical Di-
versity Research Institute.

Nota da Anvisa
Em nota, a Anvisa jus-

tificou a decisão afirmando 
que o medicamento é pro-
duzido com matéria-prima 
ainda não registrada pela 
agência e que nenhuma ou-
tra autoridade regulatória 
de outros países aprovou o 
Avifavir para o tratamento 
da covid-19. Além disso, as 
áreas técnicas concluíram 
que as limitações, incertezas 
e riscos da aprovação do uso 
emergencial do medicamen-
to superariam os benefícios 
no eventual tratamento de 
pacientes.

Daniel Weterman e 
Amanda Pupo
Agência Estado

Julia Affonso
Agência Estado
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Casos de covid-19 e hospitalizações pela doença estão em queda no país, que deve se tornar uma zona branca da doença

Agência Brasil

A Itália vai suspender a 
exigência do uso de másca-
ras ao ar livre a partir de 28 
de junho, disse o governo na 
última segunda-feira , já que 
os casos de covid-19 e as 
hospitalizações pela doença 
estão em queda.

O uso obrigatório de 
máscaras foi imposto em ou-
tubro do ano passado, quan-
do o país entrava em uma se-
gunda onda da epidemia e as 
autoridades 
m o s t r a v a m 
d i f i c u l d a d e 
para conter 
as infecções.

O gover-
no de Mario 
Draghi está 
s u s p e n d e n -
do restrições 
continuamen-
te desde abril, 
e com isso reativando ativi-
dades como restaurantes, 
bares, cinemas e academias 
de ginástica e permitindo a 
liberdade de circulação no 
país. O uso de máscaras era 
uma das últimas regras ain-
da em vigor, e será mantido 
em áreas públicas fechadas.

A decisão começará a 

valer na próxima segunda-
feira, quando toda a nação 
deve se tornar uma zona 
branca de covid-19, o nível 
de risco mais baixo do siste-
ma de quatro estágios colo-
ridos usado pela Itália para 
calibrar as restrições em 
suas 20 regiões.

Dezenove delas já es-
tão brancas, com exceção 
da área minúscula de Valle 
d’Aosta, no norte, que está 
amarela - o segundo menor 
nível de risco.

“A partir 
de 28 de ju-
nho, deixare-
mos para trás 
a necessidade 
de usar más-
caras ao ar 
livre nas zo-
nas brancas”, 
disse o minis-
tro da Saú-
de, Roberto 

Speranza, no Facebook, de-
pois de ser orientado pelo 
conselho de especialistas do 
governo.

Os italianos devem con-
tinuar levando máscaras 
consigo quando saírem de 
casa e estar prontos para 
usá-las ao ar livre se houver 
multidão.

Itália não exigirá máscaras 
ao ar livre a partir de 2a feira
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Imunização em risco

OMS alerta que as vacinas estão 
escassas nos países mais pobres
Agência Brasil

Alguns países que re-
cebem vacinas por meio do 
esquema de partilha da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), a Covax, estão sem do-
ses suficientes para continuar 
os programas de vacinação, 
avisou a Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

A Covax entregou 90 
milhões de doses a 131 paí-
ses, número que nem sequer 
está perto da quantidade su-
ficiente para proteger aque-
las populações, alerta Bru-
ce Aylward, conselheiro da 
OMS. A insuficiência é maior 
na África, que enfrenta nova 
onda de infecções.

O presidente da África 
do Sul, Cyril Ramaphosa, pe-
diu que os países ricos  deixem 
de monopolizar as vacinas. Ele 
lembrou que em todo o conti-
nente africano só foram admi-

Presidente eleito do Irã 
rejeita encontro com Biden
Agência Estado

O ultraconservador 
Ebrahtim Raisi deu sua primeira 
entrevista como presidente elei-
to do Irã na última segunda-feira. 
A jornalistas, ele disse que apoia 
as negociações para retomar o 
acordo nuclear de 2015, mas re-
jeita categoricamente qualquer 
possibilidade de encontro com 
o presidente dos EUA, Joe Biden, 
mesmo que Washington suspen-
da todas as sanções contra o país.

O clérigo linha-dura afir-
mou que sua prioridade em ter-
mos de política externa é melho-
rar as relações do Irã com seus 
vizinhos árabes do Golfo Pérsico, 
embora o discurso em tom im-

positivo não tenha deixado mui-
ta esperança de entendimento. 
Anteontem, por exemplo, Raisi 
pediu à Arábia Saudita, histórico 
rival regional dos iranianos, que 
pare imediatamente sua inter-
venção no Iêmen.

Raisi, de 60 anos, um crí-
tico contundente do Ocidente, 
assumirá o lugar do pragmáti-
co Hassan Rohani no dia 3 de 
agosto. Até lá, o Irã ainda tenta 
salvar o acordo nuclear e se li-
vrar das sanções econômicas 
dos EUA, que prejudicaram a 
economia iraniana “Apoiamos 
as negociações que garantem 
nossos interesses nacionais. A 
América deve retornar imedia-
tamente ao acordo e cumprir 

suas obrigações”, disse Raisi.
As negociações nuclea-

res estão em andamento em 
Viena, na Áustria, desde abril. 
Iranianos e americanos buscam 
uma maneira de ressuscitar o 
pacto que os EUA abandonaram 
em 2018, por decisão do então 
presidente Donald Trump, que 
restabeleceu as sanções ao país.

Diante da retirada dos 
EUA, o Irã começou a violar 
os termos do acordo - espe-
cialmente com relação ao en-
riquecimento de urânio -, que 
haviam sido projetados para 
minimizar o risco de o país 
desenvolver armas nucleares, 
uma ambição que o governo 
iraniano nega.

19
regiões do país já estão  

na zonas brancas,  
com exceção de Valle  

d’Aosta, que está amarela 

Casa Branca minimiza declarações
A Casa Branca minimizou as decla-

rações de Raisi, dizendo que nenhuma 
reunião foi planejada, e lembrando que, 
na verdade, o líder supremo do Irã, o 
aiatolá Ali Khamenei, é quem realmente 
toma as decisões em Teerã. “Atualmente, 
não temos nenhuma relação diplomá-
tica com o Irã ou nenhum plano de nos 
reunirmos em nível de liderança”, disse 
a porta-voz de Biden, Jen Psaki. “Nossa 
visão é que o líder supremo é quem toma 
as decisões.”

Raisi é um dos líderes iranianos que 
estão sob sanções americanas. Os EUA e 
grupos de defesa dos direitos humanos 
dizem ele está envolvido no assassinato 
de milhares de presos políticos em 1988. 
O presidente eleito, que fez uma longa 
carreira no Judiciário, questionou as 
acusações.

“Se um juiz ou um promotor defen-
deu a segurança do povo, ele deve ser 
elogiado. Estou orgulhoso de ter defen-
dido os direitos humanos em todas as 
posições que ocupei até agora.”

A Casa Branca garante que o as-
sunto será abordado nas negociações 
nucleares em Viena. Os países árabes 
do Golfo dizem que não há como se-
parar o programa de mísseis do Irã e o 
comportamento “desestabilizador” no 
Oriente Médio, onde iranianos e saudi-
tas travaram guerras indiretas em países 
como Iêmen e Iraque.

Eleito no primeiro turno com quase 
62% dos votos, Raisi elogiou anteontem 
a “presença massiva” da população 
iraniana nas seções eleitorais, “apesar 
da guerra psicológica travada pelos 
inimigos do Irã”. A votação, no entanto, 
foi marcada por uma abstenção recorde 
- estima-se que o comparecimento tenha 
sido de 48%, o mais baixo da história 
da república. Apesar de ser a cara do 
Executivo iraniano, o presidente tem 
prerrogativas limitadas, já que a essên-
cia do poder está centrada nas mãos de 
Khamenei, que tem a última palavra em 
questões centrais, como política externa 
e os programas de míssil e nuclear.

A Covax entregou 
90 milhões de 
doses a 131 
países, quantia 
ainda insuficiente 

nistradas 40 milhões de doses 
– menos de 2% da população.

Ramaphosa anunciou que 
a OMS está instalando na Áfri-
ca do Sul um hub para dar a 
companhias dos países pobres 
e em vias de desenvolvimento 
o conhecimento e as licenças 
para produzir vacinas contra 

a covid-19. Ele chamou a ini-
ciativa de “passo histórico” 
na partilha de tecnologia que 
salva vidas.

O hub pode permitir que 
as companhias africanas con-
sigam produzir vacinas com a 
tecnologia mRNA (usadas nas 
vacinas da Pfizer e da Moder-

na) dentro de 9 a 12 meses. 
Segundo a OMS, duas compa-
nhias já integram o sistema 
e há negociações para que a 
Pfizer e a Moderna participem.

“Com a iniciativa, vamos 
mudar a narrativa”, disse Ra-
maphosa, em entrevista cole-
tiva para anunciar o programa.

Foto: Agência Brasil
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Diário Oficial trouxe ontem a publicação do decreto que permitirá a execução do projeto voltado à atração de investimentos

O Parque Tecnológico Ho-
rizontes de Inovação pretende 
atrair investimentos interna-
cionais e nacionais para a ci-
dade e o Estado, bem como es-
timular o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas volta-
das para setores como saúde, 
educação, economia criativa, 
planejamento urbano, susten-
tabilidade e meio ambiente, e 
soluções governamentais. O 
primeiro passo para a execu-
ção do projeto foi dado ontem, 
mediante publicação no Diá-
rio Oficial do Estado, que ins-
tituiu o programa ParqTeχHI 
para dar suporte à iniciativa. 
O espaço será localizado na 
Praça Dom Ulrico, no Centro 
de João Pessoa.

O governador João Aze-
vêdo, através do decreto nº 
41.364, autorizou  a Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia da Paraí-
ba a instalar as primeiras ati-
vidades na propriedade esta-
dual que receberá a estrutura, 
bem como acertar parcerias, 
convênios, acordos e contratos 
para auxiliar nas atividades de 
implantação de pós-implan-
tação do ParqTeχHI. A pasta 
também pode colaborar com 
outros órgãos e entidades en-
volvidos no projeto para esta-
belecer direcionamentos, pla-

Beatriz de Alcântara 
alcantarabtriz@gmail.com

Estado oficializa programa que 
institui o Parque Tecnológico
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Crise é qualquer situação que ameace 
prejudicar pessoas e empresas, interromper 
a continuidade de um negócio ou destruir a 
reputação de uma marca. E estas, quando não 
trabalhadas estrategicamente, podem ameaçar 
a imagem da organização, os negócios, além 
de impactar nas finanças de forma negativa. A 
crise pode ser gerada por um fator interno ou 
externo, mas a melhor forma de evitar que seu 
negócio seja prejudicado é estar preparado 
para reagir. Ou seja, você ou sua marca preci-
sam se antecipar e trabalhar a gestão de crises 
e criar um planejamento para avaliar diversos 
tipos de riscos que podem afetar uma empresa, 
seu negócio ou sua marca.

Mas o que é a gestão de crise? Trata-se 
de um conjunto de ações pensadas estrategi-
camente com o intuito de reduzir ao máximo 
os danos causados por uma fase difícil. Ela 
busca lidar com o problema de modo a definir 
estratégias de enfrentamento e de prevenção 

também. O gerenciamento de crise avalia po-
tenciais perigos em diferentes áreas: finanças, 
operações, processos, pessoal, clientes e so-
ciedade e estabelecer planos de contingência. 
Antes de entrar nas dicas para esse gerencia-
mento, vou destacar aqui algumas observações 
de extrema importância num momento tão 
delicado como este. Anote! Seja rápido. Não se 
esconda, assuma o erro; não entre em conflito 
com a outra parte; utilize sempre da calma, 
gentileza e educação; ouça a parte que foi le-
sada; mostre disponibilidade para a resolução 
do problema e, por último, o diálogo amistoso 
é sempre a melhor saída! Dito isto, escrevo 
abaixo um roteiro resumido com orientações 
básicas para elaboração de um plano com 
ações estratégicas para saída de uma crise evi-
tando a menor quantidade de danos possíveis. 
Vamos a elas:

1.Crie um comitê de crise: sua função é 
centralizar, coordenar e direcionar as ações da 

corporação frente a este novo cenário. Ele vai 
definir com antecedência quais ações preci-
sam ser tomadas, se reunindo, preparando e 
atuando de forma permanente. 2. Desenvolva 
um manual de gestão de crise: esse plano de 
comunicação nada mais é que um manual para 
conter a crise, no qual deve ter a lista das forta-
lezas e fraquezas da organização, explicar como 
e quando agir diante das mais diversas situa-
ções, além dos contatos dos responsáveis pelo 
comitê. Neste documento, também deve estar 
descrito quem será o porta-voz nessas situa-
ções e qual postura ele deve adotar. 3. Invista 
na comunicação: comunicação clara, objetiva, 
transparente. Tanto a comunicação interna 
quanto a externa, com clientes ou o público, 
precisa ser sempre priorizada. Em momentos 
críticos, é preciso pensar em declarações mais 
consistentes com uma maior velocidade para 
facilitar a recuperação do estrago. 4. Mantenha 
a empresa funcionando: em um momento de 

Gerenciamento de crise da marca ou 
empresa: confira aqui as melhores dicas

crise, por mais difícil que seja, é preciso manter 
a empresa funcionando. Afinal, não é porque 
você está enfrentando uma crise que todas as 
áreas da empresa precisam parar. 5. Pense nas 
ações pós-crise: quais mudanças a empresa ou 
marca deverá tomar e passar a seguir? O que foi 
aprendido para não cometer este erro nova-
mente? Como a marca irá se apresentar para o 
público a partir de agora?

Esse tipo de planejamento permite que 
a empresa organize melhor as estratégias 
que serão adotadas para enfrentar a crise em 
questão. Quando bem estruturado, ajuda a ga-
rantir que as decisões sejam tomadas com mais 
consciência e assertividade. Tenha em mente 
que momentos de conflitos sempre podem 
surgir, mas que eles passam. E por isto ter uma 
equipe treinada para agir com rapidez, cuidado 
e profissionalismo é o primeiro passo para uma 
empresa causar menos impactos negativos. Se 
antecipe a estes possíveis acontecimentos e crie 
um planejamento de crise, com ele a reputação 
da sua marca enfrentará as dificuldades de 
maneira ágil, profissional e estratégica e quiçá 
conseguirá reverter a situação de maneira tão 
criativa que a marca sairá da crise melhor do 
que entrou. Pode acreditar!

Os proprietários de 
veículos com final de placa 
6 na Paraíba, deverão efe-
tuar o pagamento do Im-
posto Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) até o dia 30 de ju-
nho, caso façam opção de 
pagar em cota única, com 
desconto de 10% à vista. 
Essa é também a data limi-

te para a entrega da com-
provação dos documentos 
dos que solicitaram a isen-
ção do tributo do IPVA da 
placa final 6, no ano pas-
sado. Eles precisarão fazer 
o envio da documentação, 
via e-mail, para o endereço 
gerencia.itcd.ipva@sefaz.
pb.gov.br  

Os contribuintes têm 

três opções de pagamen-
to do tributo dos veículos 
com placa final 6. A pri-
meira é a cota única com 
desconto de 10% à vista; 
a segunda opção é o paga-
mento em três parcelas, 
mas sem desconto, sendo 
a primeira com vencimen-
to até o dia 30 deste mês; 
e a terceira é o pagamen-

to total do IPVA no dia 31 
de agosto, também sem o 
desconto de 10%, evitando 
ainda os acréscimos de ju-
ros e multa. 

Os boletos do IPVA/
licenciamento deverão ser 
impressos por meio da in-
ternet, no portal da Sefaz 
www.sefaz.pb.gov.br ou do 
Detran-PB: http://www.

detran.pb.gov.br . O paga-
mento deve ser efetuado 
nas agências bancárias do 
Banco do Brasil e da Caixa 
Econômica Federal ou no 
serviço de autoatendimen-
to dos bancos; nas casas 
lotéricas; ou de forma mais 
prática no mobile banking 
– aplicativo disponível pe-
los bancos em aparelhos 

móveis como smartphones.
As categorias isentas 

precisam enviar a docu-
mentação. É importante 
lembrar que esses veículos 
isentos deverão pagar as 
demais taxas que envolvem 
o emplacamento, como se-
guro obrigatório (DPVat), li-
cenciamento do Detran-PB 
e a Taxa de Bombeiro.

Placa final 6: pagamento do IPVA termina dia 30

nejar estratégias de execução 
e monitorar as iniciativas de 
integração do Centro Histórico 
de João Pessoa.

Conforme a publicação 
do DOE, outros objetivos do 
Parque envolvem apoio para 
atividades de pesquisa e de-
senvolvimento; integração en-
tre empresas, instituições de 
pesquisas, universidades e ins-
tituições de prestação de ser-

viços; apoiar projetos sociais 
que estejam ligados à pesquisa 
e estudo; e demais ações que 
estejam diretamente relacio-
nadas ao fomento à ciência e 
tecnologia na capital e no Esta-
do, de forma geral.

Ação conjunta
O Parque será gerido atra-

vés de sociedade de economia 
mista, ou seja, considerando 

um comitê composto por re-
presentantes do Governo do 
Estado, do setor produtivo e de 
instituições ligadas à pesquisa 
em ciência e tecnologia. O pro-
jeto foi lançado pelo gover-
nador João Azevêdo no início 
deste ano. Na ocasião, o gestor 
estadual anunciou um investi-
mento de cerca de R$ 20 mi-
lhões de recursos da Paraíba 
para viabilizar o empreendi-

mento. “Queremos permitir 
que as empresas e as institui-
ções de Ciência e Tecnologia 
tenham um espaço para com-
partilhar conhecimento e criar 
oportunidades para a nossa 
juventude”, ressaltou à época.

Segundo Cláudio Furtado, 
secretário da Educação, Ciên-
cia e Tecnologia, o ParqTeχHI, 
“é de fundamental importân-
cia para o Estado, porque ele 

vai fazer com que toda a mão 
de obra altamente qualificada 
produzida no Estado, nas nos-
sas instituições e também nas 
nossas escolas no Ensino Mé-
dio e, que geralmente trans-
formavam empreendedores, 
criavam suas empresas e iam 
para outros locais, possam 
empreender aqui. Então, ele 
irá gerar desenvolvimento na 
área de inovação e também 
recurso, emprego e renda, e 
desenvolvimento sustentável.”

A construção do  Parq-
TeχHI também resultará em 
melhorias infraestruturais no 
Centro Histórico da capital, 
como reforma no prédio da 
Loteria do Estado; resgate da 
oficina-escola Tito Silva; ma-
nutenção do Centro Cultural 
São Francisco; implantação do 
Museu da Cidade, na casa em 
que morou João Pessoa; den-
tre outras obras. 

A estrutura do Parque 
Tecnológico contará com 
equipamentos que alinhem 
sustentabilidade com inova-
ção, com os espaços de co-
working, recepção interativa, 
espaços com paredes de pes-
quisa e mesas touchscreen, 
espaços makers, espaços de 
soluções de alto rendimento, 
espaços incubadoras e acele-
radoras para startups, espaço 
de robótica, auditório, praça 
de alimentação e outros am-
bientes.

Foto: Evandro Pereira

Projeto, que será executado no 
Centro Histórico da capital, foi 
lançado pelo governador João 
Azevêdo no início deste ano
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Safra 2020/2021 manteve a média de produção obtida no estado nos últimos anos mesmo com a pandemia de covid-19 
A produção de cana-de

-açúcar na Paraíba na safra 
2020/2021 manteve a média 
das últimas três safras mesmo 
com a pandemia de covid-19. 
A safra que começou em agos-
to de 2020 e só foi comple-
tamente encerrada em maio 
último, contabilizou um re-
sultado final de 5.806.141,09 
milhões de toneladas de cana. 
Esses dados são referentes ao 
somatório de cana de produ-
tores independentes ligados 
à Associação dos Plantadores 
de Cana da Paraíba (Asplan), 
que responderam por um vo-
lume de 2.463.531,95 milhões 
de toneladas, ao montante de 
cana das indústrias locais, que 
totalizam mais 3.342.609,14 
toneladas. A média das últi-
mas três safras de cana da Pa-
raíba ficou em torno de cinco 
milhões de toneladas. 

Das oito unidades indus-
triais, sete moeram cana de 
fornecedores ligados à Asplan: 
Tabu, Giasa, Japungu, Agroval, 
Miriri, Monte Alegre e Pemel. 
A Usina São João só moeu cana 
própria. Outras unidades in-
dustriais fora da Paraíba tam-
bém absorveram em menor 
escala, a produção estadual 
que foram a Olho D’água, em 
Camutanga (PE), a Baía For-
mosa, em Baía Formosa (RN) 
e a Cooperativa do Agronegó-
cio dos Fornecedores de Cana 
de Açúcar (Coaf) - antiga usina 
Cruangi, em Timbaúba (PE). 

“A Paraíba, a exemplo de 
outras regiões produtoras do 
Nordeste, registrou sensível 
queda em sua produção, mas, 

PB produz quase 6 milhões de 
toneladas de cana-de-açúcar
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No estado, mais de 72% dos fornecedores 
de cana são considerados micro produtores 
e quase 20% são pequenos produtores

Foto: Ortilo Antonio

mantivemos a mesma média 
de produção de anos anterio-
res”, argumenta o presidente 
da Asplan, José Inácio de Mo-
rais. O dirigente canavieiro 
lembra que a destinação de 
cana produzida na Paraíba 
para usinas de PE e RN não 
foram contabilizadas no Es-
tado, o que evidencia que a 
produção local pode ter sido 
um pouco maior que os dados 
apresentados. 

Classificação
Para efeito de classifica-

ção do produtor canavieiro, 
denomina-se como micro 
produtor quem produz até 
mil toneladas/safra. Os pe-
quenos produzem entre mil 
e 5 mil toneladas. Os médios 
se classificam entre quem 
produz de 5 a 10 mil tonela-
das, enquanto que é conside-
rado grande produtor quem 
fornece acima de 10 mil to-

neladas. Na Paraíba, 72,53% 
dos fornecedores de cana são 
considerados microproduto-
res e 19,80% são pequenos 
produtores. Os médios repre-
sentam 3,73%, enquanto os 
grandes contabilizam apenas 
3,07% do universo de forne-
cedores de cana.

Em relação ao percen-
tual da produção na safra 
2020/2021, os micropro-
dutores foram responsáveis 

pelo volume de 9,21%, com 
226.990,35 toneladas, os 
pequenos produtores por 
23,09%, com um volume de 
568.716,43 toneladas, os 
médios responderam por 
17,54%, com 432.024,66 
toneladas e os grandes pro-
dutores foram responsáveis 
por 50,16% da produção da 
atual safra, com um volume 
equivalente a 1.235.800,50 
toneladas de cana.

A Secretaria de De-
sestatização, Desinves-
timento e Mercados do 
Ministério da Economia 
publicou nota em que 
afirma que a aprovação 
da Medida Provisória 
1.031/2021 pelo Con-
gresso Nacional, que pre-
vê a privatização da Ele-
trobras, “representa um 
momento histórico para 
o país e chega com 26 
anos de atraso”. A primei-
ra tentativa de privatiza-
ção da empresa ocorreu 
em 1995.  

O texto base da MP, 
aprovada na Câmara na 
segunda-feira (21), pre-
vê, entre outras medidas, 
a emissão de novas ações 
da Eletrobras, a serem 
vendidas no mercado 
sem a participação da 
empresa, resultando na 
perda do controle acio-
nário de voto mantido 
atualmente pela União. A 
matéria segue para san-
ção do presidente Jair 
Bolsonaro.

Segundo a nota, o 
texto final aprovado pelo 
Legislativo traz “expres-
sivas vantagens ao con-
sumidor”, pois a operação 
pode representar cerca 
de R$ 100 bilhões aos co-
fres públicos e promover 
a reorganização do setor 
elétrico brasileiro por 
meio de benefícios como 
a “redução das garantias 
físicas das usinas renova-
das e as obras de revitali-
zação das bacias; além do 
direcionamento de mais 
de R$ 40 bilhões para a 
CDE [Conta de Desenvol-
vimento Energético] em 
benefício da modicidade 
tarifária de todos os con-
sumidores”.

A estimativa do Mi-
nistério de Minas e Ener-
gia é de redução de 6,3% 
na tarifa de energia para 
por todos os brasileiros. 

Privatizar a 
Eletrobras 
pode render 
R$ 100 bi
Antônio Claret Guerra
Agência Brasil

Dados de março

MEIs puxam criação de empresas no país

O mês de março regis-
trou a criação de 351.714 
empresas no país, um au-
mento de 17,9% em compa-
ração com igual período de 
2020. A abertura das empre-
sas em março, o último mês 
com dados consolidados, foi 
impulsionada pelo cresci-
mento das microempresas 
individuais (MEIs) e do setor 
de serviços. Os dados, divul-

gados ontem são do Indica-
dor Nascimento de Empresas 
da Serasa Experian. 

Segundo o levantamen-
to, do total de 351.714 em-
presas criadas em março, 
240.166 foram do setor de 
serviços (68,2%); 81.890, 
do comércio (23,3%); 
26.419, da indústria (7,6); 
e demais, 3.239 (0,9%). 
Quanto à natureza jurídi-
ca, foram abertas 282.211 
MEIs (80,3%); 45.145 so-
ciedades limitadas (12,9%); 

Crédito Verde do BNB recebe 
R$ 5,4 bi em investimentos

O Banco do Nordeste 
investiu R$ 5,4 bilhões no 
Crédito Verde apenas em 
2020. O valor corresponde 
a 20,9% das contratações 
globais do Fundo Constitu-
cional de Financiamento do 
Nordeste (FNE), que alcan-
çaram, no exercício, R$ 25,8 
bilhões, beneficiando os 
nove estados do Nordeste, o 
norte de Minas Gerais e do 
Espírito Santo.

Na carteira de produ-
tos oferecidos pelo BNB 
incluem-se no conceito de 
Crédito Verde o Programa de 
Financiamento à Sustentabi-

lidade Ambiental (FNE Ver-
de), com o crédito para a ge-
ração distribuída de energia 
a partir de fontes renováveis 
via linha FNE Sol, bem como 
para diversas outras moda-
lidades de financiamento; o 
Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar (Pronaf) 
Bioeconomia; o Pronaf Flo-
resta; o Pronaf Semiárido; 
o Pronaf Agroecologia e o 
Agroamigo Sol.

No âmbito do FNE Verde, 
voltado para o desenvolvi-
mento de empreendimentos 
e atividades econômicas que 
propiciem a preservação, 

conservação, controle e re-
cuperação do meio ambiente, 
com foco na sustentabilidade 
e competitividade das em-
presas e cadeias produtivas, 
somente em 2020 as aplica-
ções somaram R$ 5,2 bilhões.

Desse total, R$ 264,1 mi-
lhões correspondem a opera-
ções do FNE Sol, com o qual 
o BNB financiou projetos de 
sistemas de micro e minige-
ração distribuída de energia 
por fontes renováveis para 
consumo próprio residencial 
(pessoa física) ou direciona-
dos a produtores rurais e a 
empresas (pessoa jurídica).

A Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) lançou 
ontem o Painel Dinâmico 
da Qualidade da Produção 
de Biodiesel. A ferramenta 
interativa consolida dados 
de certificados de qualida-
de enviados ao órgão regu-
lador pelos produtores.

