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Investigado, Salles deixa o 
Ministério do Meio Ambiente
O agora ex-ministro entregou a pasta em meio às investigações sobre exportação de madeira ilegal, que envolvem seu nome. Página 20

Foto: Igo Felipe/Secom-PB

Governador João Azevêdo assinou, ontem, os contratos para distribuição de cerca de 552 mil refeições por mês aos segmentos mais vulneráveis da população. Página 3

Programa Tá na Mesa irá contemplar 83 municípios

 

Em visita à EPC Cabaceiras vai sediar produção 
da Amazon, revela prefeito Tiago Castro. Página 19

Colunas
Frei Damião de Bozzano passou algumas 

semanas em Bananeiras realizando suas Santas 
Missões. Terminada sua tarefa, voltaria ao Convento 

dos Capuchinhos, no Recife.  Página 2

Ramalho Leite

Apreensões por contrabando 
na PB somam R$ 16,8 milhões
Entre 2019 e o início de 2021, a PRF recolheu, nas estradas 
que cortam o Estado, cigarros e bebidas alcoólicas, 
em sua maioria vindos do Paraguai. Página 7

Economia

Cultura

Luto Morre, aos 83 anos, Josué Sylvestre, “o historiador do documento”, 
pesquisador que se aprofundou na história de Campina Grande. Página 9

Foto: Arquivo A União

Por 7 a 4 Plenário do STF mantém decisão da Segunda Turma, 
que declarou Moro parcial ao condenar o ex-presidente Lula. Página 20

Foto: Lula Marques/Fotos Públicas

Há quem não seja afinado, não saiba 
cantar, nunca estudou, nunca tocou nada, mas 
é tocado pela música sem saber nem o porquê. 
Não precisa. Música se sente.  Página 10

Germano Romero

Geral

Paraíba

Mais de 42 mil paraibanos têm 
direito a restituição este mês
Consulta de quem irá receber, no próximo dia 30, uma 
fatia dos mais de R$ 66 milhões pode ser feita desde 
ontem no site da Receita Federal. Página 17
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A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

382.627

18.054.653

179.294.304

8.453

504.717

3.885.031
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.673.270

88.353.063

2.703.495.288

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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Diversidade

Desfalque Botafogo entra em campo, amanhã, sem o 
goleiro Felipe, que se recupera de uma cirurgia. Página 21
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Os Estados Unidos, unilateralmente, suspenderam negociações com 
o Brasil sobre questões ambientais. Nada justificaram, oficialmente, até 
agora. Porém, sabe-se que o aumento do desmatamento e as investigações 
sobre crimes imputados ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, fo-
ram os motivos que levaram o governo norte-americano a interromper o 
diálogo com o Governo Federal.  

Não sem razão, a presidente da Comissão de Relações Exteriores do 
Senado, Kátia Abreu (PP), aponta que esse episódio corrobora a ideia de 
que os EUA deram um ‘recado’, que pode ser entendido da seguinte ma-
neira: ou o governo brasileiro apresenta mudanças em seu modo de en-
frentar as demandas relacionadas às questões ambientais ou as conver-
sas estão encerradas.  

Enquanto os EUA estavam sob o comando de Donald Trump, a flexi-
bilização de regras ambientais, pelo Governo Federal, o esvaziamento de 
órgãos que atuam no segmento e os encaminhamentos questionáveis do 
Ministério do Meio Ambiente no tocante às questões relativas à preser-
vação da Amazônia e ao licenciamento ambiental não foram contestadas. 
Trump, não raro endeusado pelo presidente Bolsonaro, é um capitalista 
de carteirinha mais focado nos interesses do mercado financeiro do que 
no esforço global para conter as mudanças climáticas. Mas o que se po-
deria esperar de um presidente que retirou os EUA do Acordo de Paris, 
pacto internacional criado para evitar o aquecimento global a níveis peri-
gosos à condição humana? 

No tocante às políticas ambientais, a postura de Biden é diametralmen-
te oposta a de Trump. E tanto é assim que ele já declarou que os EUA volta-
rão a aderir ao Acordo de Paris. Inclusive, em sua campanha, Biden propôs 
que os países ricos deveriam se reunir para destinar US$ 20 bilhões para a 
preservação da Amazônia. Porém, isso dificilmente ocorrerá na gestão Bol-
sonaro, uma vez que os norte-americanos e a Comunidade Europeia têm 
sérias restrições quanto à política ambiental do governo brasileiro.  

O Fundo Amazônia, por exemplo, criado em 2008, teve os repasses de 
recursos suspensos por Noruega, responsável por 93,8% do montante, e 
por Alemanha, que contribuía com 5,7%. Isso ocorreu quando o ministro 
Ricardo Salles passou a reduzir a participação da sociedade civil no con-
selho que geria os recursos. 