O certificado de quali-
dade é exigido para a comer-
cialização do produto, e seus 

dados devem ser enviados 
à ANP até o décimo dia do 
mês seguinte à produção. 
Essa informação serve para 
compor o banco de dados da 
agência e subsidiar proces-
sos de revisão de resoluções 
e de monitoramento da qua-
lidade do produto.

“Com o painel dinâmico 
é possível extrair informa-
ções enviadas desde 2016, 
bem como avaliar a influên-
cia da composição das ma-
térias-primas utilizadas na 
produção do biodiesel nas 

características físico-quími-
cas especificadas pela ANP. 
Além disso, é possível acom-
panhar os níveis de confor-
midade destas caracterís-
ticas ao longo do tempo”, 
informou a agência, em nota

Os painéis dinâmicos fo-
ram adotados pela ANP para 
aumentar a transparência 
do setor. Os painéis utilizam 
uma ferramenta de Business 
Inteligence (BI) para divul-
gar estatísticas atualizados 
das principais atividades re-
guladas pela reguladora.

Painel da ANP irá avaliar 
qualidade de biodiesel
Fernanda Nunes
Agência Estado

Nordeste foi 
responsável pela 

abertura de 58 mil 
empresas no período 
verificado pela Serasa

Região
10.383 empresas individuais 
(2,9%); e 13.965, outros 
tipos (3,9%). “As pessoas 
seguem optando por inves-
tir na abertura de empresas 
para geração de renda, já que 
o desemprego continua em 
alta”, destacou o economista 
da Serasa Experian Luiz Rabi.

Em comparação à março 
do ano passado, as socieda-
des limitadas tiveram o maior 
crescimento do mês, com alta 
de 67,3%. “O aumento desse 
tipo de empresa pode indicar 

que os empreendedores es-
tão preferindo trabalhar em 
sociedade para garantir, prin-
cipalmente, apoio financeiro 
em meio à crise econômica, 
já que o investimento inicial 
costuma ser decisivo para ga-
rantir a saúde e o sucesso do 
novo negócio”, ressaltou Rabi.

O Sudeste registrou o 
maior número de empresas 
abertas (178,3 mil), seguido 
do Sul (63,7 mil), Nordeste 
(58 mil), Centro-Oeste (31,7 
mil), e Norte (19,7 mil).

Bruno Bocchini 
Agência Brasil
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Complexo irá participar de iniciativa desenvolvida pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, por meio do Proadi-SUS 
O Complexo Hospitalar 

Regional Deputado Janduhy 
Carneiro (CHRDJC), de Pa-
tos, foi aprovado para parti-
cipar do projeto ‘Reestrutu-
ração de Hospitais Públicos 
(RHP)’, desenvolvido, desde 
2009, pelo Hospital Alemão 
Oswaldo Cruz, por meio do 
Proadi-SUS. 

O objetivo da ação é con-
tribuir com a gestão de hos-
pitais do Sistema Único de 
Saúde (SUS), promovendo 
uma melhor sistematização 
de processos assistenciais, 
administrativos e gerenciais, 
que reduzem os riscos aos 
pacientes, familiares e co-
laboradores e promovem 
melhorias à assistência, se-
guindo os princípios do Pro-
grama Nacional de Segurança 
do Paciente, do Ministério da 
Saúde. E o primeiro ciclo do 
projeto já começa com uma 
reunião no dia 14 de julho, na 
sede da Secretaria Estadual 
de Saúde, em João Pessoa.

“Em tempos de pande-
mia da covid-19, qualquer 
suporte que nos permita 
prestar uma melhor assis-
tência, com foco em gestão e 
segurança aos pacientes sus-
peitos ou confirmados da co-
vid-19, é muito bem-vindo”, 
destaca o diretor geral do 
Complexo, Francisco Guedes, 
que comemorou a aprovação 
do ingresso da unidade ao 
projeto, lembrando que ele 

agregará para a unidade um 
conjunto de ações que forta-
lecerão o processo contínuo 
de melhoria que já está em 
andamento na unidade des-
de o ano passado. Entre as 
ações que serão realizadas 
incluem-se videoconferên-
cias semanais para as equi-
pes de saúde específicas em 
área multiprofissional, com 
foco no coronavírus.   

 
Sobre o projeto
O Projeto de Reestrutu-

ração de Hospitais Públicos 
(RHP) é uma ação de inter-
venção e de instrumentaliza-
ção em gestão em saúde que 
desenvolve ações para forta-
lecer e fomentar melhorias 
nos processos assistenciais, 
administrativos e gerenciais 
dos hospitais do SUS, com 
enfoque na avaliação e no 
monitoramento contínuo 
de processos, na redução de 
custos e no gerenciamento 
consciente de recursos hu-
manos e materiais, conse-
quentemente contribui para 
a padronização de rotina e 
a redução de riscos aos pa-
cientes, aos familiares e tra-
balhadores da saúde. 

O projeto já contempla 
outros 56 hospitais públicos 
no país, localizados nas re-
giões Norte, Nordeste e Cen-
tro-Oeste, áreas onde o núme-
ro de casos de Covid cresceu 
muito nos últimos meses.
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Hospital Regional de Patos 
agora integra o Projeto RHP

Turma da Mônica ilustra guia para retorno às aulas

A Turma da Mônica é a 
estrela de guia lançado on-
tem com orientações para a 
prevenção do novo corona-
vírus em ambiente escolar. A 
cartilha Cuidados na Escola  
tem a intenção de orientar 
as famílias do Brasil sobre o 
retorno às aulas presenciais, 
que tem ocorrido gradual-
mente em diferentes estados 
e municípios. 

A cartilha foi elaborada 
pela equipe técnica do Fundo 
de Emergência Internacional 
das Nações Unidas para a In-

fância (Unicef), das áreas de 
saúde, educação e WASH, que 
é a sigla em inglês para Água, 
Saneamento e Higiene. O guia 
inclui ainda informações e 
orientações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
Ministério da Saúde e secre-
tarias de Saúde Estaduais e 
municipais.

Na visão do Unicef, é pre-
ciso reforçar alguns cuida-
dos nesse retorno que se dá 
depois de meses sem que os 
alunos pudessem frequentar 
as escolas presencialmente. 
O guia, que é ilustrado pelos 
personagens do Bairro do Li-
moeiro, traz procedimentos 

de forma didática para que 
os pais, mães e responsáveis 
orientem as crianças e adoles-
centes no retorno às escolas. 
“Para que todos fiquem pro-
tegidos, incluindo estudantes, 
profissionais que atuam nas 
escolas e as famílias de cada 
um”, apontou o Unicef.

A cartilha também dá 
dicas de como abordar o as-
sunto com os filhos e sugere 
atividades para serem realiza-
das pelas escolas. “O material 
também traz orientações e os 
cuidados necessários no am-
biente escolar, tanto na sala 
de aula, quanto no transporte 
e na hora do recreio, como o 

uso de máscaras e a higieniza-
ção frequente das mãos”, deta-
lhou o Fundo da ONU.

Para reforçar a inclusão, 
o guia inclui ainda ações de 
prevenção para crianças e 
adolescentes com deficiên-
cias cognitivas ou respira-
tórias graves que provocam 
dificuldade de utilização das 
máscaras. Além disso, pro-
põe alternativas a crianças 
e adolescentes com perda 
ou problemas auditivos, que 
precisam ter a leitura labial 
e visualizar as expressões 
do locutor. A sugestão, nes-
se caso, é o uso de máscaras 
transparentes. “Dessa forma, 

é possível construir um am-
biente seguro e que garanta 
oportunidades de aprendiza-
gem a todos”, avaliou o Fundo 
das Nações Unidas.

Para a diretora-executiva 
da Maurício de Sousa Pro-
duções, Mônica Sousa, é de 
extrema importância que a 
mensagem seja transmitida 
de forma mais clara possível, 
para que chegue às famílias 
de maneira eficaz. “Nesse 
momento em que os peque-
nos estão ansiosos para reen-
contrar e interagir com os co-
legas, é fundamental reforçar 
todos os procedimentos para 
que eles possam aproveitar o 

retorno à escola com a maior 
segurança possível. Entende-
mos que a forma didática é 
a mais eficaz de se passar a 
orientação às famílias, princi-
palmente, por meio de perso-
nagens e histórias que todos 
já conhecem, facilitando a di-
vulgação e entendimento da 
mensagem”, observou.

O UNICEF e a Maurício 
de Sousa Produções traba-
lham juntos desde o início da 
pandemia, para passar infor-
mações à população, desen-
volvendo diversos materiais 
com orientações contra o 
novo coronavírus por meio 
dos canais digitais. 

Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil

A Prefeitura de João 
Pessoa alerta que a pre-
venção contra o câncer de 
mama, o que mais atinge as 
mulheres no mundo, deve 
ser permanente e a maneira 
mais eficaz de diagnosticar 
e acompanhar a evolução da 
doença, é através da mamo-
grafia. Por isso a Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) 
vem executando o Plano de 
Rastreamento Mamográfi-
co, no qual as mulheres po-
dem fazer o exame no mês 
do aniversário.

Até o dia 31 de maio fo-
ram realizadas 5.370 mamo-
grafias e o objetivo é ampliar 
este número. “Mesmo em um 
contexto de pandemia não se 
pode menosprezar as outras 
doenças. As mulheres não 
podem depender apenas do 
autodiagnóstico. É preciso 
fazer a mamografia todo ano, 
pois o exame permite o diag-

nóstico precoce do câncer de 
mama e muda a trajetória da 
doença, ampliando a possi-
bilidade de cura”, alertou a 
mastologista Joana Barros, 
coordenadora de Saúde da 
Mulher da Secretaria Munici-
pal de Saúde.

Como agendar 
Para ter acesso ao servi-

ço, primeiramente, a mulher 
deve procurar a Unidade de 
Saúde da Família mais pró-
xima. Após ser atendida por 
um médico ou enfermeira, o 
profissional preencherá uma 
requisição para o exame, que 
pode ser levada pela própria 
paciente, juntamente com 
documentos necessários 
(RG, CPF, cartão SUS, com-
provante de residência atua-
lizado) ao local onde o exame 
será agendado. Atualmente, 
a mamografia está sendo 
realizada gratuitamente.

PMJP já realizou mais 
de 5,3 mil mamografias

Para doenças crônicas

60% dos brasileiros desconhecem o
calendário ampliado de vacinação

Seis em cada dez bra-
sileiros não sabem que pes-
soas com doenças crônicas 
têm calendários de vacina-
ção ampliados e com indica-
ções específicas, e 76% nun-
ca ouviram falar dos Centros 
de Referência para Imuno-
biológicos Especiais (CRIEs), 
onde esses imunizantes são 
disponibilizados gratuita-
mente no Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Os dados fazem parte de 
um estudo encomendo pela 
empresa farmacêutica Pfizer 
divulgado ontem e aponta 
que nem os profissionais 
de saúde têm dado atenção 
ao tema: 68% daqueles que 
têm alguma doença crônica 
afirmam nunca ter recebido 
orientação profissional para 
procurar a vacinação.

A pesquisa foi feita pela 
Inteligência em Pesquisa e 
Consultoria (Ipec) com 2 mil 
pessoas na cidade de São 
Paulo e nas regiões metro-
politanas de Rio de Janeiro, 
Brasília, Belo Horizonte, Sal-
vador e Curitiba.

Entre os principais da-
dos levantados está o de 
que apenas 30% dos pa-
cientes em tratamento de 
doenças crônicas recebe-
ram recomendação médica 
para se vacinar. Para 3%, a 
recomendação veio de outro 
profissional de saúde, e 10% 
obtiveram a informação por 
meio da imprensa ou das re-
des sociais. Com isso, a maio-
ria dos entrevistados (58%) 
nunca obteve a informação 
de que deveria procurar um 
CRIE para imunização.

A vice-presidente da 
Sociedade Brasileira de Imu-
nizações (SBIm), Isabela 
Ballalai, avalia que falta na 
formação de muitos médicos 
e profissionais de saúde in-
formações sobre as vacinas 
e os calendários disponíveis.

Sem estar capacitados, 
eles não recomendam as 
doses necessárias a seus 
pacientes. Ela exemplifi-

ca que pessoas com HIV, 
que são acompanhadas 
por infectologistas, rece-
bem essa recomendação 
com mais frequência, já 
que a especialidade de 
seus médicos tem mais 
familiaridade com a 
imunização. Já entre 
os cardiopatas, acom-
panhados por cardiolo-
gistas, a recomendação é 
menos comum.

“Orientar o paciente 
cabe, sim, ao médico. O mé-
dico tem uma importância 
fundamental nisso, mas 
também os profissionais 
que estão na ponta e, prin-
cipalmente, quem está nas 
unidades básicas de saúde.”

A SBIm disponibiliza, 
na internet, calendários 
com vacinas recomendadas 
para pacientes com doenças 
crônicas.

Isabela Ballalai citou 
uma pesquisa do Centro de 
Controle de Doenças dos 
Estados Unidos (CDC) que 
aponta que o médico é a 
principal influência positiva 
para a imunização: quando 
o paciente não está informa-
do sobre a vacina, mas rece-
be recomendação médica, a 
chance de se vacinar chega 
a 70%. Já quando ele está 
interessado e não recebe a 
recomendação, esse percen-
tual cai para 8%. Quando 
ambos têm postura positiva, 
as chances sobem para 90%.

Risco aumentado
Um dos motivos que 

levam os profissionais de 
saúde a recomendarem ca-
lendários especiais de va-
cinação para pessoas com 
doenças crônicas se tornou 
mais popular com a pande-
mia de covid-19: a situação 
de comorbidade. Viver com 
doenças como diabetes, hi-
pertensão ou câncer eleva o 
risco de ter um quadro se-
vero de doenças infecciosas 
e preveníveis por vacinas.

A vice-presidente da 
SBIm afirma que o risco de 
desenvolver um caso grave 
de doença pneumocócica 

Vinícius Lisboa
Agência Brasil

em uma pessoa que tem dia-
betes chega a ser 5,8 vezes 
maior do que em uma pes-
soa sem doenças crônicas.

Infectologista e médi-
ca do Centro de Referência 
para Imunobiológicos Espe-
ciais (CRIE) em Vitória, Ana 
Paulo Burian explica que, 
além de alguns quadros de 
saúde apresentarem risco 
aumentado, há vacinas que 
são recomendadas para fa-
miliares da pessoa com si-
tuações especiais de saúde 
e casos em que o número 
de doses muda para obter 
maior efetividade da vaci-
na. Em alguns casos, como 
nos pacientes reumatoló-
gicos, não são as doenças 
que levam à necessidade 
de uma vacinação especial, 
mas o uso de medicamen-
tos imunossupressores no 
tratamento.

“O SUS é igualdade. Ofe-

rece tudo igual para todo 
mundo. Mas a gente sabe 
que tem pessoas que preci-
sam de mais proteção, então, 
essa é a ideia dos CRIEs”, ex-
plica Ana Paula Burian, que 
acrescenta que a vacinação 
precisa ser uma questão de 
saúde para toda a família.

“Existem vacinas que 
são ofertadas nos CRIEs es-
pecificamente para a família. 
E o raciocínio é o seguinte: 
se eu não posso, no imuno-
deprimido, fazer uma vacina 
viva [como a da febre ama-
rela], eu tenho que vacinar 
quem mora com ele. A famí-
lia precisa se vacinar junto 
com o paciente.”

 Para enfrentar a desin-
formação sobre os CRIEs e 
ampliar o conhecimento so-
bre os calendários especiais 
de vacinação, a Pfizer e a 
SBIm vão lançar a campanha 
CRIE Mais Proteção.

30% dos pacientes em 
tratamento de doenças 

crônicas receberam 
recomendação médica 

para se vacinar
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PM reprime índios e votação 
sobre demarcação é adiada
Projeto provoca reação contrária de setores da sociedade civil que defendem os direitos dos indígenas
Lauriberto Pompeu
e Dida Sampaio
Agência Estado

A presidente da Comis-
são de Constituição e Justi-
ça da Câmara (CCJ), deputa-
da Bia Kicis (PSL-DF), adiou 
a sessão prevista para votar 
o Projeto de Lei 490/2007, 
que dificulta a demarcação 
de terras indígenas. A co-
missão analisaria a propos-
ta ontem, mas a reunião foi 
remarcada para hoje, após 
confronto entre indígenas e 
a Polícia Militar, em Brasília.

O projeto provoca rea-
ção contrária de setores da 
sociedade civil que defen-
dem os direitos dos índios. 
A Articulação dos Povos In-
dígenas do Brasil (Apib) or-
ganizou uma manifestação 
em frente à Câmara ontem, 
que contou com aproxima-
damente 80 participantes.

O ato foi reprimido pela 
PM com o uso de bombas de 
gás lacrimogêneo e os ma-
nifestantes revidaram com 
arco e flecha. Como forma 
de encerrar o conflito, que 
durou cerca de 50 minutos, 
deputados intervieram e a 
presidente da CCJ resolveu 
adiar a sessão. "Suspende-

mos por causa do gás", afir-
mou Kicis ao Estadão.

A ativista Chirley 
Pankará afirmou que foi 
atingida na cabeça por uma 
bomba de gás e culpou o 
Governo Federal pela re-
pressão ao ato. "Fui atingida 
por uma bomba na cabeça. 
Felizmente passo bem, mas 
não podemos naturalizar 
esse absurdo", disse ela.

Além de militantes 
e políticos, celebridades 
também protestaram con-
tra o projeto de lei, como 
o youtuber Felipe Neto e a 
atriz Leandra Leal. Duran-
te toda a manhã de ontem, 
a hashtag PL490Não ficou 
entre os assuntos mais co-
mentados no Twitter.

O projeto retira do Pa-
lácio do Planalto a compe-
tência de definir a demar-
cação de terras indígenas e 
transfere para o Congresso. 
O texto do relator, deputa-
do Arthur Maia (DEM-BA), 
estabelece um marco tem-
poral para definir o que são 
as terras demarcadas como 
território indígena.

De acordo com a pro-
posta, são consideradas ter-
ras indígenas aqueles terre-
nos que em 5 de outubro de 

1988, data da promulgação 
da Constituição, eram ha-
bitados em caráter perma-
nente por índios, usados 
para atividades produtivas 
e obrigatórios para a pre-
servação dos recursos am-
bientais necessários à exis-
tência de índios.

Única indígena na Câ-
mara, a deputada Joenia 
Wapichana (Rede-AP) faz 
parte da mobilização contra 
a iniciativa. "Chega de retro-
cessos! Diga não ao PL que 
quer acabar com as terras 
indígenas do Brasil", escre-
veu a deputada nas redes 
sociais.

O líder da Oposição na 
Câmara, Alessandro Mo-
lon (PSB-RJ), também tem 
procurado impedir a vota-
ção do texto. "Na prática, 
o projeto acaba com a de-
marcação de terras indíge-
nas, favorecendo o garimpo 
ilegal", afirmou Molon no 
Twitter.

A bancada ruralista é 
favorável ao projeto e usou 
de forma irônica a hashtag 
PL490Não. Para os rura-
listas, o projeto não acaba 
com direitos dos indígenas 
nem com a demarcação das 
terras.

Desde junho de 2020

Dólar fecha pela primeira 
vez abaixo dos R$ 5,00

O dólar firmou queda 
ante o real nos negócios da 
tarde de ontem, testando 
os menores níveis em um 
ano, na casa dos R$ 4,96. 
Foi a primeira vez que a 
moeda americana encer-
rou um pregão abaixo de 
R$ 5,00 desde 10 de junho 
de 2020, quando terminou 
em R$ 4,93.

No fechamento, o dó-
lar terminou a terça-feira 
em baixa de 1,13%, cotado 
em R$ 4,9661. No merca-
do futuro, o dólar para ju-
lho, que vence no próximo 
dia 1º, cedia 0,89%, a R$ 
4,9730 às 17h33.

Uma confluência de 
fatores externos e inter-
nos ajudaram a retirar 
pressão do câmbio. Inter-
namente, a sinalização na 
ata do Comitê de Política 
Monetária (Copom), de 
que o ritmo de elevação 
da Selic já poderia ter se 
intensificado na reunião 
da semana passada levou 
instituições - como o Itaú, 
o Bank of America e o ASA 
Investments - a aumen-
tarem a aposta de juros 
mais altos pela frente no 
Brasil, o que torna o país 
mais atrativo para o capi-
tal externo.

Lá fora, a moeda nor-
te-americana intensificou 
à tarde o ritmo de queda 
ante moedas fortes e alguns 
emergentes, com os juros 
longos também passan-
do a recuar. O presidente 
do Federal Reserve (Fed, o 
banco central norte-ame-
ricano), Jerome Powell, em 
depoimento no Congres-
so descartou alta de juros 
“preventiva” e afirmou que 
os fatores que pressionam 
a inflação perderão fôlego 
e o quadro deve se normali-
zar, sinalizando que não há 
pressa para elevar os juros.

Operadores observa-
ram ingresso de capital no 
Brasil e vendas da moeda 
antecipando fluxo futuro, 
em meio a captações de 
empresas e busca de retor-
no por investidores. A XP 
deve fechar sua primeira 
emissão externa de títulos 
de dívida amanhã. O Banco 
Inter precifica sua oferta 
de ações, que pode bater 
em R$ 5,5 bilhões, também 
amanhã, enquanto a Eco-
Rodovias definia na tarde 
de ontem sua captação na 
B3, podendo chegar a R$ 2,2 
bilhões. Estrangeiros ten-
dem a participar com 30% a 
40% destes montantes.

A analista de moedas 
do alemão Commerzbank, 
You-Na Park-Heger, res-

salta que o real vem sen-
do a moeda de emergente 
com melhor desempenho 
recente no mercado inter-
nacional, conseguindo se 
beneficiar da abordagem 
mais dura do Banco Central 
na elevação de juros. E on-
tem não foi diferente, com a 
ata reforçando a aposta de 
mais altas pela frente. Após 
a divulgação do documento, 
o Bank of America elevou a 
projeção da Selic de 6,5% 
para 7,0% para o fim de 
2021. O banco americano 
espera duas elevações da 
taxa em 1 ponto porcentual, 
em agosto e setembro.

Nos negócios da ma-
nhã de ontem, havia um 
clima de maior cautela nos 
mercados internacionais 
e o DXY, que mede o dólar 
ante divisas fortes, subia, 
superando o nível de 92 
pontos, nas máximas em 
algumas semanas ou me-
ses ante moedas como o 
dólar canadense, ressalta 
o analista sênior de merca-
dos do Western Union, Joe 
Manimbo. O bitcoin chegou 
a despencar 12% e os juros 
longos americanos tiveram 
altas. À tarde, este movi-
mento se inverteu, o bitcoin 
passou a subir e os juros 
longos começaram a recuar, 
o que abriu espaço para o 
dólar cair abaixo de R$ 5,00.

Foto: Agência Brasil

Altamiro Silva Junior
Agência Estado

O presidente do Fede-
ral Reserve (Fed, o banco 
central norte-americano), 
Jerome Powell, afirmou que 
a recuperação da economia 
dos Estados Unidos após o 
choque da pandemia “ainda 
tem um longo caminho pela 
frente”. Durante audiência 
no subcomitê da Câmara dos 
Representantes sobre a crise 
do coronavírus, o dirigente 
previu que o país verá uma 

“criação forte de empregos” 
até o outono local.

Questionado sobre a 
trajetória da inflação, Powell 
comentou que é “difícil pre-
ver” o momento exato em 
que o avanço de preços fruto 
do quadro da retomada eco-
nômica perderá força. Ele es-
pera, de qualquer modo, que 
essa perda de fôlego ocorra 
adiante, conforme a oferta e a 
demanda se ajustam.

Durante seu depoimento, 
Powell admitiu que levará al-
gum tempo até que o cenário 

na economia fique mais claro, 
por exemplo como exatamen-
te estará o mercado de traba-
lho no pós-pandemia.

Em outro momento, ele 
notou que de fato a mecaniza-
ção industrial pode represen-
tar o fim de alguns empregos 
no setor.

Inflação 
O presidente do Federal 

Reserve ainda afirmou ontem 
ser “muito improvável” que a 
alta atual na inflação nos Esta-
dos Unidos repita o cenário vis-

to nos anos 1970, quando mos-
trou alta mais aguda. Durante o 
depoimento, ele reafirmou que 
a trajetória atual dos preços é 
fruto do contexto de retomada 
forte na demanda, com a oferta 
ainda limitada em alguns se-
tores, conforme o país avança 
gradualmente para reabrir a 
economia e avançar na vacina-
ção contra a covid-19.

Dólar
Powell também falou 

sobre o dólar. Segundo ele, a 
moeda é a reserva mundial, 

graças a características dos 
EUA como sua democracia, 
os fundamentos da economia 
americana. “Nenhuma moeda 
está perto de competir com o 
dólar”, garantiu.

Dívida fiscal
O presidente do Fed tam-

bém foi questionado sobre a 
trajetória da dívida fiscal no 
país. Segundo ele, esse pro-
blema terá de ser resolvido 
adiante, mas “não há dúvida” 
de que a dívida dos EUA é ge-
renciável no curto prazo.

EUA: Economia vai demorar para se recuperar

Ajuda da FN na caçada a ‘serial 
killer do DF’ ainda está incerta

Esperado desde a se-
mana passada, o efetivo de 
20 agentes da Força Nacio-
nal de Segurança Pública 
ainda não chegou a Cocal-
zinho de Goiás (GO), onde 
acontece o cerco a Lázaro 
Barbosa, chamado de “se-
rial killer do DF”. O refor-
ço foi prometido na última 
quinta-feira, 17, pelo minis-
tro da Justiça e Segurança 
Pública, Anderson Torres, 
ao secretário de Segurança 
Pública de Goiás, Rodney 
Miranda. A pasta diz não 
haver previsão de quando 
enviará os policiais.

“Houve oferecimen-
to. No primeiro momento, 
coloquei que não haveria 
necessidade porque ou-
tros estados podem preci-
sar, como Amazonas”, disse 
Rodney Miranda em entre-
vista na sexta-feira passa-

da, dia 18. “Ele (Anderson 
Torres) disse que tem tropa 
de 20 policiais de pronto 
emprego, mas essa tropa 
não veio. Creio que foi mo-
bilizada para outro lugar”, 
completou o secretário de 
Goiás.

Uma força-tarefa com 
cerca de 200 policiais foi 
montada e tem usado o dis-
trito de Girassol, área rural 
de Cocalzinho, como base. 
Foi lá que Lázaro foi visto 
pela última vez e onde a 
família dele mora. O cerco 
também conta com helicóp-
teros e cães farejadores.

Na segunda semana de 
caçada ao homem acusado 
de matar uma família no 
Distrito Federal, a operação 
para capturar Lázaro tem 
perdido força. Os três heli-
cópteros que foram desta-
cados para ajudar nas bus-
cas continuam na região, 
mas após dois dias sem le-
vantar voo, fizeram apenas 
um rápido sobrevoo na se-

gunda-feira, 21, e retorna-
ram para a base.

A polícia e a Secreta-
ria de Segurança Pública de 
Goiás têm afirmado que o 
grande volume de notícias 
falsas atrapalham. “Com 
aproximadamente 24 horas 
de funcionamento, o disque-
denúncia recebeu cerca de 
mil denúncias, sendo elas 
predominantemente trotes, 
ou conversas sem relevância 
para a operação”, informou a 
secretaria por meio de nota.

Gabriel Bueno 
Agência Estado

Gabriela Biló e 
Lauriberto Pompeu
Agência Estado

Uma força-tarefa com 
cerca de 200 policiais foi 

montada e tem usado como 
base o distrito de Girassol, 
área rural de Cocalzinho, 
local onde Lázaro foi visto 

pela última vez

“Muito improvável” 
que a alta atual na 
inflação nos Estados 

Unidos repita o 
cenário visto nos 

anos 1970, quando 
mostrou alta mais 

aguda

No fechamento de ontem, o dólar terminou a terça-feira em baixa de 1,13%, cotado em R$ 4,9661
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Jogo de despedida
O meia Gerson, do Flamengo, faz o seu último jogo 
pelo clube hoje contra o Fortaleza, no Maracanã, 
após ser vendido para o Olympique. Página 23
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Sousa x Campinense

Depois da decisão do título, as equipes voltam 
a se enfrentar hoje, no Marizão, em partida 
válida pelo Campeonato Brasileiro da Série D

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Sousa e Campinense 
acabaram de decidir o título 
do Campeonato Paraibano e 
já se enfrentam de novo nes-
ta quarta-feira, às 16 horas, 
no Marizão, desta vez pelo 
Campeonato Brasileiro da 
Série D. Este será o quarto 
encontro das equipes este 
ano com dois empates e um 
vitória do Campinense. A pri-
meira partida foi pela pri-
meira fase do Paraibano e 
terminou 0 a 0, em Sousa. O 
segundo encontro aconte-
ceu em Campina Grande, na 
primeira partida das finais, 
e o Campinense venceu por 
1 a 0. Já o último confronto 
foi no domingo, e terminou 
com um novo empate em 0 
a 0, em Sousa, na grande fi-

nal do campeonato. O trio de 
arbitragem para esta partida 
é comandado pelo árbitro de 
Minas Gerais, Rônei Cândido 
Alves, auxiliado pelos parai-
banos Kildenn Tadeu Morais 
de Lucena e Ruan Neres de 
Queiroz.

Para o Sousa, o jogo tem 
uma grande importância. Pri-
meiro porque terá um sabor 
de revanche, já que acaba de 
perder o título paraibano para 
o adversário, no final de se-
mana, e quer dar o troco. Se-
gundo, porque está na sexta 
colocação do grupo 3, fora da 
zona de classificação, e precisa 
vencer para voltar ao G4. 

A grande novidade do 
Dinossauro para esta partida 
será a estreia do técnico War-
ley, que assumiu o time nesta 
terça-feira, em substituição 
a Índio Ferreira, que pediu 

demissão do cargo, após a 
perda do título. Mas dentro 
de campo, o Sousa também 
tem novidades, já que agora 
na Série D, pode escalar dois 
jogadores que foram contra-
tados recentemente e não es-
tavam inscritos no Campeo-
nato Paraibano. Trata-se de 
Tarcísio e Daniel Itaporanga.

No Campinense, o téc-
nico Ranielle Ribeiro quer 
conter o clima de comemora-
ção pela conquista do título 
paraibano e fazer os atletas 
focarem na partida pela Sé-
rie D. Para esta partida, o 
time da Raposa deverá ser 
bem diferente do da final de 
domingo, já que poderá uti-
lizar, assim com o Sousa, os 
jogadores que foram con-
tratados recentemente. São 
eles Pedro Gabriel, Serginho 
Paulista e Weverton, além 

dos garotos que vieram da 
Perilima, como Fábio Lima, 
Peixeiro, Ezequias e Denis 
Costa. Além do mais, tem al-
guns atletas que já cumpri-
ram a quarentena por terem 
contraído o coronavírus, e 
outros que já estão liberados 
pelo departamento médico. 
Entre os que já cumpriram a 
quarentena estão o volante 
Cleidson Pink e o goleiro Da-
nilo Nóbrega.

A Raposa está na vice
-liderança do grupo 3, com 
4 pontos, e em caso de vitó-
ria nesta quarta, em Sousa, 
encosta mais no líder ABC, 
que tem 9 pontos. Porém, 
todos no clube esperam uma 
partida totalmente diferente 
da que foi disputada no do-
mingo, por se tratar de outra 
competição e pela própria 
escalação das duas equipes. 

O técnico Ranielle Ri-
beiro, invicto há 13 jogos 
e escolhido como o melhor 
treinador do Campeonato 
Paraibano, está muito feliz 
com a campanha realizada 
pelo clube, mas faz questão 
de ressaltar que a luta con-
tinua em busca de outros 
objetivos.

“Estou muito feliz e gra-
to a todos, que de uma forma 
direta ou indireta, contribuí-
ram para a nossa conquista, 
e digo que a coisa não para 
por aqui. Nossa grande meta 
é conseguir o acesso para a 
Série C. Vamos entrar com 
os pés no chão, nesta nova 
partida contra o Sousa, que 
é uma equipe de muita qua-
lidade e joga em casa, mas 
confiante, otimista em con-
seguir um bom resultado”, 
disse o treinador da Raposa.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

No domingo passado, a Raposa 
levou a melhor após empate sem 
gols e ficou com o título estadual. 
Agora as equipes estão na luta 
pelo acesso à Série C

A grande novidade do 
Dinossauro para esta 
partida será a estreia 

do técnico Warley, 
que assumiu o time 

nesta terça-feira, em 
substituição a Índio 
Ferreira, que pediu 
demissão do cargo, 

após a perda do título

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Botafogo na Série C

Gerson terá mais opções
no jogo contra o altos-PI

O treinador Gerson Gus-
mão começa a definir, no 
treino desta quarta-feira, o 
time do Botafogo para o jogo 
contra o Altos-PI, na próxi-
ma sexta-feira, às 20 horas, 
no Almeidão, em João Pes-
soa. Na sétima posição, com 
5 pontos, o Belo precisa da 
vitória para terminar a roda-
da na zona de classificação e 
não deixar os times à frente 
se distanciarem. O clube vem 
de um empate fora de casa 
com o Floresta e agora tenta 
seus primeiros três pontos 
jogando em João Pessoa. Até 
agora, foi um empate (0x0 
Ferroviário) e uma derrota 
(1x2 Volta Redonda). A única 
vitória nos 4 jogos disputa-
dos até o momento foi contra 
o Paysandu (2x1), em Belém 
do Pará.

Na última partida contra 
o Floresta, o goleiro Rhuan 
foi decisivo para manter o 
empate, com pelo menos 
uma defesa fantástica, cara 

a cara com o atacante, após 
uma falha do zagueiro Da-
niel Felipe. Ele se redimiu 
de uma fraca atuação contra 
o Volta Redonda, quando foi 
muito criticado pela torcida. 
O goleiro vem substituindo 
Felipe, que está entregue ao 
departamento médico tra-
tando uma contusão.

“Além de jogador, eu sou 
torcedor do Botafogo tam-
bém, e acho que crítica de 
torcedor é normal. Quando 
eles estão ali na rede social, 
eles dizem o que querem. Eu 
aceito normalmente as crí-
ticas e treino cada vez mais 
para melhorar. Contra o Volta 
Redonda, eu tive de tomar 
uma decisão muito rápida 
em um lance e tomei a de-
cisão errada. Mas, acho que 
contra o Floresta eu tive uma 
atuação bem melhor. A ten-
dência é de melhorar com a 
sequência dos jogos. É muito 
pouco, apenas duas partidas, 
para fazer uma análise de 
desempenho”, acrescentou 
Rhuan, que acredita que o 
time vem crescendo de pro-

dução em todos os setores.
Botafogo e Altos nunca 

se enfrentaram pela Série 
C. Na história dos dois clu-
bes houve apenas três con-
frontos, todos pela Copa do 
Nordeste. O Belo leva a me-
lhor, pois venceu dois jogos, 
2x0 em 2019 e 1x0 em 2018. 
Houve também, no mesmo 
ano, um empate em 0x0.

Os jogadores Clayton e 
Rogério devem ser liberados 
pelo departamento médico, 
aumentando assim as opções 
do técnico Gerson Gusmão. 
No treino de amanhã, ele vai 
definir se mantém o ataque 
da equipe, que vem sendo 
muito criticado, sem um ata-
cante de referência, ou es-
calará Itamar de primeira, 
jogando com um atacante de 
área fixo.

A CBF já divulgou o trio 
de arbitragem para esta par-
tida e será do Mato Grosso. O 
árbitro central é Alinor Silva 
da Paixão, auxiliado por Re-
nan Antônio Angelim Rodri-
gues e Adilson Rodrigo do 
Santos.

Foto: Instagram/Botafogopb

Os jogadores seguem aprimorando 
a pontaria nos treinamentos na 
Maravilha do Contorno para o jogo 
da próxima sexta-feira no Almeidão



Andressa e Thati representam o naipe feminino, e George, Renato, Adrielson, Vítor Felipe e Rafael, o masculino

Um dos principais celei-
ros do vôlei de praia brasi-
leiro, a Paraíba estará, mais 
uma vez, bem representada 
na disputa do Torneio Super-
praia, competição que ocorre 
desde 2014, ao término do 
Circuito Nacional da Confe-
deração Brasileira de Volei-
bol (CBV), com a exceção do 
ano passado onde, por conta 
da pandemia da covid-19, 
o evento não ocorreu. Re-
tornando após esse hiato, a 
disputa foi iniciada ontem, 
na Praia da Urca no Rio de 
Janeiro e segue até amanhã 
com a participação das 20 
melhores duplas do país em 
cada naipe, destas o vôlei de 
praia paraibano se faz pre-
sente em 7, duas no feminino 
e 6 no masculino. 

Entre as mulheres, An-
dressa que faz dupla com 
Vitória (RJ) – time que ficou 
com a terceira colocação no 
ranking nacional 2020/2021 
– e a experiente Thati que 
joga ao lado de Érica Freitas 
(MG) – dupla que terminou 
a última temporada na 11ª 
posição do ranking – serão 
as representantes da Paraíba 
na disputa do Superpraia. 

Ambos os times entram no 
torneio com boas chances de 
pódio.

Já no masculino, o favo-
ritismo é paraibano, já que 
George, ao lado do capixaba 
André Stein, chega ao torneio 
carregando o bicampeonato 
do Circuito Nacional na baga-
gem. Além dos bicampeões 
brasileiros, o torneio ain-
da contará com o time pro-
missor formado pelo jovem 
Renato com o paranaense 
Adrielson, dupla que estreou 
esse ano no circuito e já ob-
teve a quinta colocação geral 
no ranking. 

Porém, a força dos pa-
raibanos não para por aí, na 
realidade, tem mais gente 
com foco nessa disputa e 
boas possibilidades de con-
quista como é o caso de Jô e 
Vitor Felipe, atletas de gran-
de experiência e com títu-
los importantes no vôlei de 
praia brasileiro e que tam-
bém estão na competição 
fazendo dupla com Marcus 
(RJ) e Vinicius Freitas (ES), 
respectivamente. 

Fechando o time de pa-
raibano, mas também com 
boas perspectivas de dispu-
ta, está Rafael que faz dupla 
com o também capixaba, Ál-
varo, dupla que conseguiu, 

em sua primeira disputa 
juntos, ficar na décima colo-
cação do circuito nacional. 
Rafael, assim como o seu 
irmão Renato, com quem fez 
dupla nas categorias de base, 
onde juntos venceram todas 
as competições internacio-
nais possíveis, também subiu 
para o nível profissional na 
última temporada.

Para essa edição do Su-
perpraia, a dupla formada 
pelo paraibano Álvaro Filho 
com o Alison Mamute (ES) 
também foi convocada para 
participar da competição, 
no entanto, os atletas que 
irão representar o Brasil nas 
Olimpíadas de Tóquio, no 
próximo mês, optaram por 
não jogar o evento para focar 
nessa preparação para os 
Jogos Olímpicos.

Bicampeões
Na história do Super-

praia, a Paraíba conquistou 
o torneiro uma única vez, 
justamente, na última edição 
realizada, em 2019, vencida 
pela dupla André e George. 
Agora, o time que chega para 
esse torneio ostentando o 
bicampeonato do Circuito 
Nacional, agora buscará re-
petir essa façanha dentro do 
torneio Superpraia.

De acordo com André 
Stein, a dupla segue com foco 
total, mesmo depois de obter 
o bicampeonato nacional. 
Para o atleta, seu time, ao 
lado de George, segue evo-
luindo e os dois querem po-
der fechar a temporada da 
melhor forma possível e re-
petir o triunfo no Superpraia, 
é o caminho para isso.

“Nós somos os últimos 
campeões também do Su-
perpraia e, assim como no 
circuito, a gente quer o bi do 
Superpraia e estamos muito 
empolgados, nesse sentido. O 
importante é manter o foco e 
nossa preparação foi pensan-
do em ganhar a última etapa 
do circuito e o Superpraia, 
esse era o planejamento. Che-
gamos na final na primeira 
parte desse processo, acaba-
mos tropeçando na decisão e 
ficando com a prata na última 
etapa do circuito, mas isso 
não atrapalhou a conquista 
do binacional. No entanto, 
agora a gente vem com mais 
força para ganhar outro ouro, 
dessa vez o do Superpraia e 
assim somar com o título que 
obtivemos no circuito e po-
dermos fechar a temporada 
com o bicampeonato dessas 
duas competições”, afirmou 
André.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Sete paraibanos disputam o 
Superpraia de Vôlei, no Rio

Esportes
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Inegavelmente um dos piores campeonatos esta-
duais organizados na Paraíba, principalmente do pon-
to de vista técnico, onde a pobreza foi flagrante. Aquilo 
que começa errado tende a não ser produtivo e se con-
firmou. Lembram do final do ano passado quando os di-
rigentes decidiram não realizá-lo por falta de condições 
finaceiras, apoiados pela FPF? Iniciamos uma tempo-
rada cheia de incertezas e na pressa para definir a sua 
realização, a opção foi um caminho curto, sem perceber 
o perigo representado pelo escrito como regra para a 
sua execução.

Então, a solução encontrada veio com oito clubes, 
uma fase de classificação rápida, um mata, que matou 
favoritos pelo caminho em função do pobre futebol com 
decisão sem vantagem e a possibilidade de penalidades. 
Brilharam os goleiros.  Então, os favoritos caíram, no-
tadamente Botafogo e Treze, apontados no início pelo 
fato de terem começado bem antes a temporada com a 
disputa da Copa do Nordeste.

E o destino reservou gratas surpresas. Ninguém 
apostava em Sousa e Campinense. O time sertanejo sur-
preendeu bastante - se bem que o nosso amigo Aldeone 
sempre consegue garimpar bem na formação do elenco 
- e o Campinense, até apontado como favorito a briga 
pelo rebaixamento diante da grave crise financeira, eli-
minou o Botafogo, no Almeidão. Quem diria! A Raposa 
se superou, começando pelo trabalho do técnico Raniel-
le Ribeiro, o loguin para a caminhada ao título com a se-
nha do goleiro Mauro Iguatu, grande responsável por 
colocar o time nas finais, juntamente com os demais jo-
gadores, medianos, mas com muita garra e determina-
ção. O Campinense mostrou a força de sua camisa, a tra-
dição de tantos títulos. Tudo isso fez diferença na hora 
da decisão. Já o Sousa não pode se considerar derrotado. 
Está de volta a Copa do Brasil e fez a melhor campanha. 
Os números não mentem, mas o regulamento...

Força da camisa
fez a diferença

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Vi alguns colegas da imprensa colocan-
do o Treze como a grande decepção 
do Campeonato Paraibano e confesso 
não concordar, embora reconheça uma 
campanha desastrosa pelo fato de ser 
eliminado nas quartas de final. Mas se 
a gente se ater aos problemas do Galo 
desde a Copa do Nordeste com salários 
atrasados e muitos problemas de ordem 
administrativa com reflexo no Paraibano 
não podia esperar nada de bom. Joga-
dores denunciaram más condições de 
trabalho e até se recusaram a treinar. E o 
Botafogo? Salários em dia, investimento 
maior entre todos os clubes, e uma cam-
panha ridícula para as suas tradições. 
Então a decepção foi o Belo.

Decepção

SP Crystal
Ainda falando de 
Campeonato Parai-
bano não podemos 
deixar de registrar a 
boa campanha do São 
Paulo Crystal sob o 
comando do técnico 
Ramiro Souza. O time 
fez bonito ao eliminar 
o Treze nas penalida-
des máximas.

2a Divisão
Findo o Campeonato 
Paraibano da Primeira 
Divisão, a expectativa 
dos demais clubes ago-
ra é com as disputas 
do Paraibano Sub-19 
e também da Segunda 
Divisão. Nos próximos 
dias a Federação deve 
se pronunciar sobre as 
duas competições.

Vocês têm ideia de quanto o Botafogo deixou 
de arrecadar com a sua exclusão na Copa do Brasil 
de 2021 e agora de 2022? Em 2020 recebeu na pri-
meira fase R$ 950 mil e ainda mais R$ 1 milhão por 
passar de fase. Este ano perdeu quase R$ 1 milhão e 
o mesmo vai ocorrer no próximo ano. Dois anos afe-
tados no calendário do maior campeão da Paraíba.

Ainda o Botafogo

Andressa, George, Thati e Vítor Felipe são alguns dos paraibanos que já estão disputando na Praia da Urca, no Rio de Janeiro, o Torneio Superpraia, que 
sempre acontece ao final de cada temporada do vôlei de praia. George, que joga ao lado de André/ES, ganhou a competição na edição de 2019
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Esportes

Em três temporadas, o meia Gerson ajudou o Rubro-Negro a conquistar cinco títulos de campeonatos e outras taças
Foi intenso enquanto 

durou. E vitorioso. Já está 
na história. Mas Gerson vai 
deixar o Flamengo após duas 
temporadas e meia – cam-
panhas marcadas por um 
desempenho com alto rendi-
mento. O meio-campista foi 
negociado com o Olympique 
de Marseille, equipe francesa 
treinada por Jorge Sampaoli, 
que pagou cerca de 25 mi-
lhões de euros pelos serviços 
do atleta. Gerson entra em 
campo contra o Fortaleza, 
às 19h (horário de Brasília) 
de hoje. O confronto é válido 
pela sexta rodada do Cam-
peonato Brasileiro e será dis-
putado no Maracanã. Ama-
nhã, o volante embarca rumo 
à França, para se apresentar 
ao seu novo clube.

Aos 24 anos, Gerson 
deixará o Fla com títulos 
históricos e reconhecimen-
to pelos serviços prestados. 
Em três temporadas e meia, 
Gerson ajudou o Rubro-Ne-
gro a conquistar cinco títulos 
de campeonatos. Foram dois 
Cariocas (2020, 2021), dois 
Brasileiros (2020, 2021) e 
uma Libertadores (2019).

Além disso, Gerson le-
vantou outras taças – sejam 
elas no formato de superco-
pas ou de turno. Foram dois 
troféus de Supercopa do Bra-
sil (2020, 2021), uma Recopa 
Sul-Americana e duas Taças 
Guanabara (2020, 2021). Ou 
seja, em sua passagem pelo 
Flamengo Gerson levantou 
um total de 10 troféus.

Em um total de 107 jo-
gos – sendo o último deles, até 
aqui, contra o Coritiba, no Ma-
racanã, pela Copa do Brasil – 
Gerson marcou sete gols e deu 
um total de 12 assistências. 
Confira abaixo como estas 
participações foram divididas.

Além dos gols e títulos 
conquistados ao lado de seus 
companheiros de time e tor-
cida rubro-negra, Gerson 
também chamou para si ho-
lofotes. E ganhou alguns prê-
mios de caráter individual.

Gerson dá adeus ao Flamengo 
em partida contra o Fortaleza

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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CBF define oitavas
da Copa do Brasil

O São Paulo enfrenta o Vas-
co, enquanto o Santos pega 
o Juazeirense nas oitavas 
de final da Copa do Bra-
sil. Os dois times paulistas 
fazem a primeira partida 
em casa. O sorteio foi feito, 
ontem, na CBF, no Rio. Os 
duelos de ida estão previstos 
para os dias 28, 29 e 30 de 
julho. Os de volta acontece-
rão em 4, 5 e 6 de agosto. 
O Flamengo vai enfrentar o 
ABC, enquanto Fluminense 
terá o Criciúma. Os outros 
confrontos são Fortaleza x 
CRB, Athletico-PR x Atlético 
Goianiense, Atlético-MG x 
Bahia e Vitória x Grêmio.

Protesto negado em
jogo na Alemanha

A Uefa anunciou, ontem, que 
rejeitou a ideia da cidade de 
Munique, na Alemanha, de 
iluminar o seu estádio, a 
Allianz Arena, com as cores 
do arco-íris da comunidade 
LGBTQI+ para a partida 
entre Alemanha e Hungria, 
hoje, pela terceira rodada 
do Grupo F da Eurocopa, em 
sinal de protesto contra uma 
lei aprovada na Hungria. 
“De acordo com seus estatu-
tos, a Uefa é uma organiza-
ção politicamente e religio-
samente neutra”, afirmou a 
entidade europeia em um 
comunicado oficial.

Eurocopa terá jogos
com 60 mil pessoas

O governo britânico anun-
ciou, ontem, que 60 mil tor-
cedores terão permissão para 
assistir às semifinais e final 
da Eurocopa em Wembley, 
em Londres, o equivalente a 
75% da capacidade do tra-
dicional estádio (90 mil). Ne-
nhum detalhe foi fornecido 
ainda sobre como os fãs do 
exterior poderão comparecer 
nos dias 6,7 e 11 de julho, 
sem ter de ficar em quaren-
tena após voar para a capital 
inglesa. O governo já havia 
concordado em aumentar a 
capacidade atual da fase de 
grupos de cerca de 22 mil a 
pelo menos 40 mil.

Melo adverte Lucas 
e Patrick de Paula

O volante Felipe Melo, um 
dos capitães e líderes do Pal-
meiras, concedeu entrevista à 
TV a cabo TNT Sports, onde 
falou sobre os acontecimentos 
de quebra de protocolo de 
segurança com jogadores do 
elenco alviverde. O jogador 
repudiou a atitude e destacou 
a importância dos companhei-
ros entenderem que erros des-
sa natureza jamais podem se 
repetir. “É complicado e difícil 
devido ao momento, por tudo 
o que está acontecendo e, 
sobretudo, sobre o que acon-
teceu dentro do clube, com 
perdas de vidas. Erraram o 
Lucas  e Patrick”, disse.

Curtas
Foto: Reprodução/Instragram

n Prêmio Craque do Brasileirão:
esteve presente nos times de 
2019 e 2020.

n Seleção Bola de Prata: 
esteve presente nos times de 
2019 e 2020.

n Seleção do Campeonato 
Carioca: 
esteve presente nos times de 
2019 e 2020.

n Troféu Mesa Redonda 
da TV Gazeta: 
melhor segundo volante do 
Brasileirão de 2019.

Histórico
O Flamengo leva uma clara 
vantagem sobre o Fortaleza. 
São 12 triunfos rubro-negros, três 
empates e cinco vitórias do time 
cearense. No Brasileirão de 2020, 
o Fla prevaleceu no Maracanã por 
2 a 1. No Castelão, as equipes não 
passaram de um empate sem gols.
O Campeonato Brasileiro ainda 
programa para esta quarta-feira 
os seguintes jogos: São Paulo 
x Cuiabá, no Morumbi, às 19h; 
Bragantino x Palmeiras, 
às 19h, no Nabi Abi Chedid; e 
Atlético-GO x Fluminense, 
às 19h, no Antonio Accioly.

Foram eles:

O meia Gerson faz o seu último 
jogo com a camisa do Flamengo 
na sexta rodada do Campeonato 
Brasileiro hoje no Maracanã

Copa América

Goleiro Weverton será titular, hoje,
contra a Colômbia, no Nílton Santos

Chegou a vez de Wever-
ton defender a meta da sele-
ção brasileira na Copa Amé-
rica. O goleiro do Palmeiras 
foi escalado para atuar, hoje, 
às 21 horas, no Estádio Nílton 
Santos, pela quarta rodada da 
competição continental. Com 
a presença de Weverton, Tite 

completa o rodízio que pre-
tendia fazer no gol. Nas Elimi-
natórias, Alisson enfrentou o 
Equador, e Ederson, o Para-
guai. Depois, na Copa Amé-
rica, o jogador do Liverpool 
atuou contra a Venezuela e 
o do Manchester City esteve 
presente diante do Peru.

"A gente sabe realmen-
te o quanto é concorrida a 

Agência Estado posição de goleiro, e sempre 
foi em todo o histórico da 
seleção brasileira. É procu-
rar fazer o melhor, agarrar 
a oportunidade, fazer um 
grande jogo, manter o nível 
que todos estão tendo, apro-
veitar a oportunidade e se 
firmar, que esse é o objeti-
vo", disse Weverton, ontem, 
em entrevista coletiva.

Ele não atua pela seleção 
desde outubro do ano passa-
do, quando enfrentou Bolívia 
e Peru, pelas Eliminatórias. 
Ele soma 25 convocações 
para a equipe principal do 
Brasil e foi campeão olímpico 
no Rio/2016. "Eu digo que 
ser lembrado na seleção, seja 
olímpica ou principal, é mo-
tivo de muito orgulho. Fico 
muito feliz quando vejo meu 
nome ligado a isso, sendo co-
tado para estar na Seleção, 
mas eu entendo toda as deci-
sões que foram tomadas, es-
tou muito contente e respeito 
as decisões. O mais impor-

tante é ter um amigo, como 
o Santos, que tenho certeza 
que vai fazer uma grande 
Olimpíada. Sei o quanto foi 
importante para mim ganhar 
aquele ouro (em 2016), e vou 
estar na torcida por ele Quan-
do acabar a Copa América, 
vou voltar ao Palmeiras com 
alegria, com prazer de vestir 
a camisa. Agora só vou pen-
sar na seleção, depois penso 
no Palmeiras."

Weverton não mostrou 
ressentimento por não ter 
sido liberado pelo Palmeiras 
para disputar a Olimpíada 
de Tóquio. "Isso sempre foi 
muito tranquilo, sempre vi 
meu nome sendo falado para 
jogar outra Olimpíada. Foi 
uma decisão que foi tomada 
com tranquilidade por todos 
e respeitada. Eu, como atleta, 
defender a seleção é sempre 
motivo de orgulho, mas a 
gente precisa entender o 
lado do clube, as necessida-
des do clube”, disse.O goleiro Weverton vai ter a sua oportunidade hoje na Copa América
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Números estão no relatório anual da Organização das Nações Unidas divulgado pelo secretário-geral Antônio Guterres

2,7 mil crianças usadas como 
soldados morreram em 2020

Mais de 8,5 mil crianças 
foram usadas como solda-
dos no ano passado em vá-
rios conflitos pelo mundo, e 
quase 2,7 mil foram mortas, 
informou a Organização das 
Nações Unidas (ONU) na se-
gunda-feira (21).

O relatório anual do se-
cretário-geral da ONU, Antônio 
Guterres, ao Conselho de Segu-
rança da ONU sobre crianças 
e conflitos armados abran-
ge assassinatos, mutilações 
e abuso sexual de crianças, 
além da abdução ou recruta-
mento, negação de acesso a 
atendimento de saúde e ata-
ques a escolas e hospitais.

O documento mostra que 
violações foram cometidas 
contra 19,37 mil crianças em 
21 conflitos. A maioria das 
violações em 2020 foi cometi-
da na Somália, República De-
mocrática do Congo, no Afega-
nistão, na Síria e no Iêmen.

De acordo com o relató-
rio, 8,52 mil crianças foram 
utilizadas como soldados no 
ano passado, enquanto 2,67 
mil foram assassinadas e 
5,74 mil ficaram feridas em 
diversos conflitos.

O documento também 
inclui uma lista de países que 
tem a intenção de constranger 
as partes em conflitos, com a 
esperança de puni-las para 
implementar medidas de pro-
teção a crianças. A lista tem 

sido objeto de polêmica, com 
diplomatas afirmando que a 
Arábia Saudita e Israel fize-
ram pressão nos últimos anos 
para estarem de fora dela.

Israel nunca figurou na 
lista, enquanto a coalizão mi-
litar liderada pelos sauditas 
foi removida da lista em 2020, 
anos após ter sido apontada e 
constrangida por causar mor-
tes e ferir crianças no Iêmen.

Em uma iniciativa para 
atenuar as controvérsias em 
torno do relatório, a lista pu-
blicada em 2017 por Guterres 
foi dividida em duas catego-
rias. Uma delas lista as partes 
que colocaram em vigor me-
didas para proteger crianças e 
a outra inclui partes que não 
tomaram nenhuma atitude.

Aforismo
“Quem fica na memória de alguém não morre.”

(Betinho)

79 — Vespasiano, imperador romano
1866 — Pedro Rodrigues Fernandes Chaves (Barão 
de Quaraim), magistrado, estancieiro, jornalista e 
político (PB)
1996 — Paulo César Farias, empresário brasileiro
1998 — Leandro, cantor e compositor brasileiro
2001 — Henrique Santeiro (Henrique José Gonçalo),
artesão (PB)

Mortes na História

Obituário

Josué Sylvestre
22/6/2021 – Aos 83 anos, em Curitiba 
(PR), em decorrência da diabetes. Historia-
dor e pastor que fez carreira acadêmica e 
teve militância política por muitas décadas 
em Campina Grande (PB). Era natural de 
Carpina (PE). Escritor e jornalista, foi di-
retor do Senado Federal. Pertencia à Associação Nacional de 
Escritores, à Academia Evangélica de Letras do Brasil (Rio de 
Janeiro), à Academia de Letras de Campina Grande (ALCG) 
e ao Instituto Histórico de Campina Grande (IHCG). Deixou 
obras sobre fatos e personagens da história de Campina 
Grande e da Paraíba, entre os quais ‘Nacionalismo e Corone-
lismo’; ‘Da Revolução de 30 à queda do Estado Novo’; ‘Tempo 
de rir’; e ‘Meio século de vida pública sem mandato ou com? 
Fatos e personagens da história de Campina Grande e da 
Paraíba (1950-2000)’.

Foto: Ascom-UEPB

Cassius Kléber da Silva Diniz
21/6/2021 – Vítima de complicações 
da covid-19. Cabo da Polícia Militar da 
Paraíba (PMPB) que atuava em Alagoa 
Grande, no Agreste da Paraíba.

Foto: Reprodução

Mariana Mirabetti
16/6/2021 – Aos 39 anos, em decorrência 
da covid-19. Atriz conhecida por dublar 
Entoma Zeta, no anime ‘Overlord’. Estava 
internada desde maio. Ela também deu voz 
a Abigail, na série ‘Zoo’, e a Emori, em ‘The 
100’, entre outros trabalhos.

Foto: Pitinews

Matteo Santos
21/6/2021 – Aos 25 anos, em Santarém 
(PA), assassinado. Um dos ilustradores 
responsáveis pelas artes do ‘Nerdcast RPG: 
Coleção Cthulhu’. O artista publicou ante-
riormente as HQs digitais ‘Truco’ e ‘Goécia 
Maldita’. Em março deste ano lançou ‘Apo-
calipse Cordel’, uma trama apocalíptica que mistura cangaço 
e steampunk, com roteiro de Francisco Paschoal e capa de 
Victor Moura. Ele levou três tiros de pistola dentro de casa. A 
suspeita do crime é a sua namorada, Raquel Travassos, que 
usou uma arma pertence ao seu pai, militar da reserva.

Foto: Jovem Nerd

Michelle Nichols
Agência Brasil

Arábia Saudita e Israel fizeram pressão nos últimos anos para ficarem de fora da lista publicada pela ONU

Foto: Yana Paskova-Reuters

Sem remédio e oxigênio

Mortes por covid-19 na Colômbia passam de 100 mil

As mortes por covid-19 
na Colômbia superaram na 
segunda-feira (21) a marca 
de 100 mil, informou o Mi-
nistério da Saúde do país, em 
meio a advertências sobre 
possível escassez de medica-
mentos e oxigênio nos hospi-
tais durante um terceiro pico 
de contágios e mortes.

O país, que tem 50 mi-
lhões de habitantes, regis-
trou um total de 3,96 mi-
lhões de infecções pelo novo 
coronavírus, com 100.582 
mortes. Anteontem, a Co-
lômbia teve recorde diário 
de 648 mortes.

O país experimenta, nas 

últimas semanas, recorde de 
infecções e mortes pela co-
vid-19, e alguns já preveem o 
fim do estoque de suprimen-
tos médicos.

As unidades de trata-
mento intensivo (UTIs) de 
clínicas e hospitais das prin-
cipais cidades estão ope-
rando em capacidade quase 
plena, de acordo com infor-
mações publicadas pelas au-
toridades locais de saúde na 
capital Bogotá, assim como 
também em Medellin e Cali, 
respectivamente a segunda e 
terceira cidades mais popu-
losas do país.

“Começamos a desco-
brir que em todos os lugares 
já existe escassez de alguns 
recursos, faltam medicamen-

tos para sedação”, disse César 
Enciso, coordenador médico 
de cuidados intensivos do 
Hospital Infantil Universitá-
rio San José, em Bogotá.

“Se essa situação se 
mantiver com esse número 
de eventos todos os dias, os 
recursos vão acabar”, acres-
centou.

O governo colombiano 
culpou as semanas de pro-
testos antigovernamentais 
promovidos por sindicatos, 
estudantes e outras organi-
zações sociais pelo prolonga-
mento da terceira onda, que 
começou depois do feriado 
da Semana Santa.

“Quando chegamos a 
essa cifra de 100 mil pessoas 
mortas pela covid-19, tam-

bém temos que fazer uma 
reflexão sobre a responsabili-
dade individual diante de di-
reitos e liberdades coletivas”, 
disse o presidente Ivan Du-
que, após assistir a uma missa 
em homenagem às vítimas.

Apesar do atual pico, o 
país sul-americano suspen-
deu a maioria das restrições 
impostas em março do ano 
passado para controlar o 
novo coronavírus, em uma 
tentativa de impulsionar a 
economia e em meio a um 
desprezo generalizado pelas 
medidas de segurança.

A Colômbia aplicou 
mais de 14,9 milhões de 
doses de vacinas, das quais 
mais de 4,78 milhões foram 
da segunda dose.

Oliver Griffin
Agência Brasil

País tem 50 milhões de habitantes e registra quase 4 milhões de infectados
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Flamarion Tavares Leite
19/6/2021 – Professor, docente aposen-
tado do Departamento de Direito Privado 
do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
Graduado em Direito pela UFPB (1980), 
tinha mestrado em Filosofia também pela 
federal paraibana (1994) e doutorado em Direito pela Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo (2000). Foi também 
professor do Centro Universitário de João Pessoa e da Fesp 
Faculdades. Suas áreas de atuação eram Direito, Filosofia, 
Integração Econômica e Direito Internacional Fiscal.

Foto: Ascom-UFPB

Arlindo Maroja
19/6/2021 – Professor, médico oncolo-
gista e docente aposentado do Centro de 
Ciências Médicas (CCM) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Atuou tam-
bém durante muitos anos no Hospital 
Napoleão Laureano, em João Pessoa.

Foto: Ascom-UFPB

Lucas Pereira
20/6/2021 – Aos 39 anos, por compli-
cações da covid-19. Jogador de futebol, 
ex-atacante revelado nas categorias de base 
da Ponte Preta (SP). Com a camisa da Ponte 
Preta, ficou marcado por ter feito um dos 
gols da virada histórica por 4 a 2 sobre o 
Guarani, em 2002, que acabou com um tabu de 15 anos e cin-
co meses da Macaca sem vitórias em dérbis. Foram oito gols 
em 52 jogos pelo clube, entre 2000 e 2003. Também passou 
por Portuguesa, São Caetano, Duque de Caxias e Metropo-
litano no futebol brasileiro, além de ter atuado no futebol 
francês, onde passou quase cinco temporadas no AC Ajaccio, na 
Coreia do Sul e também na Grécia. Encerrou a carreira em 2012.

Foto: Arquivo Pessoal

Carlos Miguel (Fininho)
19/6/2021 – Aos 78 anos, em Santarém 
(Portugal). Ator nascido em 11 de junho 
de 1943 e bastante conhecido pelo público 
português nos anos de 1980 ao lado de 
Carlos Cruz. Participou de várias séries 
televisivas, como ‘Eu Show Nico’, ‘Nico 
D’Obra’, ‘Trapos e Companhia’, ‘Os Andrades’, ‘Polícias’, ‘Re-
formado e Mal Pago’ e ‘Médico de Família’.

Foto: Dioguinho

Luiz Fernando Ribeiro do Carmo (Laíla)
18/6/2021 – Aos 78 anos, no Rio de Janei-
ro (RJ), por complicações do novo corona-
vírus. Diretor de carnaval. Carnavalesco 
considerado uma das figuras mais impor-
tantes da folia carioca. Acumulava passa-
gens por importantes escolas de samba 
do Rio de Janeiro: Beija-Flor, Vila Isabel, Unidos da Tijuca e 
União da Ilha, entre outras.

Foto: Agência Brasil
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Cantora mantém a tradição de animar a véspera de São João, em Campina Grande, com show transmitido pela internet

“Live” d’O Maior São João do 
Mundo terá Elba e Juliette

A cantora paraibana Elba 
Ramalho será a principal atra-
ção de hoje, na programação 
d’O Maior São João do Mundo 
virtual. A Medow Entreteni-
mento e Cultura e a Prefeitura 
de Campina Grande manti-
veram a tradição de trazer a 
rainha para animar a noite 
de véspera de São João. Este 
ano, porém, Elba terá uma 
convidada mais que especial: 
a também paraibana Juliette 
Freire, vencedora do BBB21 
e fenômeno nas redes sociais, 
estará no palco para cantar 
o hino dos festejos juninos, o 
clássico Olha Pro Céu. Luan, 
filho da cantora, também fará 
uma participação especial na 
live, cantando com a mãe.

Terceira, de uma série 
de seis, programadas para o 
mês de junho, a transmissão 
desta quarta-feira, a partir das 
18h30, terá ainda as participa-
ções de João Lacerda e Eliane. 
Na parte cultural da progra-
mação, as atrações ficam por 
conta do Festival de Quadri-
lhas Juninas e Grupos Folcló-
ricos, com o grupo Tropeiros 

da Borborema; e do Circuito 
Mundial de Lives e Eventos 
Juninos, com as festas juninas 
de Cabaceiras (PB), Itabaiana 
(PB) e da Alemanha.

As transmissões d’O 
Maior São João do Mundo vir-
tual estão sendo realizadas a 
partir de dois polos: o “Istúdio 
Live Munganga”, no Museu 
dos Três Pandeiros; e o “Is-
túdio Arraiá Medow”, na Vila 
Sítio São João. De qualquer 
parte do mundo, as pessoas 
podem assistir às lives, pelo 
YouTube, no endereço youtu-
be.com/osaojoaodecampina. 
Também é possível partici-
par das transmissões. Para 
tanto, basta postar uma foto 
ou vídeo, assistindo às trans-
missões e marcar o perfil do 
evento, no Instagram @osao-
joaodecampina. As imagens 
serão reproduzidas nos pai-
néis de led do Istúdio Arraiá 
Medow, e na projeção mapea-
da, na parte externa do Museu 
de Arte Popular da Paraíba. As 
próximas lives acontecerão 
nos dias 24, 26 e 29.

O Maior São João do 

Mundo 2021 é um evento 
totalmente virtual, sem par-
ticipação de público e segue 
todas as recomendações das 
autoridades sanitárias para 
combate e prevenção ao novo 
coronavírus. Toda a equipe de 
produção fez testagem para 
covid e trabalha seguindo os 
protocolos de uso de máscara 
e álcool em gel, além de man-
ter o distanciamento social. 
Apenas artistas e equipes de 
produção têm acesso aos lo-
cais de transmissão, onde não 
é permitido o acesso de convi-
dados e/ou acompanhantes.

Promovido e realizado 
pela Medow Entretenimento 
e Cultura, em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Cam-
pina Grande, o evento não 
tem recursos do Município 
e é totalmente bancado pe-
los patrocinadores. As lives 
possuem apoio cultural das 
Loterias Caixa e Quina de São 
João; e patrocínio da Bohemia; 
Primor; BR Polo Shopping; 
Brisanet; Energisa; Brasifort; 
Redepharma; Red Bull; SESC 
e Unimed Campina Grande. Transmissão com Elba Ramalho será a terceira de uma série de seis que estão programadas para o mês de junho

Foto: divulgação

Do Banco Central

STF volta a julgar no 
dia 25 lei de autonomia

O ministro Luís Rober-
to Barroso, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), devol-
veu na segunda-feira, 21, o 
pedido de vista responsável 
pela suspensão do julga-
mento sobre a constitucio-
nalidade da lei que conce-
deu autonomia ao Banco 
Central. A votação será re-
tomada no plenário virtual 
da Corte - plataforma onde 
os votos são depositados 
à distância durante uma 
semana - nesta sexta-feira, 
25, podendo se estender 
até o dia 2 de agosto, por 
conta do recesso do Judi-
ciário, que começa no dia 
1º de julho.

Os ministros vão emi-
tir seus pareceres sobre a 
contestação apresentada 
por dois partidos de opo-
sição - PT e PSOL -, na Ação 
Direta de Inconstituciona-
lidade (ADI) nº 6696, que 
pedem a reversão da legis-
lação por compreenderem 
“vício de iniciativa” do Con-
gresso na formulação da lei 
- quando um projeto é sido 
criado fora da competência 
do Poder responsável.

Sancionada pelo presi-
dente da República, Jair Bol-
sonaro, em fevereiro deste 
ano, a Lei Complementar 
179/2021 restringe os po-
deres do Governo Federal 
sobre a autoridade máxima 
da política monetária do 
país.

A medida, porém, é 
criticada pelo procurador-
geral da República, Augus-
to Aras, e o relator da ação 
no Supremo, ministro Ri-
cardo Lewandowski, que 

coadunam com a leitura 
feita pelas siglas de oposi-
ção de que a lei não poderia 
ter se originado no Senado 
Federal, cuja autoria é do 
senador Plínio Valério (PS-
DB-AM).

O Banco Central é um 
órgão de Estado vinculado 
ao Executivo Federal, por-
tanto caberia ao presiden-
te da República apresentar 
projetos de lei que propo-
nham a alteração de nor-
mas da entidade, e não ao 
Congresso Nacional, como 
ocorreu.

Até o momento, o mi-
nistro Lewandowski foi o 
único a depositar seu voto, 
em que afirmou ser evi-
dente que “qualquer regra 
disciplinadora de atuação 
da entidade em tela ou a 
maneira de admissão e de-
missão de seus dirigentes 
só pode ser formulada ou 
modificada por iniciativa do 
Presidente da República”.

Segundo o relator, esse 
tipo de matéria não pode 
ser elaborada em nenhuma 
das duas casas legislativas 
da federação, “sob pena de 
instalar-se balbúrdia na 
gestão da Administração 
Pública Federal, a qual fi-
caria sujeita aos humores 
oscilantes dos membros do 
Congresso capturados por 
maiorias ocasionais”.

Weslley Galzo
Agência Estado

Carol Cassoli
Especial para A União

Os ministros vão emitir 
seus pareceres sobre a 

contestação apresentada 
pelos partidos de oposição - 

PT e PSOL -, na ADI

Lei proíbe os fogos e as fogueiras em 
João Pessoa até o final da pandemia

No último dia 17 foi publi-
cado o decreto municipal que 
disponibiliza as medidas a se-
rem adotadas para a prevenção 
à covid-19 durante o São João. 
De acordo com o documento, 
que proíbe fogueiras em João 
Pessoa, também está vetada 
a queima de fogos de artifício 
na capital. O decreto reforça 
medidas que já estão previstas 
em lei desde dezembro do ano 
passado, com a Lei 14.093. 

Por conta dessas duas de-
terminações, as tradicionais 
comemorações juninas não 
poderão contar com fogos de 
artifício. Segundo consta no de-
creto, estão terminantemente 
proibidas as manifestações cul-

turais que envolvam fogos de 
artifício e, consequentemente, 
gerem aglomeração. O decreto 
segue até o próximo dia 2 com 
medidas voltadas ao São João, 
mas, conforme a Lei Ordiná-
ria Municipal 14.096, de 30 de 
dezembro de 2020, o acendi-
mento de fogueiras e a queima 
de fogos estão desautorizados 
até o fim da pandemia do novo 
coronavírus. 

Os cidadãos que desres-
peitarem a lei, estão sujeitos a 
serem penalizados entre um 
e três anos de prisão e paga-
mento de multa, conforme a 
Lei de Crimes Ambientais (Lei 
9.605/ 1998). Assim, estão res-
ponsáveis pela fiscalização da 
população os órgãos ambien-
tais do Município, do Estado 
e da União. Em conjunto com 

o trabalho realizado pelos ór-
gãos ambientais, o Ministério 
Público da Paraíba endossa 
a supervisão dos pessoenses 
neste período festivo. Segundo 
o Major Antônio da Silveira, do 
Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB), a fiscaliza-
ção também é realizada pelos 
órgãos de segurança, como o 
Corpo de Bombeiros. 

Além disso, de acordo com 
o Major Antônio da Silveira, do 
Corpo de Bombeiros Militar da 
Paraíba (CBMPB), a corporação 
se responsabiliza por analisar 
a comercialização de fogos de 
artifício em todo o estado. “A 
comercialização, via de regra, 
deve estar legalizada e ter a au-
torização do CBMPB, contudo 
a fabricação e distribuição de 
produtos que envolvem explo-

sivos (que também é o caso dos 
fogos) é de responsabilidade do 
Exército Brasileiro”, explicou. 

O integrante do CBMPB 
também alertou para o perigo 
de se brincar com fogos. De 
acordo com o major, cabe ao 
Corpo de Bombeiros orientar 
a população quanto às medi-
das de segurança ao manipu-
lar estes dispositivos. Em com-
plemento, Antônio da Silveira, 
lembra que o Serviço de Aten-
dimento Médico de Urgência 
(Samu) está disponível para 
atender casos de ferimentos 
com fogos através do Disque 
192. Este ano, no entanto, o 
CBMPB reforça que, agirá em 
conformidade com o decreto e, 
portanto, atuará controlando 
o costume do paraibano de 
soltar fogos. 

O Ministério Público 
Federal pediu ao Juízo da 
15ª Vara Federal de Brasília 
o arquivamento do inqué-
rito sobre supostas irregu-
laridades em relatório do 
Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras que 
aponta transações suspei-
tas do advogado Frederick 
Wassef, próximo à família 
Bolsonaro. A Procuradoria 
concluiu que o Coaf não agiu 
ilegalmente ao produzir e 
encaminhar as informações 
aos órgãos de investigação.

De acordo com a Pro-
curadoria, a produção e a 

disseminação do relatório 
foram motivadas por 34 
comunicações encaminha-
das à unidade por institui-
ções bancárias - Caixa, BTG, 
Itaú, Bradesco e Travelex. 
O documento apontou mo-
vimentações atípicas que 
envolviam pessoas físicas e 
jurídicas investigadas pelos 
órgãos a que foram desti-
nados os relatórios, entre 
eles a força-tarefa da Lava 
Jato no Rio, a Procuradoria 
no Distrito Federal, além 
dos Ministérios Públicos 
Estaduais do Rio e do DF. 
Os investigadores dizem 
que o procedimento se-
guiu o padrão da atuação 
do órgão.

“Não houve quebra in-

devida de sigilo bancário ou 
fiscal, tão pouco vazamento 
indevido de informações 
praticados por agentes do 
Coaf, uma vez que o RIF 
nº 50931 foi produzido de 
acordo com as normas de 
regência e com esteio em 
comunicações prestadas por 
variadas instituições finan-
ceiras, evidenciando que o 
documento foi elaborado e 
disseminado mediante crité-
rios técnicos, de maneira im-
pessoal e a partir de cálculos 
da matriz de riscos do Coaf”, 
explica o MPF.

A investigação em 
questão foi aberta após o 
Tribunal Regional Federal 
da 1ª região (TRF1) tran-
car inquérito aberto contra 

o aliado de Bolsonaro e a 
anular o relatório do Coaf 
sob o entendimento de que 
o órgão ‘cometeu indevi-
damente a quebra de sigilo 
bancário e fiscal de Wassef, 
por meio do aparato do 
Conselho’. A Procuradoria já 
recorreu da decisão.

A Procuradoria argu-
mentou que o Coaf ‘tem o 
poder-dever de comunicar 
às autoridades competen-
tes sobre a proposta ou a 
realização de operação sus-
peita, para a instauração 
dos procedimentos cabíveis 
sempre que concluir pela 
possibilidade de existência 
de crimes previstos na lei 
que trata sobre lavagem de 
dinheiro’.

MPF pede arquivamento de inquérito de Wassef
Pepita Ortega
Fausto Macedo
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00008/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de equipamentos e material odontológico destinados a UBS, cuja abertura será no 
dia 06.07.2021 às 09:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-
1180,  pelo emailcpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 22 de Junho de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL

DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00009/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa do ramo pertinente 
para aquisição de equipamentos e material odontológico destinados ao CEO, cuja abertura será no 
dia 06.07.2021 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/
nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou pelo www.tce.pb.gov.
br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no 
endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83)  3499-
1180,  pelo emailcpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 22 de Junho de 2021.
Maria de Fátima Matias de Caldas Alves

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTA E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 
julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00006/2021, cujo objeto 
é contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática para implantação de 
prontuário eletrônico no âmbito do Programa Informatiza APS da unidade de saúde, junto a Se-
cretaria de Saúde e Meio Ambiente, atendendo a Portaria nº 3.193/2020 e Portaria nº 3.393/2020. 
Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS as empresas: M K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA 
DANTAS EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 21.062.777/0001-50, foi considerada vencedora do item 
07, com o valor de R$ 2.398,00 (dois mil, trezentos e noventa e oito reais) e a empresa BIATIC 
ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 27.197.452/0001-61, foi considerada vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 08, com o valor 
de R$  29.670,00 (vinte e nove mil, seiscentos e setenta reais). Abre-se vistas aos interessados do 
inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe de apoio, não havendo nenhuma manifestação de 
alguma empresa interessada, o certame será encaminhado ao ordenador de despesas para fins 
de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 22 de Junho de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00024/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fica ADIADA a abertura da Tomada de Preços nº 
00024/2021 para abertura do envelope proposta de preços, do dia 25.06.2021 às 08:00 horas PARA 
o dia 29.06.2021 às 08:00. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados, no 
horário das 08:00 às 12:00 horas, contados pelo telefone (0**83) 3499-1180.   

Aguiar-PB, 22 de Junho  de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
RESULTADO JULGAMENTO DORECURSO ADMINISTRATIVO

PREGÃO PRESENCIALNº: 012/2021.
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares destinados à manutenção das 

unidades de saúde e Samu do Município.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público que após análise do recurso inter-

posto pela empresa: ENDOMED COM. E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA,contra 
o resultado do julgamento deHabilitação. DECIDE,julgar Pelo CONHECIMENTO e no Mérito pelo 
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.Com a decisão o resultado de julgamento fica inalterado. Os 
autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos interessados.

Alagoinha-PB, 22 de junhode 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de Licença de Sistema Infor-
matizado para a Gestão, com suporte técnico e manutenção, incluindo implantação, migração dos 
dados existentes, customização, parametrização e treinamento. 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 060/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Arara - PB, 22 de Junho de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
O Pregoeiro Oficial do Município informa que, por meio do site www.comprasgovernamentais.

gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Relógio de Ponto 
Eletrônico adequado a Portaria 373/2011 do MTE. Fica adiada o seguinte: Abertura da sessão 
pública: 09h do dia 02 de julho de 2021. Início da fase de lances: 09h15min do dia 02 de julho de 
2021, para a seguinte data: Abertura da sessão pública: 09h do dia 09 de julho de 2021. Início da 
fase de lances: 09h15min do dia 09 de julho de 2021. Referência: horário de Brasília – DF, tendo 
em vista a instabilidade no sistema Comprasnet na inserção do Edital. Informações: das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo ser 
solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 22 de junho de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
O Pregoeiro Oficial do Município informa quepor meio do site www.comprasgovernamentais.gov.

br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de Equipamentos Diversos, 
para atender a demanda do Matadouro Público Municipal de Araruna/PB. Fica adiada o seguinte: 
Abertura da sessão pública: 11h do dia 02 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 11h15min do 
dia 02 de julho de 2021, para a seguinte data: Abertura da sessão pública: 11h do dia 09 de Julho de 
2021. Início da fase de lances: 11h15min do dia 09 de julho de 2021. Referência: horário de Brasília 
– DF,tendo em vista a instabilidade no sistema Comprasnet na inserção do Edital. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: 
licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br; podendo 
ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Araruna - PB, 22 de junho de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO DE CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA 
SEMEÃO LEAL NO CENTRO DE ARARUNA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00004/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município 02.080 SEC.INFRA 
ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS Fichas: 15 452 0001 1020 CONST.AMPL.DE PRACAS, 
CALCADOES, CANTEIROS, JARDINS E ARBORIZ. 15 452 0008 1023 SENEAM. DRENAGENS, 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, RECUP. DE CALCAM. E MELHORIAS DE VIAS PUBLICAS Elemento 
de Despesa: 4490.51 99 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00049/2021 - 22.06.21 
- PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP - R$ 64.690,56.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 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 DE MATERIAL ELÉTRICO PARCELADO PARA 
ATENDER A DEMANDA DAS 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 Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 22 de Junho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 06 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA LOCAÇÃO DE 
SISTEMAS (SOFTWARES) EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MU-
NICIPAL DE AROEIRAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 22 de Junho de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00036/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de um veiculo tipo 
utilitário, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 06/07; 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) 98782–7336. E-mail: licitabaia@gmail.com. Edital: https://transparen-
cia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 22 de Junho de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2021

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 DV00006/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para Locação de Transceptor de Rádio Fixo, 
Móvel ePortátil, novos, de primeiro uso, compatíveis com o Sistema de Radiocomunicação Digital 
padrãoTetra Dimetra da Secretaria da Segurança e da Defesa Social do Estado da Paraíba, a ser 
utilizadonas operações de atendimento de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde/ 
SAMU,da cidade de Bom Jesus – PB, sendo 01 (um) Rádio Fixo e 01 (um) Rádio Móvel, totalizando 
02(dois) radiotransceptores, com licenças para funcionamento, conforme especificações a seguir 
no termo de Referência; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
OLM REPRESENTACOES LTDA - R$ 10.800,00.

Bom Jesus - PB, 17 de Junho de 2021
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE AQUINO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLE-
TA, TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTUR DE 
MEIO FIO E POSA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bom Jesus. 
VIGÊNCIA: até 04/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bom Jesus e: CT 
Nº 00035/2021 - 04.06.21 - TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 634.522,85.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Locação de Transceptor de Rádio Fixo, 

Móvel e Portátil, novos, de primeiro uso, compatíveis com o Sistema de Radiocomunicação Digital 
padrão Tetra Dimetra da Secretaria da Segurança e da Defesa Social do Estado da Paraíba, a ser 
utilizado nas operações de atendimento de urgência e emergência da Secretaria Municipal de Saúde/ 
SAMU, da cidade de Bom Jesus – PB, sendo 01 (um) Rádio Fixo e 01 (um) Rádio Móvel, totalizando 
02 (dois) radiotransceptores, c. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00006/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Bom Jesus FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.302.2002.2098 MANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU 
4.4.90.52.01 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT. VIGÊNCIA: até 17/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Bom Jesus e: CT Nº 00025/2021 - 17.06.21 - OLM 
REPRESENTACOES LTDA - R$ 10.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 09 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MOBÍLIAS, MEDIANTE NECES-
SIDADE DO NÚCLEO DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ANEXO DO CENTRO 
MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA – CEMFISIO – UNIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 
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 Municipal nº 008/13; 
Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário 08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.
pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 23 de Junho de 2021.
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRAZO

CONTRATO N° 0053/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
CONTRATADO: KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA ME 
CNPJ: 09.419.423/0001-15.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 57  parágrafo II Inciso IV, da LEI N° 8.666/93.
DATA ASSINATURA: 17 de JUNHO de 2021

JOSÉ DE SOUSA BATISTA
PREFEITO

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Cazuza Barreto, 113 - Estação Velha - Campina Grande - PB, por meio do site http://www.comprasnet.
gov.br/seguro/loginPortal.asp, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando 
formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Pessoa 
Jurídica para confecção de Fardamentos, para atender as necessidades dos Agentes de Trânsito 
da STTP(Superintendência de Transito e Transportes Públicos). Conforme termo de especificações 
anexo. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 06 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 
14:01 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 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 4.422/19; 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) 33411278. E-mail: sttpcampina.licita@gmail.com. Edital: http://sttpcg.com.br/; www.
tce.pb.gov.br; http://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortal.asp. 

Campina Grande - PB, 18 de Junho de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2021

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 IN00015/2021, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DOS PRODUTOS CONSTANTES DOS 
ANEXOS A ESTE PROCESSO: COMO ENVIO E REMESSAS E NOTIFICAÇÕES, SEDEX, TE-
LEGRAMAS, CARTAS – COM AR/ SEM AR ENTRE OUTROS PARA ATENDER A DEMANDA DO 
SETOR DE AÇÕES DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSITO DA STTP DE CG; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E 
EDITORA LTDA - R$ 500.000,00.

Campina Grande - PB, 21 de Junho de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR

Diretor Superintendente

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

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO DE Nº 00081/2018 PARTES: STTP / 

LEO RENT A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DA 
VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MÊSES, A CONTAR DE 13/06/2021, MANTENDO 
AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, ORIUNDAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00010/2018/
STTP, COM FULCRO NO ART 57, INCISO II, § 1º E § 2º DA LEI 8666/93. ASSINAM: CARLOS 
MARQUES DUNGA JÚNIOR / LEO RENT A CAR - LEONARDO FONSECA RIBEIRO. ASSINAR-
TURA: 11/06/2021. CARLOS MARQUES DUNGA JÚNIOR/Superintendente - STTP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 
679649/2014. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MFA 
CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 1.046.697,19. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário 
Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 08 de Junho de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARAÚBAS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO FUNASA Nº 
859764/2017. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MFA 
CONSTRUCOES LTDA - Valor: R$ 163.099,80. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua: Expedicionário 
Luís Tenório Leão, 791 - Centro - Caraúbas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 08 de Junho de 2021
MARIA DO SOCORRO ANDRADE ARAÚJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, por meio do site https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO 
DE CERÂMICAS. Abertura da sessão pública: 10:30 horas do dia 06 de Julho de 2021. Início da fase 
de lances: 10:31 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 7.892/13; 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) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; https://www.
portaldecompraspublicas.com.br/. 

Caraúbas - PB, 22 de Junho de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Expedicionário Luiz Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 08:30 horas do dia 06 de 
Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação 
de serviços mecânicos. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 7:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 22 de Junho de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE ENVELOPES DE HABILITAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Conceição/PB, torna público para conhe-

cimento dos licitantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preços Nº 00004/2021 
a Abertura dos Envelopes de Habilitação da referida licitação, que tem como objeto: Contratação de 
empresa visando à coleta e transporte de lixo domiciliar, coleta e transporte de resíduos de podação, 
varrição manual de ruas, avenidas, praças e becos pavimentados, capinagem e corte de arvores, 
inclusive carga e descarga, pintura a cal em meio-fio de ruas, lavagem e desinfecção de vias, pátios 
de feiras-livres e mercado público, na zona urbana e distritos do município de Conceição - PB. Assim 
a sessão para Abertura dos Envelopes de Habilitação será realizada no dia 25 de junho de 2021, 
ás 09:30hs.  Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, 
Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, no 
horário 08h00min as 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3453-2486.

Conceição, 22 de Junho de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB, por meio do site portaldecompraspublicas, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDIANTE 
REQUISIÇÃO. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de Julho de 2021. Início da fase 
de lances: 09:01 horas do dia 09 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
33851110. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublicas; 
podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Cubatí.. - PB, 22 de Junho de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DE CONVOCAÇÃO DE SESSÃO DE ABERTURA

DA PROPOSTA DE PREÇO
TOMADA DE PREÇO N° 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ-PB, situada na Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - 
Cubatí, através da Comissão Permanente de Licitação; torna público para conhecimento de todos os 
interessados e representantes legais das empresas para sessão a ser realizada no dia 30 de Junho 
de 2021, às 08:00 horas na sala da Comissão de Licitação para dar continuidade ao julgamento da 
licitação Tomada de Preços nº 001/2021, objetivando a EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL (O XORROZÃO), com a abertura dos envelopes de 
proposta de preços das empresas habilitadas; Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua José Araújo Dantas, 229 - Centro - Cubatí, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33851110. E-mail: pmcubati@hotmail.com. 

Cubatí- PB, 22 de Junho de 2021
IZONALDO CORDEIRO FERINO JÚNIOR

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA; ADJUDICO o seu objeto a: LOTUS LOCAÇÕES E 
ENGENHARIA EIRELI – ME - R$ 92.400,00.

Cubatí.. - PB, 02 de Junho de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2021
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 DV00003/2021, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECE-
BIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO 
MUNICIPIO DE CUBATÍ–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: ECOSOLO GESTÃO AMNIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 36.000,00.

Cubatí.. - PB, 22 de Junho de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00004/2021
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 DV00004/2021, 
que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CUBATÍ ATRAVES DA POLICLINICA NACIO-
NAL DE SAÚDE BUCAL – BRASIL SORRIDENTE; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: HELDER DE LIMA VIANA - R$ 47.600,00.

Cubatí.. - PB, 22 de Junho de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: LOTUS LOCAÇÕES E ENGENHARIA EIRELI – ME - R$ 92.400,00.

Cubatí.. - PB, 08 de Junho de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00008/2021. DOTAÇÃO: 02.017 – SECRETARIA DE INFRA–ES-
TRUTURA – 04.122.0002.2066 – ATIV. DA SEC. DE INFRA–ESTRUTURA – 000356.3390.36.99 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA – 3390.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIRO PESSOA JURIDICA – RECURSOS ORDINÁRIO. VIGÊNCIA: até 08/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00041/2021 - 08.06.21 - LOTUS LOCA-
ÇÕES E ENGENHARIA EIRELI - ME - R$ 92.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBI-
MENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICI-
PIO DE CUBATÍ–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2021. DOTAÇÃO: 
02.017 – SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 04.122.0002.2066 – ATIVIDADES DA SEC. DE 
INFRA–ESTRUTURA – 1.001.0000 – RECURSOS ORDINARIOS – 0231.3390.39.00.1.001.0000 – 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até 22/06/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00044/2021 - 22.06.21 - ECOSOLO 
GESTÃO AMNIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 36.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CUBATÍ ATRAVES DA POLICLINICA NACIO-
NAL DE SAÚDE BUCAL – BRASIL SORRIDENTE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00004/2021. DOTAÇÃO: 06.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.0002.2030 
– ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA – 0018.3390.32.00.1.001.0000 – MATERIAL BEM OU 
SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA – RECURSOS ORDINARIO – 10.302.0002.2033 
– ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL – 1.214.0000 – TRANSF. FUNDO A 
FUNDO – RECURSOS SUS – 0042.3390.39.00.1.214.0000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO 
PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até 22/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Cubati e: CT Nº 00045/2021 - 22.06.21 - HELDER DE LIMA VIANA - R$ 47.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE RECURSO ADMISTRATIVO

TOMADA DE PREÇOS 003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO E CONS-

TRUÇÃO DE MIRANTE NESTE MUNICÍPIO. Em virtude da interposição de recurso na Tomada 
de Preços 003/2021, pela empresa ULTRA SOLUÇÕES E SEVIÇOS LTDA, diante do resultado da 
fase de habilitação onde a mesma foi declarada inabilitada, a Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura de Cuité/PB, em atendimento aos §§ 3º e 4º, do art. 109 da Lei nº 8.666/93, comunica 
a todos os participantes que os autos se encontram com vistas para que no prazo legal apresentem 
as contrarrazões de recurso e/ou impugnação, devendo ser protocolada no Protocolo Geral na 
sede prefeitura ou ainda no endereço www.cuite.pb.gov.br/protocolo-geral. Informações na sala da 
CPL, Rua 15 de novembro, 159, Centro, das 08:00 as 12:00 horas de segunda a sexta-feira, ou no 
e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité/PB, 22 de junho de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Fornecimento de 
Serviços funerários; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: FUNE-
RARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA - R$ 36.830,00. Convocamos a empresa 
vencedora, 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, 09 de Junho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2021
OBJETO: Aquisição de veículo tipo passeio para dar suporte as atividades socioassistenciais e 

ações da gestão de Assistência Social. Que após apresentação de documentação complementar 
ao atestado apresentado, solicitada través de diligência, a empresa DICAL – VEICULOS, PECAS 
E SERVICOS LTDA foi considerada habilitada e vencedora do certame, com o seguinte resultado 
final do certame: DICAL – VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - Valor: R$ 49.500,00. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto 
Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 22 de Junho de 2021.

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: Locação de veículo tipo 
caminhão carroceria aberta para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura no ano de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ERB-
SON PASCOAL DE ASSIS 11605534404 - R$ 21.000,00. Convocamos a empresa vencedora, 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
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PNEUS (DE PRIMEIRA LINHA), CÂMARAS DE AR E COLETES, destinados aos VEÍCULOS, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ACRÍCOLAS, pertencentes a esta Prefeitura; HOMOLOGO o cor-
respondente procedimento licitatório em favor de: DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE 
PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 122.730,00; NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS 
LTDA EPP - R$ 338.838,00. 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 Ines - PB, 17 de Junho de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
EXTRATO DE REVOGAÇÃO

DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00004/2021. OBJETO: Aquisição de Veículo Zero Qui-

lômetro (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. ABERTURA: 24/05/2021 as 09:00 horas. JUSTIFICATIVA: Lici-
tação Fracassada. DATA: 21/06/2021.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB, às 13:00 horas do dia 06 de 
Julho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Siste-
ma de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de gêneros 
alimentícios para diversas secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municial nº 0003/21; 
Lei Complementar nº 123/06; 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: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. Edital: http://
emas.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Emas - PB, 22 de Junho de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
RESULTADO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor 

Familiar Rural e suas Organizações, para atendimento de alunos matriculados na Rede Municipal 
de Ensino, consoante o art.14 da Lei n. º 11.947 de 16/06/2009, alterada pela Lei nº 13.987 de 
07/04/2020 e Resolução FNDE n. º 26/2013, alterada pela Resolução FNDE/CD nº 4/2015. PROPO-
NENTES DECLARADOS VENCEDORES e respectivos valores totais das contratações: ADEMAR 
JOSÉ DOS SANTOS - Valor: R$ 18.965,00; CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE MONTEIRO LTDA - Valor: R$ 87.900,00; COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E 
INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOA - Valor: R$ 73.610,00; COOPERA-
TIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA MATA NORTE DA PARAIBA – COO 
- Valor: R$ 48.060,00; COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - Valor: R$ 
72.090,00; COPAF– COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAM - Valor: 
R$ 39.209,00; DELFINO SILVA OLIVEIRA - Valor: R$ 8.984,50; EDMAR RIBEIRO DA SILVA - Valor: 
R$ 12.375,00; EDNALDO DOS SANTOS LIMA - Valor: R$ 19.947,00; FABIO VENANCIO DA SILVA - 
Valor: R$ 19.635,00; FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - Valor: R$ 13.466,50; FRANCISCO DE 
ASSIS MOURA - Valor: R$ 11.959,25; GILSON DUARTE DA SILVA - Valor: R$ 5.460,00; GIVALDO 
FIRMINO DOS SANTOS - Valor: R$ 2.550,00; JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS - Valor: R$ 
17.183,50; JOSEVIL VENANCIO DA SILVA - Valor: R$ 19.840,00; MARIA APARECIDA CANDIDO 
DA SILVA - Valor: R$ 4.074,00; ORLANDO SOARES CORREIA - Valor: R$ 19.418,75; RONALDO 
DA SILVA CUSTÓDIO - Valor: R$ 11.408,50; SANDRO CELIO DE LIMA - Valor: R$ 15.824,00; 
ZELIA QUARESMA DOS SANTOS - Valor: R$ 4.764,00. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, 
no horário das 08h00min Às 12h00min dos dias úteis. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@
esperanca.pb.gov.br.

Esperança - PB, 03 de Maio de 2021,
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Aquisição 
de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar, Empreendedor Familiar Rural e suas 
Organizações, para atendimento de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, consoante 
o art.14 da Lei n. º 11.947 de 16/06/2009, alterada pela Lei nº 13.987 de 07/04/2020 e Resolução 
FNDE n. º 26/2013, alterada pela Resolução FNDE/CD nº 4/2015; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ADEMAR JOSÉ DOS SANTOS - R$ 18.965,00; 
CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA - R$ 87.900,00; 
COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR 
DE JOA - R$ 73.610,00; COOPERATIVA DE PRODUCAO E COMERCIALIZACAO DA ZONA DA 
MATA NORTE DA PARAIBA – COO - R$ 48.060,00; COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODU-
TORES RURAIS LTDA - R$ 72.090,00; COPAF– COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E 
AGRICULTURA FAM - R$ 39.209,00; DELFINO SILVA OLIVEIRA - R$ 8.984,50; EDMAR RIBEIRO 
DA SILVA - R$ 12.375,00; EDNALDO DOS SANTOS LIMA - R$ 19.947,00; FABIO VENANCIO DA 
SILVA - R$ 19.635,00; FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS - R$ 13.466,50; FRANCISCO DE 
ASSIS MOURA - R$ 11.959,25; GILSON DUARTE DA SILVA - R$ 5.460,00; GIVALDO FIRMINO 
DOS SANTOS - R$ 2.550,00; JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS - R$ 17.183,50; JOSEVIL 
VENANCIO DA SILVA - R$ 19.840,00; MARIA APARECIDA CANDIDO DA SILVA - R$ 4.074,00; 
ORLANDO SOARES CORREIA - R$ 19.418,75; RONALDO DA SILVA CUSTÓDIO - R$ 11.408,50; 
SANDRO CELIO DE LIMA - R$ 15.824,00; ZELIA QUARESMA DOS SANTOS - R$ 4.764,00.

Esperança - PB, 21 de Junho de 2021
NOBSON PEDRO DE ALMEIDA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na José 

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 14:00 horas do dia 07 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FISICA OU JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA 
A FUNÇÃO DE CADASTRADOR/ENTREVISTADOR (A) DO CADASTRO ÚNICO/PROGRAMA 
BOLSA FAMÍLIA, SUPERVISOR (A) E VISITADOR/ENTREVISTADOR (A), PARA ATUAR JUNTO AO 
PROGRAMA SOCIAL CRIANÇA FELIZ E OFICINEIROS (AS) PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALICIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV – E PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-
TENCIA SOCIAL – CRAS – ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GADO BRAVO–PB.. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 22 de Junho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 09:30 horas do dia 07 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ESTAR À 
DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO PARA ATENDIMENTO DE TODAS AS DEMANDAS 
DEFINIDAS PELA AUTORIDADE COMPETENTE SEM LIMITAÇÃO DE ITINERÁRIOS E COM 
QUILOMETRAGEM LIVRE, CONFORME AS NECESSIDADES DESTE GABINETE DO MUNICIPIO 
DE GADO BRAVO-PB.. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto 
Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 22 de Junho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 11:30 horas do dia 07 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ACESSO A INTERNET - SIS-
TEMA GLOBAL DE REDES DE COMPUTADORES INTERLIGADOS ATRAVÉS DE CONJUNTOS DE 
PROTOCOLOS PADRÃO DE INTERNET (TCP/IP) NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO.. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação per-
tinente, 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) 3347–1820. E-mail: 
gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 22 de Junho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 15:00 horas do dia 07 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, NAS 
RESIDÊNCIAS DA ZONA RURAL E URBANA, VEÍCULO COM CAPACIDADE DE 16.000 LITROS 
NO MUNICIPIO DE GADO BRAVO-PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 22 de Junho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 10:30 horas do dia 07 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, ALIMENTAÇÃO DE DADOS E ELABORAÇÃO DA FOLHA 
DE PAGAMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO - PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 0325/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3347–1820. E-mail: gado-
bravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 22 de Junho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB, às 16:00 horas do dia 07 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA 
MUNICIPALIDADE. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 0325/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3347–1820. E-mail: gadobravolicitacao@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br

Gado Bravo - PB, 22 de Junho de 2021
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
ERRATA

A PREGÃO PRESENCIAL Nº 00073/2021 
 O Fundo  Municipal de  Saúde de Guarabira, Torna público através da Presidente da Comissão 

de licitação e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/
PB - PB, para conhecimento dos interessados, ERRATA ao processo do Pregão Presencial 00073 
/2021: NO OBJETO MENCIONADO HOUVE UM ERRO DE DIGITAÇÃO onde lê-se : Aquisições 
de testes rápidos para o COVID-19, conforme termo de referência, leia-se CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE INSTALADA NO MUNICÍPIO PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRÚRGICOS, ORTOPÉDICOS 
E DE TRAUMATOLOGIA PARA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA Informações: 
no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacao@
guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946. 

Guarabira - PB, 22 de Junho   de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA

COMUNICADO DE RECURSO ADMINISTRATIVO.
PREGÃO PRESENCIAL 59.2021

OBJETO: Aquisições parceladas de materiais de informática para melhor atender as necessidades 
da administração municipal. RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS: Empresa: LICITAR 
COMERCIO RE SERVIÇOS EIRELI contra o resultado de julgamento de habilitação do referido 
certame. A Comissão Permanente de Licitação nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e 
suas alterações comunica aos licitantes que Processo encontra-se a disposição dos interessados 
no endereço anteriormente informado. Publique-se e intime-se..

Guarabira, 22 de Junho  de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GUARABIRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00075/2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB, às 08h30min, do dia 06 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 

Aquisições parceladas de formulas alimentares para distribuição entre pacientes com patologia 
conforme demanda. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 22 de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 05.2021.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 83/2020.
REF: TERMO DE CONTRATO 00015/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de Combustíveis destinados a atender a Frota Veicular e/ou 

locada a Edilidade até o fim do EXERCÍCIO DE 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: LUZIA MARQUES DA SILVA
CNPJ: 06.052.003/0002-36.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 05.2021, tem por objeto, o acréscimo de 

4,1% (quatro vírgula um por cento) ao preço do litro da gasolina, e o acréscimo de 2,6% (dois vírgula 
seis por cento) ao preço do litro de óleo diesel S10, em referência ao segundo realinhamento, ficando:

R$ 4,53 – litro do óleo díesel S10, preço anterior: (R$ 4,41) – 4° Realinhamento
R$ 5,44 – litro da gasolina comum, preço anterior: (R$ 5,23) – 4° Realinhamento
DATA RATIFICAÇÃO: 21.06.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 05.2021: 21.06.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

Nº TERMO ADITIVO: 01.2021.
REF: PREGÃO PRESENCIAL 19/2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00134/2021
OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente para melhor atendimento e funcio-

namento de todos os setores da Administração Municipal no exercício de 2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
CONTRATADO: FREITAS & COSTA LTDA
CNPJ: 12.908.752/0001-34.
OBJETO DO TERMO: O presente Termo de Aditivo de nº 01.2021, tem por objeto, o acréscimo 

de 10,93% (treze vírgula nove por cento) ao preço da unidade da resma de papel ofício A4, ficando:
R$ 17,69 – Papel ofício (210x297) A4, res c/500 fls, preço anterior: (R$ 15,95) – Contrato 

Inicial – item 112
DATA RATIFICAÇÃO: 21.06.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 01.2021: 21.06.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURJÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021 SRP
ADIAMENTO

A Prefeitura Municipal de Gurjão através do Pregoeiro abaixo transcrito TORNA PÚBLICO e 
comunica aos interessados que a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021 
SRP, do tipo Menor Preço, objetivando o sistema de registro de preços para eventual aquisição de 
material odontológico marcada com Data de Abertura: 30/06/2021 às 10:00h fica ADIADA para a 
Data de Abertura: 06/07/2021 às 10:00h. O Edital pode ser obtido na sede da Prefeitura de Gurjão, 
situada à Rua Vicente Borges Gurjão, 158, Centro, Gurjão – Paraíba ou no site: www.tce.pb.gov.
br. Maiores informações através do e-mail: cplgurjaopb@gmail.com, no horário das 08:00 às 12:00.

Gurjão - PB, 22 de junho de 2021.
Diêgo Gurjão Ramos

Pregoeiro
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA
RESULTADO FASE DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa de construção civil para, recuperação de pavimentação 

em paralelepípedos em diversas ruas junto a este Município. LICITANTES CLASSIFICAÇÃO1º 
LUGAR CONSTRUTORA SF EIRELI - CNPJ: 33.091.431/0001-60 -  R$ 158.070,00 - 2º LUGAR 
LA ENGENHARIA E LOCAÇÃO EIRELI - CNPJ: 24.621.931/0001-75 – R$ 159.162,00 - 3º LU-
GAR L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.750.950/0001-82 – R$ 
160.392,00 - 4º LUGAR BJC CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 26.536.682/0001-45 – R$ 160.462,50; 
LICITANTES DESCLASSIFICADOS:GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS 
LTDA -  CNPJ: 12.350.951/0001-70.  -GR CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 27.450.426/0001-
01. - TRABES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ: 15.034.271/0001-35. - FM 
SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 24.658.568/0001-62. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações.  Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor José 
Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis. Telefone: 
(083) 3398-1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 22 de Junho de 2021.
ZENILDO BRASIL GUERRA BORBA

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.027/2021

Chave 9ZZS-SMDV-S2FL-8MES
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/034067.
Data da sessão: 06/07/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 22 de junho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE CONVOCAÇÃO DO terceiro COLOCADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.013/2020

PROCESSO ADMINISTRATIV Nº 2019/147801
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados que em face da não aceitação do primeiro proponente, CONVOCAMOS o licitante 
remanescente e habilitado, na ordem de classificação a COENCO SANEAMENTO LTDA., - CNPJ  
Nº 34.356.435/0001-95, para apresentar proposta de preços e Documentação da Regularidade 
Fiscal e Qualificação Econômica Financeira atualizados, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 
da data da publicação, para a Comissão Setorial de Licitação e, para querendo e nas mesmas con-
dições propostas pelo primeiro classificado assinar contrato cujo objeto é: Contratação de Empresa 
Especializada de Engenharia para Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedo 
e Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade 
de Cabedelo e Rua Cidade de Belém; Bairro das Indústrias: Rua Cidade de Borborema; Bairro 
Brisamar: Rua Telegrafista José Neves Pacote)  - LOTE 16.  A contratação se dará nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de confor-
midade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações. Os autos 
do Processo nº  2019/147801 estão disponíveis e a disposição do interessado, no endereço: http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO RESCISÃO 

CONTRATO Nº 33007/2020
CONTRATANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA
CONTRATADA: NV CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 28.307.865/0001-14
RAZÕES DO DISTRATO: Conveniência e inexistência de prejuízo para as partes, conforme 

justificativa constante no processo n.º 2021/033462
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 79, II da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

João Pessoa, 14 de junho de 2021.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

JOSÉ WILLIAM MONTENEGRO LEAL
Secretário

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RUBENS FALCÃO DA SILVA NETO

Secretário
NV CONSTRUÇÕES EIRELI

DANIEL VILAR ESTRELA MOREIRA
Contratada

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.015/2021

CHAVE CGM: Q07G-M5I5-JQRK-964B
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA A PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (SECRETARIAS, ÓRGÃOS, FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS), 
CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096349.
Data da sessão: 06/07/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/ www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 22 de junho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 021205/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.029/2020
DATA DE ABERTURA: 09/07/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA 

E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA 
MARCA DIXTAL.

O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Rafaela Pontes Savino, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, sob 
o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 878088, e no 
site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com a 
Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 
4.985/2003, 7.884/2013, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993. Chave CGM: 
EMGY-8ILS-W91Q-VPH3.

João Pessoa, 22 de Junho de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
NO EXTRATO DE CONTRATO

DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.008/2021/SEINFRA (LOTE 02)
Publicado no Diário Oficial da União, do dia 15/01/2021, página 224, do Diário Oficial do Estado 

do dia 22 de janeiro de 2021, página 13 e do Jornal A União do dia 22 de janeiro de 2021, página 25:
Onde se lê
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.003/2021/SEINFRA (LOTE 03) – DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 07.008/2020/SEINFRA
Leia-se:
EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.002/2021/SEINFRA (LOTE 02) – DO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 07.008/2020/SEINFRA
              João Pessoa, 22 de junho de 2021. 

Rubens Falcão da Silva Neto
Secretário Municipal de Infra Estrutura/PMJP

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Praça Presidente João Pessoa, 05 - Centro - Juazeirinho - PB, às 09:30 horas do dia 05 de julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços para contratações futuras, para: Aquisição de motos. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005-
A/2017. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3382-1234. E-mail: licitajuazeirinho@gmail.com. Edital: www.juazeirinho.pb.gov.br 
ou www.tce.pb.gov.br. 

Juazeirinho - PB, 22 de junho de 2021.
PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00062/2021
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 DV00062/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, 
HIGENIZAÇÃO E PASSADORIA DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: COMFORT LAVANDERIAS E SERVICOS EIRELI - R$ 17.500,00.

Lagoa Seca - PB, 14 de Junho de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00023/2021, que objetiva: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA 
SECA – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: E 
BRAATZ - R$ 1.355,00; IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - R$ 2.989,00; 
LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - R$ 10.158,20; MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUJO - R$ 68.143,00; MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - R$ 9.996,00; MULTFORTE 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 236.340,00; TECHNO IMPORTACAO 
E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA - R$ 203.450,00.

Lagoa Seca - PB, 10 de Junho de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00023/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PRE-

ÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. 
NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Techno Importacao e Exportacao 
de Eletronicos Ltda - CNPJ 41.011.821/0001-00. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Cícero 
Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. 
Telefone: (083) 33661991.

Lagoa Seca - PB, 22 de Junho de 2021
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00023/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAL. VIGÊNCIA: até 
17/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00259/2021 
- 18.06.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - R$ 68.143,00; CT Nº 00260/2021 - 18.06.21 
- MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 236.340,00; CT Nº 
00261/2021 - 18.06.21 - IMPACTA TELECOM E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - R$ 2.989,00; 
CT Nº 00262/2021 - 18.06.21 - LAPTOP INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - R$ 10.158,20; 
CT Nº 00263/2021 - 18.06.21 - E BRAATZ - R$ 1.355,00; CT Nº 00264/2021 - 18.06.21 - MINAS 
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - R$ 9.996,00;

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM 
,HIGENIZAÇÃO E PASSADORIA DE PEÇAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA MARIA COUTINHO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Lici-
tação nº DV00062/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00257/2021 - 15.06.21 - COMFORT LAVANDERIAS E SERVI-
COS EIRELI - R$ 17.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. 

Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, às 09h30min do dia 13 de julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de médicos especialistas para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 00001/2015. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Logradouro - PB, 21 de junho de 2021
JOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO

DE CONTRATO
Nº TERMO ADITIVO: 02.2021 (REALINHAMENTO DE PREÇOS)
REF: PREGÃO PRESENCIAL 01.2021.
REF: TERMO DE CONTRATO 00020/2021
OBJETO: AQUISIÇÕES PARCELADAS DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
CONTRATADO: LG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS PLANALTO LTDA
CNPJ: 31.920.977/0001-50.
OBJETO DO TERMO: Acréscimo de 3,7% para o litro de gasolina comum, passando para o 

preço de R$ 5,85 (Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos) e acréscimo de 1% para o litro de óleo 
diesel comum, passando ao preço de R$ 4,80 (Quatro Reais e Oitenta Centavos).

DATA RATIFICAÇÃO: 21.06.2021.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 – Par. 5º, Lei 8.666/93 e alterações posteriores
DATA TERMO ADITIVO 02.2021: 21.06.2021.
PERÍODO DE VIGÊNCIA: Até Dezembro de 2021.
OBS: Publicado para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021 
OBJETO Aquisição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM e Teste Rápido Antígeno, para atender 

a necessidade da secretaria de saúde visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 do Mu-
nicípio de Manaíra/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 subsidia-
riamente 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 00012/2021, com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, a: Alfa & Omega Comercio Serviços Eireli Me, CNPJ nº 15.361.503/0001-
60, VALOR R$ 14.000,00. CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 02.248.312/0001-44, VALOR 
R$ 25.400,00. VALOR TOTAL: R$ 39.400,00. 

Manaíra/PB, 21 de junho de 2021. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro
Manoel Virgulino Simão

Prefeito
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: Aqui-
sição de teste rápido COVID-19 IGG/IGM e Teste Rápido Antígeno, para atender a necessidade 
da secretaria de saúde visando o enfrentamento da pandemia do COVID-19 do Município de 
Manaíra/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 proces-
so correspondente, a: Alfa & Omega Comercio Serviços Eireli Me, CNPJ nº 15.361.503/0001-60, 
VALOR R$ 14.000,00. CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 02.248.312/0001-44, VALOR 
R$ 25.400,00. VALOR TOTAL: R$ 39.400,00. 

Manaíra/PB, 21 de junho de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. OBJETO: Aquisição de teste rápido COVID-19 

IGG/IGM e Teste Rápido Antígeno, para atender a necessidade da secretaria de saúde visando 
o enfrentamento da pandemia do COVID-19 do Município de Manaíra/PB. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados da 
data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Alfa & Omega Comercio Serviços Eireli Me, 
CNPJ nº 15.361.503/0001-60, VALOR R$ 14.000,00. CEPALAB LABORATORIOS LTDA, CNPJ nº 
02.248.312/0001-44, VALOR R$ 25.400,00. 

INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Rosas, SN - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

 Manaíra- PB, 21 de junho 2021.
 Manoel Virgulino Simão

 Prefeito 
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2021 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender 

as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – 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 00013/2021, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: APOGEU CENTER COMERCIAL 
DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, VALOR R$ 
3.616,20. ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, 
CNPJ nº 09.478.023/0001-80, VALOR R$ 3.318,78. ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME, CNPJ nº 
03.965.517/0001-03, VALOR R$ 15.519,50. VALOR TOTAL: R$ 22.454,48.

Manaíra/PB, 21 de junho de 2021. 
José Alberto Tavares Junior

Pregoeiro
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de Manaíra /PB, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: 
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Eletrônico nº 00013/2021, que objetiva: Con-
tratação de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender as necessidades 
da Prefeitura Municipal de Manaíra – 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 elemen-
tos constantes do processo correspondente, a: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, VALOR R$ 3.616,20. ODONTOMED 
COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ nº 09.478.023/0001-80, 
VALOR R$ 3.318,78. ORTOSHOP COMERCIO LTDA-ME, CNPJ nº 03.965.517/0001-03, VALOR 
R$ 15.519,50. VALOR TOTAL: R$ 22.454,48.

Manaíra/PB, 21 de junho de 2021. 
Manoel Virgulino Simão

Prefeito
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. OBJETO: Contratação de empresa para for-

necimento de materiais odontológicos para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 
Manaíra – PB.. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de 
Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação 
prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: APOGEU CENTER 
COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN, CNPJ nº 02.911.193/0001-68, 
VALOR R$ 3.616,20. ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 
LTDA – ME, CNPJ nº 09.478.023/0001-80, VALOR R$ 3.318,78. ORTOSHOP COMERCIO LTDA-
-ME, CNPJ nº 03.965.517/0001-03, VALOR R$ 15.519,50

INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua José Rosas, SN - Centro - Manaíra - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Manaíra- PB, 21 de junho 2021.
Manoel Virgulino Simão

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RETIFICAÇÃO

(AVISO DO EDITAL)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI;torna público para conhecimento dos interessados nos 
termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, a RETIFICAÇÃO do Aviso do Edital, portanto,Onde se 
Ler; Joao Acássio Nascimento de Oliveira, Leia-se:Roberto Carlos de Oliveira Borges.

Mari, 22 de junhode 2021
Roberto Carlos de Oliveira Borges

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00002/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de um veículo zero 
km, cujo reunião de julgamento das propostas será dia  08/07/2021, as 08:30horas (horário de 
Brasília-DF) através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/ de acordo com as condições 
e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se disponíveis 
no endereço citado acima e nos sites www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água -PB, 22 de Junho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021
 A Prefeitura municipal de Olho D’agua-PB através do seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fara realizar licitação na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO nº 00003/2021, tipo menor preço por item, com objeto aquisição de ar condicionado 
de 18 BTUS, através do Termo de Compromisso nº 201303070/2013- programa Plano de Ações 
Articuladas, cujo reunião de julgamento das propostas será dia  08/07/2021, as 09:10horas (horário 
de Brasília-DF) através do site www.portaldecompraspublicas.com.br/18/, de acordo com as con-
dições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Edital e anexos encontram-se 
disponíveis no endereço citado acima e nos sites www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água -PB, 22 de Junho de 2021
Rossivan de Oliveira Ferreira

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA 

EIRELI
OBJETO: aquisição de equipamentos de informática destinados a todas as secretarias do 

município de Olho D’água-PB
Valor globalR$: 14.780,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta reais),

Olho d´Água - PB, 22de Junho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: JOSIVAN MELQUJIADES NOBREGA-ME
OBJETO: aquisição de equipamentos de informática destinados a todas as secretarias do 

município de Olho D’água-PB
Valor globalR$ 52.895,00 (Cinquenta e dois mil e oitocentos e noventa e cinco reais),

Olho d´Água - PB, 22de Junho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: GIPAGEL AUTOPEÇAS LTDA
OBJETO: aquisição de peças automotivas para atender as necessidades da todas as secretarias 

do município de Olho D’água-PB
Valor global R$ 222.199,44 (duzentos e vinte e dois mil, cento e noventa e nove reais e quarenta 

e quatro centavos).
Olho d´Água - PB, 22de Junho de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO 
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: GRANPEÇAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SER-

VIÇOS LTDA,
OBJETO: aquisição de peças automotivas para atender as necessidades da todas as secretarias 

do município de Olho D’água-PB
Valor global : 255.389,26 (duzentos e cinquenta e cinco  mil, trezentos e oitenta e nove reais e 

sessenta e seis centavos).
Olho d´Água - PB, 22de Junho de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021. 
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.
OBJETO: aquisição de peças automotivas para atender as necessidades da todas as secretarias 

do município de Olho D’água-PB
Valor global R$332.802,99 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e dois reais e noventa e 

nove centavos).
Olho d´Água - PB, 22de Junho de 2021.

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO
Prefeita

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
INSTRUMENTO: SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO Nº  00084/2020, EM 

08.06.2020.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A EMPRESA CABRAL CONS-

TRUÇOES E LOCAÇÕES EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE PEDRA 

BRANCA: ESTRADA VICINAL- SITIO BELMONTE (LADEIRA DO DOIDO), ESTRADA VICINAL- 
SITIO BROCAS, ATENDENDO AO CONTATO DE REPASSE Nº 893527/2019/MAPA/CAIXA E 
OPERAÇÃO Nº1069122-60.

OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO
FUNDAMENTAÇÃO: ART. 65 DA LEI Nº 8.666/93.

PEDRA BRANCA-PB,  30 DE MARÇO DE 2021
Josimario Bastos de souza

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
AVISO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico, a Dispensa nº 00037/2021, em favor da empresaDANIELE APARECIDA PEREIRA DE 
SOUSA 07537421447; CNPJ nº 38.648.835/0001-25,tendo como objeto a Contratação de empresa 
especializada para prestar serviços de capacitação com todos os profissionais de nível superior e 
técnico da Atenção Básica sobre os indicadores de saúde do PREVINE BRASIL do município de 
Piancó-PB.Como Valor Global Estimado de R$ 8.100,00 (oito mile cem reais), em consequência 
fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme art. 64, caput, da lei nº 8.666/93. 

Piancó-PB, em 22 de junho de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PROCESSO: Dispensa Nº 00037/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura municipal de Piancó.
CONTRATADO: DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUSA 07537421447; CNPJ nº 

38.648.835/0001-25.
OBJETIVO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de capacitação com 

todos os profissionais de nível superior e técnico da Atenção Básica sobre os indicadores de saúde 
do PREVINE BRASIL do município de Piancó-PB.

Valor Global Estimado:R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
Piancó-PB, em 22 de junho de 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROVER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e AD-
JUDICO o seu objeto a: FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA – ME - R$ 6.980,00; M.TESTA 
CONFECCAO - R$ 12.250,00. A Ata de registro de preços será publicada em sua integra do Diário 
Oficial do Município em 22/06/2021.

Santa Helena - PB, 09 de Junho de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES 

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE POL-
TRONAS HOSPITALARES; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - R$ 7.200,00.

Santa Helena - PB, 18 de Junho de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECTAÇÃO DA COVID 19, DOS TIPOS IGG/IGM E TIPO 
ANTIGENO SWAB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - R$ 22.380,00; FARMACIA CORACAO DE JESUS 
LTDA – ME - R$ 20.400,00.

Santa Helena - PB, 18 de Junho de 2021
THAYANNY CHRYSTYNNA PINHEIRO SILVA SOARES

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE POLTRONAS HOSPITALARES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Ele-

trônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 2008 MANU-
TENÇÃO E ADM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde 
de Santa Helena e: CT Nº 00032/2021 - 21.06.21 - ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - R$ 7.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA PROVER AS NE-

CESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 20 500 
SECRETARIA DE SAUDE 10 122 0010 2008 MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE 
SAUDE 33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 21 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS 
33.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PAR-
TES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00030/2021 - 21.06.21 
- FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - ME - R$ 6.980,00; CT Nº 00031/2021 - 21.06.21 - 
M.TESTA CONFECCAO - R$ 12.250,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA HELENA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO PARA DETECTAÇÃO DA COVID 19, 

DOS TIPOS IGG/IGM E TIPO ANTIGENO SWAB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Helena: 2008 MANUTENÇÃO 
E ADM DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 
2072 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Muni-
cipal de Saúde de Santa Helena e: CT Nº 00033/2021 - 21.06.21 - CEPALAB LABORATORIOS 
LTDA - R$ 22.380,00; CT Nº 00034/2021 - 21.06.21 - FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA 
- ME - R$ 20.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO

PRESENCIAL Nº 00020/2021
OBJETO: aquisição de equipamentos e implementos que venham contribuir para implantar 

ações mitigadoras proveniente das atividades desenvolvidas pelo Município de Santa Luzia/PB, 
como poda de árvores, roçagem de estradas, terrenos públicos, apoio a população e recuperação 
de áreas degradadas.

TIPO: MENOR PREÇO  
DATA DA ABERTURA: 08/07/2021 – HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 22 de junho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE CONTRATOS

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-67.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de suplemento para pacientes com riscos 

nutricional aumentado, atendendo pedidos administrativos e ordens judiciais da Secretaria Municipal 
de Saúde deste município de Santa Luzia - PB.

CONTRATO Nº 00092/2021 - CONTRATADA: CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO 
ENTERAL E PARENTERAL – CENEP LTDA, CNPJ nº 01.687.725/0002-43. VALOR GLOBAL: R$ 
69.200,00 (sessenta e nove mil, duzentos reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(s): 3, 9, 10, 11, 
conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00093/2021 - CONTRATADA: I N BEZERRA PAULINO EIRELI, CNPJ nº 
23.994.837/0001-07. VALOR GLOBAL: R$ 73.325,00 (setenta e três mil, trezentos e vinte e cinco 
reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(s): 4, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 24, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00094/2021 - CONTRATADA: MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ nº 29.329.985/0001-85. VALOR GLOBAL: R$ 200.675,00 
(duzentos mil, seiscentos e setenta e cinco reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(s): 1, 2, 5, 6, 
13, 14, 15, 17, 18, 23, conforme proposta da vencedora anexa ao processo.

CONTRATO Nº 00095/2021 - CONTRATADA: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 06.948.769/0002-01. VALOR GLOBAL: R$ 14.980,00 (quatorze 
mil, novecentos e oitenta reais), vencendo no(s) seguinte(s) item(s): 7, 12, conforme proposta da 
vencedora anexa ao processo.

PRAZO DE VIGÊNCIA DOS CONTRATOS: 14/06/2021 a 31/12/2021.
DATA DOS CONTRATOS: 14 de junho de 2021.

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021
OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO, 

INFANTIL E CADEIRAS DE BANHO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU-
NICÍPIO DE SANTA RITA/PB. 

O PREGOEIRO OFICIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto 
Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019,

E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 
PARAÍBA,

R E S O L V E M:
ADJUDICARo resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº012/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO, INFAN-
TIL E CADEIRAS DE BANHO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA
CNPJ: 20.139.015/0001-42
Valor R$: 259.100,00
- FRANCILENE RAMALHO DOS SANTOS
CNPJ: 26.044.732/0001-77
Valor R$: 77.700,00

Santa Rita - PB, 22 de junho de 2021.
JOÃO BATISTA GUEDES SOARES JÚNIOR

PREGOEIRO OFICIAL
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2021
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 DV00019/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSER-
VAÇÃODE IMUNOBIOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 12.900,00.

São João do Tigre - PB, 18 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00020/2021
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 DV00020/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCA-
ÇÃO DE ESTRUTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO ONDE OS ARTISTAS 
IRAM SE APRESENTAR, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, NA LIVE COM OS AR-
TISTAS DA TERRA, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 24 
DE JUNHO DE 2021 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE, ESTADO DA PARAÍBA; RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO 
MUSICAL EIRELI - ME - R$ 17.000,00.

São João do Tigre - PB, 22 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE CONSER-
VAÇÃODE IMUNOBIOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de 
Licitação nº DV00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 
10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 2033 2022 – MANUTENÇÃO DO PSF – SAUDE 
DA FAMILIA – 10 305 2009 2025 – MANTER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA – 10 302 2033 
2059 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PMAQ – 10 302 2033 2060 – MANUTENÇÃO DAS 
AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE PAB FIXO – 4.4.90.52 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL 
PERMANENTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 06501/2021 - 18.06.21 - EQUIPASAUDE 
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. - R$ 12.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCA-
ÇÃO DE ESTRUTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO EVENTO ONDE OS ARTISTAS 
IRAM SE APRESENTAR, NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE - PB, NA LIVE COM OS ARTISTAS 
DA TERRA, EM COMEMORAÇÃO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, NO DIA 24 DE JUNHO 
DE 2021 NA CIDADE DE SÃO JOÃO DO TIGRE, ESTADO DA PARAÍBA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Dispensa de Licitação nº DV00020/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
do Tigre: 08.000 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO - 13 392 2012 2046 - Eventos Culturais 
e Tradicionais na sede e Distritos - 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
São João do Tigre e: CT Nº 06601/2021 - 22.06.21 - IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL 
EIRELI - ME - R$ 17.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
SETIMO TERMO DE APOSTILAMENTO

DE VALOR PARA EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO)
SETIMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº0001/2021. PARTES: PREF. MUN. DE SÃO 

SEB. DE LAGOA DE ROÇA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA LTDA, 
CNPJ Nº 18.709.157/0001-56 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMEN-
TO DE FORMA PARCELADA DE COMBUSTÍVEIS E GPL.  FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
ELETRONICO Nº00003/2020, DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS, O QUE SE REF. ADITIVO 
DE VALOR PARA EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. QUE FICARÁ COM OS SEGUINTE 
PREÇOS: A GASOLINA R$ 5,50; MANTENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS INALTERADAS, COM 
FULCRO NO INCISO XXI, DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO. ARTIGO. 65, II, “D” 
DA LEI 8.666/93, COM SUAS POSTERIORES E VIGENTES ALTERAÇÕES. ASSINAM: SEVERO 
LUIS DO NASCIMENTO NETO E POSTO DE COMBUSTÍVEIS NOBERTO LAGOA DE ROÇA 
LTDA. 22/06/2021.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada no Largo 
da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, às 09:00 horas do dia 15 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
Construção Civil, para executar os serviços de Reforma de Unidades Básicas de Saúde. 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 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
cplserradaraiz@hotmail.com. Edital: www.serradaraiz.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Serra da Raiz - PB, 22 de Junho de 2021.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE CONTRATO

Objeto: Aquisição de KITS completoimunoensaio rápido qualitativo, para a detecção de antí-
genos do SARS–COV–2 (Coronavírus), em amostras de SWAB da Nasofaringe ou Orofaringe. 
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação nº DP00008/2021. Dotação: Recursos Próprios do 
Município de Serra da Raiz: Recursos Próprios(Recursos do SUS/FUS) Dotação Orçamentária: 
02040.10.301.0009.2013 – 3.3.90.30.99.00 02040.10.301.0009.2015 – 3.3.90.30.99.00. Vigência: de 
60 (sessenta) dias. Partes Contratantes: Prefeitura Municipal de Serra da Raíz e: CT Nº 00028/2021 
- 21.06.21 - ALMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 
LTDA-ME - CNPJ 22.889.282/0001-62 - R$ 45.000,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2021. OBJETO: Aquisição de KITS comple-

toimunoensaio rápido qualitativo, para a detecção de antígenos do SARS–COV–2 (CORONAVÍ-
RUS), em amostras de SWAB da Nasofaringe ou Orofaringe. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, 
da Medida Provisória nº 1.047/21. AUTORIZAÇÃO: Fundo Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 17/06/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09 de 

julhode 2021, às 10:30 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste emAquisição de itens de sinalização, ta-
chas, tachões e colas de fixação para várias ruas e avenidas do Município de Sousa-PB,conforme 
especificações constantes do anexo I deste Edital.Interessados poderão baixar o edital no portal 
da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 
(dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. 
O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 22 de junho de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, procedi-

mento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: AQUI-
SIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA COMPOR O CONSULTÓRIO 
OFTALMOLÓGICO NA UNIDADE POLICLÍNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE SOUSA/PB, 
ITENS QUE RESTARAM FRACASSADOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 052/2021.Abertura das 
propostas no dia 08 de JULHO de 2021, às 09:00h, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar 
desistências após a homologação.

Sousa, 22 de junho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o, proce-

dimento licitatório na modalidade de Pregão, na forma eletrônica, do tipo Menor Preço. Objeto: 
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM O OBJETIVO DE ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOUSA-PB.Abertura das pro-
postas no dia 08 de JULHO de 2021, às 10:30h, através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Edital:portal tramita: www.tce.pb.gov.br; e www.sousa.pb.gov.br – portal da transparência. 
Os licitantes dobrem a atenção na hora de cotar os preços no sistema, pois não iremos tolerar 
desistências após a homologação.

Sousa, 22 de junho de 2021.
FELLIPE RUAN LIMA MENDES

Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00006/2021
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 DP00006/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTÁVEL); RATIFICO 
o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JEFERSON RODOLFO GOMES 
COSTA 11402502486 - R$ 15.000,00.

Tacima - PB, 22 de Junho de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

DISPENSA Nº DP00006/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTÁVEL); DESIGNO os ser-
vidores Antonio Gomes da Silva, Secretário Municipal, como Gestor; e José Carlos de Oliveira 
Lima, Motorista, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00006/2021, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Tacima - PB, 22 de Junho de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
AVISO DE SUSPENSÃO DE SESSÃO

PREGAO PRESENCIAL N 23/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E PPROGRAMAS DO MUNICIPIO DE TACIMA.
Torna-se público que,
A sessão Pública  iniciada s 09h00m do dia 22/06/2021 na Sala de Reuniões da CPL foi adiada 

para proceder com as análises das propostas apresetadas.  A nova reunião para dar  continuidade 
aos trabalhos ( Fase de Lances Verbais) fica marcada para o dia 06/07/2021 as 9h00m no endere-
ço: Escola Municipal de Ensino Fundamental Terlópedes Cruz. Praça João Ferreira da Silva (em 
frente ao prédio da Prefeitura).

Telefone:      
Email: prefetiuradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 22de junhode 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00006/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA 

GASTOS DIVERSOS (EXCETO POTÁVEL). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 22/06/2021.

  

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 102/2021
PROCESSO Nº 21.204.000174.2021

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, COM 
INSTALAÇÃO, destinado ao INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA 
PARAÍBA - IMEQ/PB, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/07/2021 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: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01062-8
João Pessoa, 22 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 094/2021
PROCESSO Nº 23.901.000125.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE COBERTURA DE SEGURO AERONÁUTICO DE CASCO, RETA E “LIMITE 
ÚNICO COMBINADO - LUC”, PARA A AERONAVE DE ASA FIXA, TIPO PIPER SARATOGA PIPER 
AIRCRAFT PREFIXO PR-TPW - MODELO PA-32R-301T - Nº DE SERIE 3257027, destinado ao 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DA PARAÍBA/FUNDO ESPECIAL DO CORPO 
DE BOMBEIROS, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/07/2021 às 13h30 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01016-6
João Pessoa, 22 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2020
PROCESSO Nº 20.000.028735.2020

UASG Nº 925302 - COMPRASNET 991092020
Comunicamos a quem interessar que o respectivo procedimento licitatório, cujo objeto consiste na 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 
ARMADA, destinado à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ/PB, com abertura agendada para 
o dia 23/06/2021 às 9h, fica ADIADO para o dia 07/07/2021 às 9h, conforme solicitado pelo Ofício 
Nº SAD-OFN-2021/02949. Por oportuno, solicitamos que acessem os sites www.centraldecompras.
pb.gov.br e www.gov.br/compras para acompanhamento e retirada do edital e anexos, atualizados.

CADASTRO CGE Nº 20-00854-8
João Pessoa, 22 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 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: 07/07/2021 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, Ja-
guaribe, Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01061-0
* Republicado por incorreção.

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
João Cláudio Araújo Soares

Gerente Executivo de Licitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público que na licitação su-
pracitada, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 
realizar análise estrutural de edificação e para produção de Laudos Técnicos; Parecer Técnico 
conclusivo; Projeto Executivo e Orçamentação, com apresentação dos documentos que lhes são 
inerentes, como a competente planilha orçamentária, cronograma físico- financeiro e especificação 
técnica de materiais e equipamentos, com fito de balizar os serviços futuros de recuperação das 
estruturas de concreto armado do Anexo Administrativo Des. Archimedes Souto Maior do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, situado na cidade de João Pessoa/PB, foi HABILITADA a empresa: MINDÊLO 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP. Por fim, decide a Comissão pela abertura de 
prazo de recurso de acordo com o Art.109, Inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93.

João Pessoa, 22 de junho de 2021
Diana Coeli de Araújo Vital 

Presidente CPL/TJPB

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2020

Nos termos apresentadosno processo nº 0597/2020-2pelo Pregoeiro Oficial, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 0001/2020, que objetiva: Aquisição de material permanente (ar-condicionado) destinado 
a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN-MJSP, Plataforma + Brasil 
nº 891353/2019; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a empresa: MUNDIAL REFRIGERAÇÃO EIRELI-ME - R$ 21.000,00.

João Pessoa - PB, 21 de junho de 2021
RICARDO JOSÉ COSTA SOUZA BARROS

Defensor Público Geral

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2020
Nos termos apresentadosno processo nº 0596/2020-8pelo Pregoeiro Oficial, referente ao Pregão 

Eletrônico nº 0002/2020, que objetiva: Aquisição de equipamentos, acessórios de informática, para 
suprir a necessidade da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN–
MJSP, Plataforma+Brasil nº 891353/2019; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto as empresas: JOSE CARLOS RODRIGUES VELOSO - R$ 170.980,00 
e ELETROPEÇAS TI COMERCIAL-EIRELI – R$ 9.485,00.

João Pessoa - PB, 21 de junho de 2021
RICARDO JOSÉ COSTA SOUZA BARROS

Defensor Público Geral

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0003/2020
Nos termos apresentadosno processo nº 0599/2020-1pelo Pregoeiro Oficial, referente ao Pregão 
Eletrônico nº 0003/2020, que objetiva: Aquisição de material permanente (mobiliário) destinado a 
Defensoria Pública do Estado da Paraíba, através do convênio DEPEN-MJSP, Plataforma + Brasil 
nº 891353/2019; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a empresa: VICTOR IVO RODRIGUES DE FREITAS EIRELI-EPP - R$ 12.598,70.

João Pessoa - PB, 21 de junho de 2021
RICARDO JOSÉ COSTA SOUZA BARROS

Defensor Público Geral

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua De-
putado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 14:00 horas do dia 07 de julho de 
2021, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo menor preço, Recebimento Das Propostas: 28/06/2021 a partir das 10:00. Início da Sessão 
Púbica de disputa de Preços: dia 07/07/2021 a partir das 14:00, após avaliação das propostas pelo 
Pregoeiro, para: Aquisição de veículos tipo SUV, destinados a Defensoria Pública do Estado da 
Paraíba, para execução do Projeto “Criança e adolescente: O futuro do Brasil”, através da Emenda 
Impositiva nº 40250002 e Nota de Empenho nº 2020NE801318. 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: no horário das 12:00 Às 17:00 de 
segunda a quinta-feira e 09:00 Às 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br. Site:http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/
licitacoesecomprasdiretas.php ou  https://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 21de Junho de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 14:00 horas do dia 08 de julho 
de 2021, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, Recebimento Das Propostas: 28/06/2021 a partir das 10:00. Início da Sessão 
Púbica de disputa de Preços: dia 08/07/2021 a partir das 14:00, após avaliação das propostas 
pelo Pregoeiro. Objeto: Aquisição de material permanente: mobiliário e equipamentos, destinados 
a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, para execução do Projeto “Criança e adolescente: O 
futuro do Brasil”, através da Emenda Impositiva nº 40250002 e Nota de Empenho nº 2020NE801318. 
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 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 08:00 Às 13:00 na sexta-feira, no ende-
reço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br.Site: http://www.
defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ouhttps://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 21 de junho de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro Oficial

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2020
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Deputado Barreto Sobrinho, 168 - Tambiá - João Pessoa - PB, às 10:30 horas do dia 09 de julho 
de 2021, por meio do site https://www.licitacoes-e.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, 
do tipo menor preço, Recebimento Das Propostas: 28/06/2021 a partir das 10:00. Início da Sessão 
Púbica de disputa de Preços: dia 09/07/2021 a partir das 10:30, após avaliação das propostas pelo 
Pregoeiro. Objeto: Aquisição de equipamentos de informática, destinados a Defensoria Pública do 
Estado da Paraíba, para execução do Projeto “Criança e adolescente: O futuro do Brasil”, através 
da Emenda Impositiva nº 40250002 e Nota de Empenho nº 2020NE801318. 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: no horário das 12:00 
Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 09:00 Às 13:00 na sexta-feira, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br.Site: http://www.defensoria.pb.def.
br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ou https://www.licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 21 de junho de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro Oficial

PBGÁS
CHAMADA PÚBLICA

PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL
A COMPANHIA PARAIBANA DE GÁS - PBGAS,sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/

MF sob nº00.371.600/0001-66, com sede na Rua Antonio Rabelo Júnior, nº 161, 12º Andar - Edifí-
cio EcoBusiness, Miramar, João Pessoa/PB, torna público, para conhecimento dos interessados, 
CHAMADA PÚBLICA 2021, para aquisição de gás natural, a partir de 01/01/2022, de acordo com 
as condições e especificações estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA,documentos comple-
mentares e legislação pertinente.

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos através do e-mail: chamadapublicagn@pbgas.
com.br. As respostas aos questionamentos poderão ser transmitidas para todos interessados, a 
critério da PBGÁS, sem divulgação do demandante.

João Pessoa, 22de junhode 2021.
JAILSON JOSÉ GALVÃO

Diretor Presidente da PBGÁS
 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CPL/SES/PB

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 04.03.21.560

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021
DATA DE ABERTURA: 05/07/2021 - ÀS 13h.
INÍCIO DA DISPUTA: 05/07/2021 – ÀS 14h.
REGISTRO CGE Nº 21-01060-2
LICITAÇÃO BB Nº 879380
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GLOBULINA ANTI-TIMOCÍLICA HUMANA PARA A CENTRAL ESTA-

DUAL DE TRANSPLANTES DA PARAÍBA.
O Governo do Estado da Paraíba, através da Secretaria de Saúde, por sua Pregoeira Oficial, 

Sra. Karla Michele Vitorino Maia, nomeada pela Portaria nº 055/2021/GS/SES, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará a licitação acima, na modalidade Pregão do tipo Eletrônico, 
sob o critério do menor preço por Item. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Dom Pedro 
II, nº 1826, Torre, João Pessoa–PB ou nos endereços eletrônicos dos portais www.licitacoes-e.com.
br, https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/editais-e-licitacoes e www.centraldecompras.pb.gov.br. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº. 10.024/2019, Decreto Estadual 
nº. 24.649/2003, e, subsidiariamente, Lei nº 8.666/1993. Fonte de recursos: 272 – REC DO SUS 
TRANSFERIDO AO ESTADO. Consultas com a Pregoeira e a sua Equipe de Apoio no HORÁRIO de 
08h às 12h e de 13:30 às 16:30h, no Telefone/Fax: 83. 3211-9092 ou pelo e-mail: cpl@ses.pb.gov.br.   

João Pessoa, 21 de junho de 2021.
Karla Michele Vitorino Maia

Pregoeira Oficial da CPL/SES-PB
Matrícula nº 170.333-1

 

DER/PB
CONCORRÊNCIA Nº 16/2020 

REGISTRO CGE Nº 21-00395-4
ERRATA

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, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 16/2020 (Obras de Implantação e Pavimentação 
Asfáltica  da Rodovia PB-100, Trecho: Queimadas/Fagundes), que a data da  abertura de Propostas, 
onde se lê “25/06/2020 às 10:00 hs” leia-se “ 25/06/2020 às 11:00 hs”

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 10/2021    
REGISTRO CGE Nº 21-00677-4

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, comunica ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 10/2021 (Obras de implantação e 
Pavimentação da PB-400, Trecho: Santa Inês /Div.PB-PE), 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, GL EMPREENDIMENTOS LTDA; AL ALMEIDA 
ENGENHARIA LTDA, MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA e NOVATEC CONS-
TRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de 
Preços para o dia 24/06/2021  às 10: 00 horas.

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER/PB
CONCORRÊNCIA Nº 06/2021    

 REGISTRO CGE Nº 21-00662-4
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 06/2021 (Construção da Ponte do Abacaxi 
sobre o Rio Mamanguape de 150,0m na PB- 067, entre Itapororoca e Cuité de Mamanguape), que 
após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação 
em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: CONSTRUTORA BRTEC LTDA   e PLINIO CA-
VALCANTI & CIA LTDA e inabilitadas as empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA por 
não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico 
operacional: para: a) CONCRETO ESTRUTURAL EM OBRAS D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou 
viadutos) fck >=30Mpa, na quantidade mínima de 500,0m³ ; e CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO 
E INCORPORAÇÃO LTDA LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., 
não apresentou atestado técnico operacional: para: a) CONCRETO ESTRUTURAL EM OBRAS 
D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou viadutos) fck >=30Mpa na quantidade mínima de..... 500,0m³ 
e b)FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO EM OBRAS D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou 
viadutos) na quantidade mínima de  60.000,00kg

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER/PB
CONCORRÊNCIA Nº 18/2021    

 REGISTRO CGE Nº 21-00762-1
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, co-
munica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 18/2021 (Obras de Implantação e Pavimentação 
de Vias Urbanas(Vias do Atlântico), Avenida João Cirilo da Silva até Hospital Universitário de João 
Pessoa), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, Edital 
da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: HECA CONSTRUTORA LTDA e PLINIO 
CAVALCANTI & CIA LTDA e inabilitadas as empresas: CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA 
por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico 
operacional: para: c) CONCRETO ESTRUTURAL EM OBRAS D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou 
viadutos) fck >=30Mpa, na quantidade mínima de 310,0m³; CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO LTDA LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., 
não apresentou atestado técnico operacional: para: c) CONCRETO ESTRUTURAL EM OBRAS 
D’ARTES ESPECIAIS (pontes e/ou viadutos) fck >=30Mpa na quantidade mínima de  310,0m³  e 
POTIGUAR CONSTRUTORA LTDA por não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- 
b., não apresentou atestado técnico operacional: para b) CONCRETO BETUMINOSO USINADO À 
QUENTE na quantidade mínima de 1.900,0ton.

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 22 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 01/2021
REGISTRO CGE Nº 21-00397-0

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, 
comunica ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021  (Obras de Recuperação do 
Pátio Interno do Porto de Cabedelo) que o Recurso impetrado pela Empresa: SHALOM ENGE-
NHARIA LTDA, através do Processo Nº 003277/2021 que o mesmo foi denegado pela Comissão 
Permanente de Licitação e acatado pelo Diretor Superintendente respaldado no Parecer Jurídico  nº 
0200/2021 e  a desistência expressa  de participar da fase de proposta de preços, encaminhada pela 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA  através do Processo Nº 003471/2021, de 12/05/2021.

Em face da decisão superior que determinou a continuidade do certame, a Comissão  marca a 
data de  24/06/2021  às 11:00 horas, para abertura da Proposta de Preços da Empresa habilitada: 
CLPT CONSTRUTORA EIRELI.

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER/PB
COMUNICADO

CONVITE Nº 02/20
REGISTRO CGE Nº 20-00150-5

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, situado à  Av. Min. 
José Américo de Almeida s/n, Centro, nesta Capital, através da Comissão Permanente  de Licitação, 
comunica o resultado do Recurso impetrado pela Empresa MOAR CONSTRUTORA EIRELI , que 
o mesmo foi denegado pela Comissão Permanente de Licitação e acatado pelo Diretor Superin-
tendente respaldado no Parecer Jurídico  nº 0126/2020, em virtude disto, a Comissão retifica sua 
decisão,  considerando habilitadas as Empresas: PLANENG ENGENHARIA LTDA – ME e MOAR 
CONSTRUTORA EIRELI. A CPL comunica que a reunião para dar continuidade ao processo licita-
tório – abertura de Proposta(s), fica marcada para o dia 27/07/2020, às 10:00 horas.                                  

João Pessoa, 23 de julho de 2020.
Engº  Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

DER/PB
CONCORRÊNCIA Nº 16/2021    

REGISTRO CGE Nº 21-00756-5
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

ERRATA
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 16/2021, que na publicação da habilitação 
emitida no dia 19/06/2021, onde se lê “CONCORRÊNCIA Nº 14/2021 (Obras de Implantação e 
Pavimentação da Estrada Vicinal Araruna/Pedra da Boca), leia-se “CONCORRÊNCIA Nº 16/2021    
(Obras de Restauração da Rodovia PB-063, Trecho: Gurinhém/Mulungu/Alagoinha, com 25,80km ).

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

EMPAER/EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 003/2021
REGISTRO CGE Nº 21-01068-7

PROCESSO SGC Nº 32.205.000223.2021
A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-

dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n° 16.078.084-5, realizará Leilão Público nº 003/2021 e tem 
como OBJETIVO: alienação, pelo critério de Descarte Seletivo/categoria Abate, de 69 (sessenta e 
nove) animais, caprino e ovinos das raças: Santa Inês,  Dorper, Savana, Canindé, Anglo Nubiana, 
Parda Alpina, ½  AN x SAA, ½ BA x ½ NA, Tricross, British, Boer 

DATA, HORÁRIO e LOCAL:  no dia 08 de julho de 2021, às 10 horas, exclusivamente na 
modalidade virtual.

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital que será afixada na entrada principal 
da EMPAER/EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será 
exibida na internet no site: http://empaer.pb.gov.br/Sevicos/editais ou nos seguintes endereços: 
Rodovia BR 230 – Km 13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-
502 – Cabedelo – PB, Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, E-mail: 
presidencia@empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br

João Pessoa, 22 de junho de 2021.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL-EMPAER/EMEPA-PB.
Portaria Nº 03/2020 de 23/09/2020

 

PBSAÚDE
Diretoria Administrativa e Financeira

Gerência Executiva de Compras e Contratos

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO Nº PBS-PRC-2021/001

DISPENSA DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 002/2021
(art. 37, do Regulamento Próprio de Compras e Contratações de Serviços)
REGISTRO CGE Nº 21-01063-6
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BRASILEIRA INCUMBIDA REGIMENTALMENTE 

OU ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO-
NAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO 
DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS NOS 
QUADROS DA FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE, 
combase no Relatório de Análise do Procedimento, no Parecer Jurídico nº 002/2021 – AEAJ e, em 
cumprimento ao art.36 do Regulamento Interno de Compras e Contratações de Serviços (RICCS), 
HOMOLOGA E ADJUDICA o procedimento ora escolhido e o objeto em favor da: FUNDAÇÃO 
PARA O VESTIBULAR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 
– VUNESP, inscrita sob CNPJ nº 51.962.678/0001-96, no valor estimado de R$ 1.499.500,00 (um 
milhão, quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos reais)para um cenário de até 20.000,00 
(vinte mil)inscrições efetivadas. Ante o exposto, com fundamento no art.37, do RICCS fica convocada 
a proponente para a assinatura do contrato.

João Pessoa, 22 de junho de 2021
DANIEL BELTRAMMI

Diretor Superintendente
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COREMAS HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 35.516.163/0001-06 - NIRE nº 2530001180-7

Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e garantia fidejussória 

adicional, em série única, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, 
da Coremas Holding S.A. de 18 de dezembro de 2019, realizada em 27 de abril de 2021.
Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de abril de 2021, às 10h00 horas, na sede social da 

Coremas Holding S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Coremas, Estado da Paraíba, na 
Fazenda Rio Tinto, s/n, Zona Rural, CEP 58770-000. Convocação: Dispensada a convocação por 
edital, tendo em vista que se verificou a presença de debenturistas (“Debenturistas”) titulares de 
100% (cem por cento) das debêntures em circulação, emitidas no âmbito da 1ª (primeira) Emissão 
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e 
Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, Para Distribuição Pública, com Esforços Restritos 
de Distribuição, da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), nos termos do artigo 
71, parágrafo 2º, e artigo 124, parágrafo 4º, ambos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Presença: Presentes (i) os representantes 
da Companhia; (ii) os representantes dos Debenturistas, titulares de 100% (cem por cento) das 
Debêntures em circulação, conforme se verificou da assinatura da Lista de Presença de Debentu-
ristas; e (iii) os representantes da Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., na 
qualidade de agente fiduciário da Emissão (“Agente Fiduciário”). Mesa: Presidente: André Rocha; 
Secretário: Guilherme Machado. Ordem do dia: Examinar, discutir e deliberar acerca dos seguin-
tes itens, dando consentimento para a prática e celebração, pelo Agente Fiduciário e pela Compa-
nhia, de todos os atos necessários, úteis ou convenientes à efetiva celebração, cumprimento e 
concretização das disposições da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas: (i) declara-
ção, ou não, do vencimento antecipado não automático das Debêntures emitidas sob o “Instrumen-
to Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis Em 
Ações, da Espécie Com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, Em Série Única, Para 
Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da Coremas Holding S.A.”, celebrada 
entre a Companhia, o Agente Fiduciário, Edmond Chaker Farhat Junior e Rafael Sanchez Brandão 
(em conjunto, os “Controladores Finais”), em 18 de dezembro de 2019 (“Escritura de Emissão”), 
em especial em razão do disposto na cláusula 9.2, alíneas “vii”, “ix”, “x” e “xiii” da Escritura de 
Emissão, e cláusula 7.1, alíneas “xiii” e “xxxvi” do Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da 
Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme definido na Escritura de Emissão), 
em decorrência da alteração do controle direto da Companhia, mediante transferência pelos Con-
troladores Finais da totalidade das ações de emissão da Emissora à Rio Alto Energias Renováveis 
S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joa-
quim Floriano nº 960, conjunto 91, sala “j”, Itaim Bibi, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o 
nº 38.199.406/0001-18 (“RAER” e “Transferência RAER”, respectivamente); (ii) a configuração, ou 
não, da Transferência RAER como um Evento de Liquidez, de forma que, caso tal transferência 
não seja enquadrada como um Evento de Liquidez, não implicará na obrigação da Emissora de 
realizar o Resgate Antecipado Obrigatório das Debêntures, nos termos da cláusula 7.4 da Escritu-
ra de Emissão; (iii) declaração, ou não, do vencimento antecipado não automático das Debêntures, 
em especial em razão do disposto na cláusula 9.2, alíneas ”vii”, “x” e “xiii” da Escritura de Emissão, 
e cláusula 7.1, alíneas “xiii” e “xxxvi” do Contrato de Alienação Fiduciária das Ações da Emissora 
e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios (conforme abaixo definido), exclusivamente em decor-
rência de eventuais alterações da composição societária indireta da Emissora em razão de even-
tual realização de oferta primária de ações (IPO) pela RAER (“IPO RAER”), após a Transferência 
RAER; (iv) a celebração de aditamento aos seguintes instrumentos: (a) Instrumento Particular de 
Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia, celebrada em 18 de dezembro de 
2019 (“Escritura de Emissão”), para (1) alterar seu preâmbulo, a fim de corrigir o endereço indicado 
pelo Agente Fiduciário e incluir a RAER como parte, visto que a RAER se tornou a acionista direta 
da Companhia e fiadora no âmbito da Emissão, e alterar as cláusulas 1.2; 2.1(I) a (IV); 4.2; 5.5; 6.3; 
6.8.2; 6.8.3; 6.8.5.1; 6.10.1; 6.10.7; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 7.2.4.1; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3; 7.4; 7.4.1; 
7.4.2; 7.4.3; 7.4.4 (atual 7.5.4); 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1.1; 8.4; 9.2(i), (iii), (iv), (vii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xvi), 
(xvii), (xxi), e (xxxviii); 10.1 caput e (i) a (iv); 10.2; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.4; 10.2.5; 10.2.6; 10.3; 11.1(i)
(j), (viii), (xviii), (xix), (xx), (xxvi), (xxix), (xxx), (xxxii), (xxxix), e (xxxvii) subitens (b) a (d); 12.1(xiii), 
(xiv), (xvi) e (xvii); 12.4(i)(d); 12.5(v); 13.7.1(ii); 14.1(vi) e (xxi); e 15.1; e (2) incluir as cláusulas 1.3; 
7.4.4; 7.4.5; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 10.2.9 e 10.2.10. Tais mudanças são realizadas para prever (i) 
a inclusão da RAER como acionista direta da Companhia e fiadora no âmbito da Emissão e os 
ajustes ao longo do documento necessários para tal, em razão da Transferência RAER; (ii) inclusão 
de compartilhamento da garantia de alienação fiduciária de quotas do Fundo de Investimento em 
Participações Rio Alto - Multiestratégia e do Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos 
Creditórios do Fundo de Investimento em Participações Rio Alto - Multiestratégia e Outras Avenças 
entre os Debenturistas da Emissão e da primeira emissão de debêntures da Coremas Holding II 
S.A.; (iii) estabelecimento de prazo de encaminhamento de publicações de atos societários; (iv) 
alteração do pagamento de amortização extraordinária facultativa a que fazem jus os Debenturistas 
para previsão de 98% (noventa e oito por cento) por cento da remuneração devida, e acréscimo de 
encargos moratórios na estimativa de seu valor; (v) alteração da hipótese de amortização extraor-
dinária obrigatória, para inclusão de hipótese de ocorrência mediante o vencimento antecipado da 
1ª (primeira) emissão de debêntures da Coremas Holding II S.A., alteração do pagamento a que 
fazem jus os Debenturistas para 98% (noventa e oito por cento) da remuneração devida, a qual 
deve ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis da Primeira Data de Verificação Evento de Liquidez ou da 
declaração de vencimento antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Coremas Holding 
II S.A., conforme aplicável, e acréscimo de encargos moratórios na estimativa de seu valor; (vi) 
inclusão de meio de realização do pagamento Primeiro Resgate Antecipado Obrigatório; (vii) a in-
clusão de hipótese de segundo resgate antecipado obrigatório, por meio da qual a Companhia 
deverá realizar o resgate antecipado obrigatório total das Debêntures caso, em até 53 (cinquenta 
e três) meses da data da Emissão, não tenha ocorrido um evento de liquidez, nos termos da Escri-
tura de Emissão, considerando prêmio flat no percentual de 350% (trezentos e cinquenta por 
cento), que deverá incidir sobre o Valor de Segundo Resgate Antecipado Obrigatório, conforme 
definido da Escritura; (viii) alteração de prazo de comunicação à B3 - Brasil, Bolsa, Balcão no caso 
de pagamento do prêmio, de 2 (dois) para 3 (três) dias úteis; (ix) exclusão da hipótese de transfe-
rência da totalidade de ações da Companhia a um fundo de investimento em participações consti-
tuído pelos antigos acionistas da Companhia, anteriormente definida como “Transferência Preten-
dida”; (x) inclusão de autorização na hipótese de alteração da composição acionária indireta da 
Companhia, em razão exclusivamente de eventual realização de oferta pública de distribuição 
primária de ações (IPO) de emissão da RAER, desde que, durante toda a vigência das Debêntures, 
os Controladores Finais detenham (a) o controle indireto da Companhia, entendendo-se por con-
trole tal como definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações e (b) detenham, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação, indiretamente, do capital social votante da Compa-
nhia; (xi) espelhamento das alterações feitas nos Contratos de Garantia; (xii) hipótese de extinção 
da fiança prestada pela RAER no caso de realização de IPO pela RAER; (xiii) obrigação de não 
omissão de nenhum fato de qualquer natureza que cause alteração reputacional da Companhia; 
(xiv) alteração de endereço e contato de notificação às partes; e (xv) inclusão da RAER como 
parte nos Contratos de Garantia e outros provimentos. (b) Instrumento Particular de Alienação Fi-
duciária de Quotas sob Condição Suspensiva e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 
2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas”), para (1) validar e reti-
ficar o compartilhamento da garantia com os debenturistas da 1ª (primeira) emissão da Coremas 
Holding II S.A., incluído por meio do primeiro aditamento ao Contrato de Alienação Fiduciária de 
Quotas em 29 de outubro de 2020, tanto em relação ao Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas 
como em relação ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios do Fundo 
de Investimento em Participações Rio Alto - Multiestratégia, cuja minuta encontra-se na forma do 
Anexo VII do contrato; (2) alterar os Anexos II, IV, V e VI do contrato, para incluir menção ao adita-
mento à Escritura de Emissão; (3) alterar o Anexo III do contrato, a fim de refletir nas Obrigações 
Garantidas as mudanças acordadas no âmbito do aditamento à Escritura de Emissão; e (4) alterar 
o Anexo I do Anexo VII do contrato, referente à minuta do Instrumento Particular de Cessão Fidu-
ciária de Direitos Creditórios do Fundo de Investimento em Participações Rio Alto - Multiestratégia, 
a fim de refletir as mudanças acordadas no âmbito do aditamento à Escritura de Emissão às 
Obrigações Garantidas; (c) Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Aporte e Outras 
Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Compromis-
so de Aporte”), para (1) alterar as partes do contrato no preâmbulo, de modo que Rafael Sanchez 
Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior (“Controladores Finais”) são agora denominados “Acio-
nistas RAER”, e a RAER, nova ingressante do contrato como acionista direta da Companhia, é 
agora denominada “RAER”, e em conjunto com os “Acionistas RAER”, os “Acionistas”, de modo 
que agora tais termos devem ser interpretados com essas referências, (2) alterar o preâmbulo para 
corrigir endereço do Agente Fiduciário; (3) alterar os Considerandos (c), (e) e (f), para refletir a in-
clusão da RAER como parte e sua posição como acionista da Companhia, assim como para 
mencionar a celebração dos aditamentos aos Contratos de Garantia; (4) alterar os termos definidos 
“Conclusão do Projeto” e “EPC” para refletir o contrato de EPC - Engineering, Procurement and 
Construction celebrado no âmbito do projeto; (5) alterar as cláusulas 2.1; 2.5; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 5.1(i) 
a (v); 6.1(ii), (v), (ix) e (xi); 7.1; 8.2; 8.3; 9.1(ii); 9.4; Anexo I; e Anexo III, para refletir a inclusão da 
RAER como parte e acionista da Companhia e as alterações feitas na Escritura de Emissão; e (5) 
incluir o Considerando (b) e as cláusulas 3.2; 5.1(ii); 6.1(i) e (x); 9.2; e Anexo II, para refletir (i) a 
obrigação de aporte de recursos na Companhia caso o aporte seja feito pelos Controladores Finais 
diretamente na RAER, (ii) a inclusão da RAER como parte, de modo a ser incluída nova procuração, 
outorgada pela RAER, (iii) obrigação de outorga de novas procurações, de modo a mantê-las váli-
das e vigentes, (iv) obrigação solidária dos Controladores Finais até que seja realizada a conclusão 
e liquidação financeira da oferta pública de distribuição primária de ações (IPO) de emissão da 
RAER, e (v) as alterações feitas na Escritura de Emissão; (d) Instrumento Particular de Cessão 

Fiduciária de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado em 18 de 
dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Cessão Fiduciária”), para (1) alterar o 
preâmbulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário; (2) alterar as cláusulas 
2.1(ii), (v) e (vi); 3.1; 4.3; 4.4; 6.1(xxi); 7.1(xxii), (xxxi) e (xliv); 12.1; Anexo I; e Anexo II, para refletir 
(i) a alteração da cessão fiduciária de direitos creditórios, para incluir lucros, pagamentos, créditos, 
e qualquer valor recebido pelas SPEs, conforme definido no contrato, (ii) a alteração dos direitos 
da conta vinculada cedidos, para incluir direitos presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a 
qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na conta vinculada, (iii) a alteração da 
totalidade dos investimentos e reinvestimentos cedidos, para incluir, sem limitação, todas as apli-
cações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com créditos 
ou recursos vinculados e/ou custodiados na conta vinculada, (iv) as alterações feitas na Escritura 
de Emissão, (v) alteração da obrigação de retenção no caso de Evento de Alienação, conforme 
definido no contrato, para incluir a retenção dos Direitos de Evento de Alienação que representem 
o montante equivalente a 100% (cem por cento) do saldo devedor das Obrigações Garantidas, (vi) 
a hipótese de eventual alteração na composição societária indireta da Companhia em razão exclu-
sivamente de eventual realização de oferta primária de ações (IPO) pela RAER, e (vii) a alteração 
de endereço e contato de notificação das partes; e (3) incluir as cláusulas 9.1.1 e 9.1.3, a fim de 
incluir a obrigação da manutenção da validade e eficácia da procuração outorgada; (e) Instrumen-
to Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e Direitos Creditórios”, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de 
Quotas, o Contrato de Compromisso de Aporte, o Contrato de Outorga de Direito de Primeira 
Oferta, e o Contrato de Cessão Fiduciária, os “Contratos de Garantia”), para (1) alterar seu preâm-
bulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário e prever a inclusão da RAER como 
acionista da Companhia, em substituição aos Controladores Finais, antigos acionistas da Compa-
nhia, por conta de mudança de participação societária, de modo que o termo definido “Alienantes” 
foi substituído por “Alienante” ao longo do documento, (2) alterar o Considerandos (b); as cláusulas 
2.1(v), (vii) e (viii); 3.1; 3.2; 3.2.1; 5.1; 5.4; 6.1(iii) e (xxii); 7.1(xiii), (xxiii), (xxviii), (xxxvi) e (xlviii); 8.3 
caput, (xv) e (xvi); 13.1; Anexo I; Anexo II; Anexo III; e Anexo IV, a fim de refletir (i) as alterações 
feitas na Escritura de Emissão e a inclusão da RAER como acionista da Companhia, (ii) a alteração 
dos direitos da conta vinculada alienados, para incluir direitos presentes e/ou futuros, principais ou 
acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na conta vinculada, e 
todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos 
com créditos ou recursos da conta vinculada; (iii) o aumento do número de ações de emissão da 
Companhia detidas pela RAER, (iv) a hipótese de eventual alteração na composição societária 
indireta da Companhia em razão exclusivamente de eventual realização de oferta primária de ações 
(IPO) pela RAER, e (v) a alteração do endereço e contato para notificação das partes; (3) excluir o 
termo definido “Transferência Pretendida”, nos termos da Escritura de Emissão; e (4) incluir as 
cláusulas 2.1(vi); 10.1.1; e 10.1.3, para refletir (i) a inclusão da alienação da totalidade dos direitos 
e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de qualquer 
alienação e ou transferência, parcial ou total, da Companhia, e (ii) a obrigação de manutenção da 
validade e eficácia da procuração outorgada; e (v) autorizar o Agente Fiduciário a praticar, em 
conjunto, com a Companhia, todos os atos e tomar todas as providências necessárias para o 
cumprimento integral das deliberações a serem tomadas. Deliberações: Examinadas e debatidas 
as matérias constantes da Ordem do Dia, os Debenturistas, representando 100% (cem por cento) 
das Debêntures em circulação, deliberam, sem quaisquer ressalvas: (i) Não decretar o vencimen-
to antecipado não automático das Debêntures, nos termos da cláusula 9.2, alíneas,”vii”, “ix”, “x” e 
“xiii” da Escritura de Emissão, e cláusula 7.1, alíneas “xiii” e “xxxvi” do Contrato de Alienação Fidu-
ciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, exclusivamente em de-
corrência da alteração do controle direto da Companhia em razão da Transferência RAER; (ii) Não 
configurar a Transferência RAER como um Evento de Liquidez, de forma que tal transferência não 
implicou, e nem implicará na obrigação da Emissora de realizar o Resgate Antecipado Obrigatório 
das Debêntures, nos termos da cláusula 7.4 da Escritura de Emissão; (iii) Não decretar o venci-
mento antecipado não automático das Debêntures, nos termos da cláusula 9.2, alíneas “vii”, “x” e 
“xiii” da Escritura de Emissão, e cláusula 7.1, alíneas “xiii” e “xxxvi” do Contrato de Alienação Fidu-
ciária das Ações da Emissora e Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, em decorrência de 
eventuais alterações na composição societária indireta da Companhia em razão do IPO RAER, 
desde que os Controladores Finais detenham: (a) o controle indireto da Companhia, entendendo-se 
por controle tal como definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações; e (b) detenham, no 
mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um), indiretamente, do capital social votante da Com-
panhia; (iv) Aprovar as alterações necessárias à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia, 
por meio de aditamento, conforme descrito acima e refletido nas minutas acordadas entre as partes 
e aprovadas nesta data pelos Debenturistas; e (v) Autorizar o Agente Fiduciário a praticar, em 
conjunto com a Companhia, todos os atos e tomar todas as providências estritamente necessárias 
para o cumprimento integral das alterações e deliberações acima, bem como celebrar quaisquer 
documentos, necessários, úteis ou convenientes à efetiva celebração, cumprimento e concretização 
das disposições constantes nos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia 
e da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas, incluindo o aditamento à Escritura de 
Emissão e aos Contratos de Garantia para refletir os itens acima. Sendo certo que a aprovação das 
matérias (i), (ii) e (iii) estão vinculadas à assinatura dos aditamentos e aprovações societárias do 
item (iv). Ainda, os Debenturistas, neste ato, ratificam todos os atos já praticados pelos represen-
tantes legais da Companhia relacionados à realização da Transferência RAER e ao filling junto à 
Comissão de Valores Mobiliários do IPO RAER. O Agente Fiduciário questionou os Debenturistas 
acerca de qualquer hipótese que poderia ser caracterizada como conflito de interesses em relação 
das matérias da Ordem do Dia e demais partes da operação, sendo informado por todos os pre-
sentes que tal hipótese inexiste. As deliberações acima estão restritas apenas à Ordem do Dia e 
não serão interpretadas como renúncia de qualquer outro direito, exceto àqueles constantes nos 
documentos aditados ou necessários para a sua celebração, cumprimento e concretização, dos 
Debenturistas e/ou deveres da Companhia, decorrentes de lei, da Escritura de Emissão e dos 
Contratos de Garantia. O Agente Fiduciário informa aos Debenturistas que as deliberações da 
presente assembleia podem ensejar riscos não mensuráveis no presente momento às Debêntures. 
Consigna, ainda, que não é responsável por verificar se o gestor ou procurador dos Debenturistas, 
ao tomar a decisão no âmbito desta Assembleia, age de acordo com as instruções de seu investidor 
final, observando seu regulamento ou contrato de gestão, conforme aplicável. Os Debenturistas por 
seus representantes aqui presentes, declaram para todos os fins e efeitos de direito reconhecer 
todos os atos aqui deliberados, razão pela qual os Debenturistas assumem integralmente a res-
ponsabilidade por tais atos e suas consequências, respondendo, integralmente, pela validade, le-
galidade e eficácia de tais atos, mantendo o Agente Fiduciário integralmente indene e a salvo de 
quaisquer despesas, custos ou danos que esta venha eventualmente a incorrer em decorrência 
dos atos praticados nos termos desta assembleia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar e 
tendo em vista que nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos 
com a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, foi por todos assinada, 
sendo autorizada sua publicação com a omissão das assinaturas dos Debenturistas, nos termos 
do artigo 130, parágrafo 2º da Lei das Sociedades por Ações. A presente ata será lavrada em forma 
de sumário, nos termos do artigo 71, § 2º, conforme o artigo 130, § 1º, ambos da Lei das Socieda-
des por Ações. Todos os termos iniciados em letras maiúsculas, mas não definidos nesta ata, terão 
os significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão. Certifico que a presente confere com o 
original lavrado no livro próprio. São Paulo, 27 de abril de 2021. Mesa: André Rocha - Presidente; 
Guilherme Machado - Secretária. Certifico o registro em 27/05/2021, 07:41 sob nº 20211410136. 
Protocolo: 211410136 de 25/05/2021. Código de verificação: 12103729974. CNPJ da sede: 
35516163000106. NIRE: 25300011807. Com efeitos do registro em: 27/05/2021. Coremas Holding 
S/A. Maria de Fatima Ventura Venancio - Secretária-Geral. 

COREMAS HOLDING S.A.
CNPJ/ME nº 35.516.163/0001-06 - NIRE: 2530001180-7

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de abril de 2021
1. Data, Hora, Local: No dia 27 de abril de 2021, às 9:00 horas, na sede social da Coremas 

Holding S.A., situada na Cidade de Coremas, Estado da Paraíba, na Fazenda Rio Tinto s/n, Zona 
Rural, CEP: 58.770-000 (“Companhia”). 2. Presença/Quorum: Convocação dispensada nos termos 
do Artigo 124 §4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da sua acionista representando 
a totalidade do capital social da Companhia: RIO ALTO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A., sociedade 
por ações, sem registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 960, cj 91, sala 
J, CEP 04534-004, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia 
(“CNPJ/ME”) sob o nº 38.199.406/0001-18, com seus atos constitutivos registrados perante a 
Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.55850-2, neste ato re-
presentada na forma de seu estatuto social (“RAER” ou “Acionista”); 3. Mesa: Presidente: Rafael 
Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir 
e deliberar acerca dos seguintes itens: (i) a celebração de aditamento aos seguintes instrumentos: 
(a) Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão Pública de Debêntures Simples, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Garantia Fidejussória Adicional, em 
Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Companhia, 
celebrada em 18 de dezembro de 2019 (“Escritura de Emissão”) para (1) alterar seu preâmbulo, a 
fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário e incluir a RAER como parte, visto que 
a RAER se tornou a acionista direta da Companhia e fiadora no âmbito da Emissão, e alterar as 
cláusulas 1.2; 2.1(I) a (IV); 4.2; 5.5; 6.3; 6.8.2; 6.8.3; 6.8.5.1; 6.10.1; 6.10.7; 7.1; 7.2.1; 7.2.2; 7.2.3; 
7.2.4.1; 7.3; 7.3.1; 7.3.2; 7.3.3; 7.4; 7.4.1; 7.4.2; 7.4.3; 7.4.4 (atual 7.5.4); 8.1; 8.1.1; 8.1.1.1.1; 8.4; 
9.2(i), (iii), (iv), (vii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xvi), (xvii), (xxi), e (xxxviii); 10.1 caput e (i) a (iv); 10.2; 10.2.1; 
10.2.2; 10.2.4; 10.2.5; 10.2.6; 10.3; 11.1(i)(j), (viii), (xviii), (xix), (xx), (xxvi), (xxix), (xxx), (xxxii), 
(xxxix), e (xxxvii) subitens (b) a (d); 12.1(xiii), (xiv), (xvi) e (xvii); 12.4(i)(d); 12.5(v); 13.7.1(ii); 14.1(vi) 
e (xxi); e 15.1; e (2) incluir as cláusulas 1.3; 7.4.4; 7.4.5; 7.5; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 10.2.9 e 10.2.10. 

Tais mudanças são realizadas para prever (i) a inclusão da RAER como acionista direta da Com-
panhia e fiadora no âmbito da Emissão e os ajustes ao longo do documento necessários para tal; 
(ii) inclusão de compartilhamento da garantia de alienação fiduciária de quotas do Fundo de Inves-
timento em Participações Rio Alto – Multiestratégia e do Instrumento Particular de Cessão Fiduci-
ária de Direitos Creditórios do Fundo de Investimento em Participações Rio Alto - Multiestratégia e 
Outras Avenças entre os Debenturistas da Emissão e da primeira emissão de debêntures da Co-
remas Holding II S.A.; (iii) estabelecimento de prazo de encaminhamento de publicações de atos 
societários; (iv) alteração do pagamento de amortização extraordinária facultativa a que fazem jus 
os Debenturistas para previsão de 98% (noventa e oito por cento) por cento da remuneração devi-
da, e acréscimo de encargos moratórios na estimativa de seu valor; (v) alteração da hipótese de 
amortização extraordinária obrigatória, para inclusão de hipótese de ocorrência mediante o venci-
mento antecipado da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Coremas Holding II S.A., alteração 
do pagamento a que fazem jus os Debenturistas para 98% (noventa e oito por cento) da remune-
ração devida, a qual deve ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis da Primeira Data de Verificação 
Evento de Liquidez ou da declaração de vencimento antecipado da 1ª (primeira) emissão de de-
bêntures da Coremas Holding II S.A., conforme aplicável, e acréscimo de encargos moratórios na 
estimativa de seu valor; (vi) inclusão de meio de realização do pagamento Primeiro Resgate Ante-
cipado Obrigatório; (vii) a inclusão de hipótese de segundo resgate antecipado obrigatório, por meio 
da qual a Companhia deverá realizar o resgate antecipado obrigatório total das Debêntures caso, 
em até 53 (cinquenta e três) meses da data da Emissão, não tenha ocorrido um evento de liquidez, 
nos termos da Escritura de Emissão, considerando prêmio flat no percentual de 350% (trezentos e 
cinquenta por cento), que deverá incidir sobre o Valor de Segundo Resgate Antecipado Obrigatório, 
conforme definido da Escritura; (viii) alteração de prazo de comunicação à B3 – Brasil, Bolsa, 
Balcão no caso de pagamento do prêmio, de 2 (dois) para 3 (três) dias úteis; (ix) exclusão da hipó-
tese de transferência da totalidade de ações da Companhia a um fundo de investimento em parti-
cipações constituído pelos antigos acionistas da Companhia, anteriormente definida como “Trans-
ferência Pretendida”; (x) inclusão de autorização na hipótese de alteração da composição acionária 
indireta da Companhia, em razão exclusivamente de eventual realização de oferta pública de dis-
tribuição primária de ações (IPO) de emissão da RAER, desde que, durante toda a vigência das 
Debêntures, os Controladores Finais detenham (a) o controle indireto da Companhia, entendendo-
-se por controle tal como definido no artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações e (b) detenham, 
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) mais 1 (uma) ação, indiretamente, do capital social votante 
da Companhia; (xi) espelhamento das alterações feitas nos Contratos de Garantia; (xii) hipótese 
de extinção da fiança prestada pela RAER no caso de realização de IPO pela RAER; (xiii) obrigação 
de não omissão de nenhum fato de qualquer natureza que cause alteração reputacional da Com-
panhia; (xiv) alteração de endereço e contato de notificação às partes; e (xv) inclusão da RAER 
como parte nos Contratos de Garantia e outros provimentos. (b) Instrumento Particular de Contra-
to de Compromisso de Aporte e Outras Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbi-
to da Emissão (“Contrato de Compromisso de Aporte”) para (1) alterar as partes do contrato no 
preâmbulo, de modo que Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior (“Controladores 
Finais”) são agora denominados “Acionistas RAER”, e a RAER, nova ingressante do contrato como 
acionista direta da Companhia, é agora denominada “RAER”, e em conjunto com os “Acionistas 
RAER”, os “Acionistas”, de modo que agora tais termos devem ser interpretados com essas refe-
rências, (2) alterar o preâmbulo para corrigir endereço do Agente Fiduciário; (3) alterar os Consi-
derandos (c), (e) e (f), para refletir a inclusão da RAER como parte e sua posição como acionista 
da Companhia, assim como para mencionar a celebração dos aditamentos aos Contratos de Ga-
rantia; (4) alterar os termos definidos “Conclusão do Projeto” e “EPC” para refletir o contrato de EPC 
– Engineering, Procurement and Construction celebrado no âmbito do projeto; (5) alterar as cláu-
sulas 2.1; 2.5; 3.3; 3.4; 3.5; 4.1; 5.1(i) a (v); 6.1(ii), (v), (ix) e (xi); 7.1; 8.2; 8.3; 9.1(ii); 9.4; Anexo I; 
e Anexo III, para refletir a inclusão da RAER como parte e acionista da Companhia e as alterações 
feitas na Escritura de Emissão; e (5) incluir o Considerando (b) e as cláusulas 3.2; 5.1(ii); 6.1(i) e 
(x); 9.2; e Anexo II, para refletir (i) a obrigação de aporte de recursos na Companhia caso o aporte 
seja feito pelos Controladores Finais diretamente na RAER, (ii) a inclusão da RAER como parte, 
de modo a ser incluída nova procuração, outorgada pela RAER, (iii) obrigação de outorga de novas 
procurações, de modo a mantê-las válidas e vigentes, (iv) obrigação solidária dos Controladores 
Finais até que seja realizada a conclusão e liquidação financeira da oferta pública de distribuição 
primária de ações (IPO) de emissão da RAER, e (v) as alterações feitas na Escritura de Emissão; 
(c) Instrumento Particular de Outorga de Direito de Primeira Oferta e Outras Avenças, celebrado 
em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Outorga de Direito de Primeira 
Oferta”), para (1) alterar o preâmbulo, de modo que a RAER passa a ser parte do contrato como 
acionista da Companhia, sendo esta denominada “Acionista Coremas”, com a alteração de partici-
pação por meio da qual Rafael Sanchez Brandão e Edmond Chaker Farhat Junior deixam de ser 
acionistas diretos da Companhia, sendo o termo “Acionistas Coremas” substituído ao longo do 
contrato por “Acionista Coremas”; e para alterar os Considerandos (a), (b), (c) e (d), as cláusulas 
2.1.5; 2.1.7; 3.1; 4.1; 4.11; e 6.1; alterações estas de modo a refletir a nova estrutura societária da 
Companhia e as alterações feitas na Escritura de Emissão; (d) Instrumento Particular de Cessão 
Fiduciária de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças, celebrado em 18 de 
dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Cessão Fiduciária”) para (1) alterar o 
preâmbulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário; (2) alterar as cláusulas 
2.1(ii), (v) e (vi); 3.1; 4.3; 4.4; 6.1(xxi); 7.1(xxii), (xxxi) e (xliv); 12.1; Anexo I; e Anexo II, para refletir 
(i) a alteração da cessão fiduciária de direitos creditórios, para incluir lucros, pagamentos, créditos, 
e qualquer valor recebido pelas SPEs, conforme definido no contrato, (ii) a alteração dos direitos 
da conta vinculada cedidos, para incluir direitos presentes e/ou futuros, principais ou acessórios, a 
qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na conta vinculada, (iii) a alteração da 
totalidade dos investimentos e reinvestimentos cedidos, para incluir, sem limitação, todas as apli-
cações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos produzidos com créditos 
ou recursos vinculados e/ou custodiados na conta vinculada, (iv) as alterações feitas na Escritura 
de Emissão, (v) alteração da obrigação de retenção no caso de Evento de Alienação, conforme 
definido no contrato, para incluir a retenção dos Direitos de Evento de Alienação que representem 
o montante equivalente a 100% (cem por cento) do saldo devedor das Obrigações Garantidas, (vi) 
a hipótese de eventual alteração na composição societária indireta da Companhia em razão exclu-
sivamente de eventual realização de oferta primária de ações (IPO) pela RAER, e (vii) a alteração 
de endereço e contato de notificação das partes; e (3) incluir as cláusulas 9.1.1 e 9.1.3, a fim de 
incluir a obrigação da manutenção da validade e eficácia da procuração outorgada; (e) Instrumen-
to Particular de Alienação Fiduciária de Ações, Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras 
Avenças, celebrado em 18 de dezembro de 2019 no âmbito da Emissão (“Contrato de Alienação 
Fiduciária de Ações e Direitos Creditórios”, em conjunto com o Contrato de Alienação Fiduciária de 
Quotas, o Contrato de Compromisso de Aporte, o Contrato de Outorga de Direito de Primeira 
Oferta, e o Contrato de Cessão Fiduciária, os “Contratos de Garantia”) para (1) alterar seu preâm-
bulo, a fim de corrigir o endereço indicado pelo Agente Fiduciário e prever a inclusão da RAER 
como acionista da Companhia, em substituição aos Controladores Finais, antigos acionistas da 
Companhia, por conta de mudança de participação societária, de modo que o termo definido “Alie-
nantes” foi substituído por “Alienante” ao longo do documento, (2) alterar o Considerandos (b); as 
cláusulas 2.1(v), (vii) e (viii); 3.1; 3.2; 3.2.1; 5.1; 5.4; 6.1(iii) e (xxii); 7.1(xiii), (xxiii), (xxviii), (xxxvi) e 
(xlviii); 8.3 caput, (xv) e (xvi); 13.1; Anexo I; Anexo II; Anexo III; e Anexo IV, a fim de refletir (i) as 
alterações feitas na Escritura de Emissão e a inclusão da RAER como acionista da Companhia, (ii) 
a alteração dos direitos da conta vinculada alienados, para incluir direitos presentes e/ou futuros, 
principais ou acessórios, a qualquer tempo, a serem recebidos, mantidos e depositados na conta 
vinculada, e todas as aplicações, investimentos, juros, proventos, ganhos ou outros rendimentos 
produzidos com créditos ou recursos da conta vinculada; (iii) o aumento do número de ações de 
emissão da Companhia detidas pela RAER, (iv) a hipótese de eventual alteração na composição 
societária indireta da Companhia em razão exclusivamente de eventual realização de oferta primá-
ria de ações (IPO) pela RAER, e (v) a alteração do endereço e contato para notificação das partes; 
(3) excluir o termo definido “Transferência Pretendida”, nos termos da Escritura de Emissão; e (4) 
incluir as cláusulas 2.1(vi); 10.1.1; e 10.1.3, para refletir (i) a inclusão da alienação da totalidade 
dos direitos e créditos, existentes, futuros ou emergentes, decorrentes, direta ou indiretamente, de 
qualquer alienação e ou transferência, parcial ou total, da Companhia, e (ii) a obrigação de manu-
tenção da validade e eficácia da procuração outorgada; e (ii) Autorizar os representantes da 
Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências estritamente necessárias para 
o cumprimento integral das alterações e deliberações acima, bem como celebrar quaisquer docu-
mentos, necessários, úteis ou convenientes à efetiva celebração, cumprimento e concretização das 
disposições constantes nos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia e da 
presente ata de Assembleia Geral Extraordinária, incluindo o aditamento à Escritura de Emissão e 
aos Contratos de Garantia para refletir os itens acima. 5. Deliberações: Após a leitura e discussão 
da Ordem do Dia, a Acionista decidiu, sendo esta a única acionista e sem quaisquer ressalvas: (i) 
aprovar as alterações necessárias à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia, por meio 
de aditamento, conforme descrito acima e refletido nas minutas acordadas entre as partes; e (ii) 
autorizar os representantes da Companhia a praticar todos os atos e tomar todas as providências 
necessárias para o cumprimento integral das deliberações tomadas, bem como celebrar quaisquer 
documentos, necessários, úteis ou convenientes à efetiva celebração, cumprimento e concretização 
das disposições constantes nos aditamentos à Escritura de Emissão e aos Contratos de Garantia 
e da presente ata. 6. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a ser 
discutido, foi lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pela sócia. 7. Assina-
turas: Mesa: Presidente: Rafael Sanchez Brandão; Secretário: Edmond Chaker Farhat Junior; 
Acionista: Rio Alto Energias Renováveis S.A., por seus representantes Rafael Sanchez Brandão 
e Edmond Chaker Farhat. Confere com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de abril 
de 2021. Rafael Sanchez Brandão - Presidente; Edmond Chaker Farhat Junior - Secretário. 
Certifico o registro em 19/05/2021, 19:48 sob nº 20211410020. Protocolo: 211410020 de 19/05/2021. 
Código de verificação: 12103536025. CNPJ da sede: 35516163000106. NIRE: 25300011807. Com 
efeitos do registro em: 19/05/2021. Coremas Holding S/A. Maria de Fatima Ventura Venancio - 
Secretária-Geral.
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CUITÉ DE MAMANGUAPE

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

da Matriz, 107 - Centro - Cuité de Mamanguape - PB, às 14:30 horas do dia 08 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo, destina-
do ao Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape – PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99326-4893. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Cuité de Mamanguape - PB, 22 de Junho de 2021
LUAN FABRÍCIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

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

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 CITAÇÃO – ORDINÁRIO
(Prazo: 30 dias)

A Exma. Sra. Dra. Thereza Cristina Costa Rocha Gomes, Juíza de Direito da 14ª Vara Cível 
desta Comarca de Natal/RN, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, no prazo de 
30 duas, que pelo presente fica CITADO(A) o Superete Queiroz Ltda, CNPJ 08.483.059/0001-90, 
na pessoa de seu sócio Francisco Cavalcante de Queiroz, CPF 012.430.204-15, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, bem como a quem mais interessar possa, por todos  os atos e termos 
da Ação (Proc. Nº 0004508-28.1998.8.20.0001) proposta por São Braz S.A – Ind. e Comércio de 
Alimentos contra Superete Queiroz Ltda e outros, em tramitação por este Juízo da 14ª Vara Cível, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a defesa que tiver. Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. Tudo de conformidade com a petição inicial, cuja cópia se encontra nesta Secre-
taria, à disposição dos interessados. Dado e Passado nesta Cidade de Natal, aos 03 de Setembro 
de 2019. Eu, Maria Jacqueline Lopes de Luna Freire, Chefe de Secretaria o fiz digitar e conferir.

Thereza Cristina Costa Rocha Gomes
Juiza de Direito.

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 SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE DENTRO – SINDIS-
CAD - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - GERAL EXTRAORDINÁRIA - A Presidente do 
SINDISCAD, CNPJ nº 13.218.515/0001-04, Séphora Thomaz Cavalcante, CPF nº 431.895.634-20, 
residente na Rua Projetada, 50 - Conj. Frei Damião – Centro, Cacimba de Dentro-PB, CEP 58.230-
000, convoca todos os servidores públicos municipais de Cacimba de Dentro-PB, ativos e inativos 
da Prefeitura, Câmara e Autarquias Públicas Municipais de Cacimba de Dentro-PB, para participa-
rem de uma Assembleia Geral Extraordinária de acordo com as seguintes especificações: DATA: 
16/07/2021 às 09h00min, em primeira convocação, com todos os servidores públicos municipais de 
Cacimba de Dentro-PB, ativos e inativos da Prefeitura, Câmara e Autarquias Públicas Municipais 
de Cacimba de Dentro-PB, e às 10h00min, em segunda convocação, com qualquer número de 
servidores presentes. LOCAL: Sede do SINDISCAD. ENDEREÇO: Rua Capitão Pedro Moreira, 
s/n – Centro, Cacimba de Dentro/PB – CEP 58.230-000. PAUTA: 1 – Ratificação de Fundação do 
SINDISCAD; 2 – Ratificação da última Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 3 – Outros 
pontos. Cacimba de Dentro/PB, 17 de junho de 2021. Séphora Thomaz Cavalcante – Presidente.

De: Al dente Cucina Restaurante Ltda CNPJ: 352700970001-37
Prezado Daniel de Andrade Moreira, CPF 091343264-48
Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho desde o dia 10/06/2021, tem provocado 

inúmeras dificuldades e transtornos para a empresa e os demais colaboradores do seu setor. 
Diante disso, vimos através desse meio de comunicação para notifica-lo a comparecer ao trabalho 

imediatamente e retomar suas funções.
Ressaltamos que o não comparecimento poderá caracterizar abandono de emprego, o ocasio-

nando sua demissão por justa causa nos termos do Art. 482 da CLT.

A GERAN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
15.812.262/0001-28, torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
Prévia para uma edificação multifamiliar, localizado na rua Dr. Valdevino Gregório de Andrade, s/n 
– Gramame, setor 56, quadra 174, lote 0336 - João Pessoa – PB.

A empresa REPUBLICA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ: 09.472.746/0001-
72, torna público que requereu da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura 
de Cabedelo a LO – Licença de Operação, para um edifcio multifamiliar com 1.467,87m2 em um 
Lote de Terreno n° 13 da quadra 34, localizado na Avenida Mar da Siberia, Intermares, Cabedelo.
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

LAVIE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ:14.745.721/0001-35 torna público 
que REQUEREU da SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo - PB 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO UNIFAMILIAR situado à BR. 230 
KM 9 CONDOMINIO BOSQUE DE INTERMARES QD ‘A’ LT 15, AMAZONA PARK – CABEDELO – PB.

REI DAS CARNES COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES, FRIOS E DERIVADOS EIRELI, CNPJ 
22.463.675/0001 00, situada à Avenida Francisca Moura, 15, Centro, João Pessoa – PB, torna público 
que requereu à SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de João Pessoa, 
Estado da Paraíba, a LICENÇA DE OPERAÇÃO, para comércio varejista de carnes - açougues, 
conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986.

A NILTON AMARO COELHO - ME, CNPJ 04.947.282/0001-90, torna público que em 11 de feve-
reiro de 2021 recebeu a Licença de Operação Nº 007/2021 da Coordenadoria de Meio Ambiente 
e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande 
para exercer as suas atividades de comércio de peças e acessórios, manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, situado a Avenida Floriano Peixoto, Nº 2099-A, Bairro Santa 
Rosa, Campina Grande/PB.

A MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO BEZERRA - ME, CNPJ 07.986.752/0001-12, torna público que 
em 28 de maio de 2021 recebeu a licença de Operação Nº 019/2021 da Coordenadoria de Meio 
Ambiente e Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina 
Grande para exercer as suas atividades de impressão de materiais gráficos, situado a Avenida 
Almirante Barroso, Nº 1122, Bairro Jardim Quarenta, Campina Grande/PB.

A BOEMIOS DE CAMPINA GRANDE BAR E RESTAURANTE LTDA com CPF/CNPJ 
32.768.750/0001-02, torna público que em (07/06/2021) deu entrada no processo de nº 1848/21, 
requerendo a licença de (operação) da Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços 
Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G para (Restaurante e Similares, com Música ao Vivo (Voz 
e Violão) especificando: Área construída: 615.90 m², localizada a Av. Manoel Tavares, 965, Alto 
Branco no município de Campina Grande.

BIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI torna público que requereu a SEMAM 
– Secretaria de Meio Ambiente a Licença de Operação, Para Comercialização de seus Produtos,
Situado na AV TABAJARAS Nº 1119 – SALA B – CENTRO – JOAO PESSOA -PB.
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