Agora, a Comissão de Relações Exteriores do Senado acredita que é 
plausível a possibilidade de os EUA imporem sanções ao Brasil no comér-
cio exterior. É pacífica a ideia na comunidade internacional de que houve 
retrocessos inaceitáveis na política ambiental brasileira.      

Houve retrocessos  A convenção da Arena (Parte 2)
Ao ser encerrada a votação, João 

Agripino sugeriu ao presidente dos 
trabalhos que promovesse a eva-
cuação das galerias, permitindo a 
presença apenas dos convencionais 
durante o processo de apuração, no 
que foi atendido. O público ficou an-
siosamente esperando o resultado 
na Praça João Pessoa.

Predominava o nervosismo na-
tural em qualquer momento que an-
teceda à contagem de votos de uma 
eleição. Mas os partidários das duas 
chapas faziam contas que prenun-
ciavam a vitória dos seus respecti-
vos candidatos. Embora na certe-
za de que o vencedor 
obteria uma pequena 
vantagem de votos so-
bre o adversário.  

A Comissão Apu-
radora, composta por 
Teotônio Neto, Álvaro 
Gaudêncio e Américo 
Maia, presidida pelo 
primeiro, iniciou a 
abertura das cédulas 
exatamente às dezes-
sete e trinta horas, sob 
os olhares atentos dos 
que participavam da 
convenção. 

Quarenta e cinco 
minutos depois era proclamado o 
resultado, apontando a vitória dos 
governistas. Para governador e vice, 
Burity e Clóvis Bezerra tiveram 152 
votos, enquanto Mariz e Valdir dos 
Santos Lima contaram com 124 su-
frágios. Confirmou-se então a ex-
pectativa de que seria apertada a 
disputa. Para o senado, Milton Ca-
bral obteve 162 votos, contra 111 
dados a Ernani Sátiro.

Já como vencedor, Tarcísio Bu-
rity fez um pronunciamento que di-

ferenciava do discurso de apresen-
tação na convenção, quando pregou 
a união dos arenistas e a superação 
das eventuais divergências. “O que o 
partido precisa, mais uma vez, é que 
essa facção reconheça finalmente 
que perdeu.  A nossa vitória expri-
miu a vontade popular por intermé-
dio daqueles que formam as repre-
sentações arenistas no Senado, na 
Câmara Federal, na Assembleia, nas 
Câmaras Municipais e nos diretó-
rios. A essência da democracia ad-
mite um sistema que observe, tanto 
eleições diretas, quanto indiretas, 
pois em países da Europa, como a 

Suíça, a maioria dos 
cargos públicos são 
obtidos por esse sis-
tema”.  Esse discurso 
pode ter concorrido 
para acirrar a desar-
monia partidária. E 
foi o que se viu du-
rante toda a campa-
nha eleitoral, com a 
derrota de Ivan Bi-
chara para senador.

A partir dessa 
convenção, aquele 
que até então se de-
dicava às atividades 
acadêmicas e cultu-

rais, tornou-se um político. E con-
seguiu afirmar-se como um líder de 
grande inf luência no movimento po-
lítico da Paraíba. Chegou ao poder 
rompendo a dominação tradicional 
de grupos oligárquicos. Sua forma-
ção intelectual teve substancial im-
portância na formatação do seu fa-
zer político e na gestão pública. As 
eleições de 78 ocorridas no dia 10 de 
setembro foram as últimas em que 
a escolha de governadores era feita 
através do voto indireto.

De volta ao Livro de Tombo
O monsenhor José Pereira Diniz era 

uma figura polêmica, como já fiz ver em 
textos anteriores. Mas era um apaixonado 
pelo que fazia. Também tomava partido 
pelas boas causas e cuidava de proclamar 
sua satisfação. O médico Clovis Bezerra 
que começou sua faina em Bananeiras, 
pelos idos de 1936, recebeu desde sempre 
o apoio do vigário. Até quando precisou 
pedir votos, teve a ajuda discreta do pa-
dre. Em carta que registrou no Livro de 
Tombo, em 28 de dezembro de 1936, diri-
gida ao então Chefe do Posto de Higiene, 
padre Zé Diniz escreve:

“Já houve quem afirmasse que a fun-
ção do médico é um sacerdócio do corpo, 
correlato ao sacerdócio da alma, que é 
mister especial do padre. Enquanto, o mi-
nistro da Religião pensa as feridas morais 
profundas que corroem o espírito e matam 
as reservas vivas do coração; o médico, in-
tegrado no seu papel, dedica-se ao trabalho 
caridoso de curar as chagas, os males do 
organismo humano, contribuindo, dest’ar-
te, para estabelecer a felicidade temporal 
na sociedade, despertando, pela saúde, no 
arrimo desfalecido dos que sofrem, a ale-
gria irreprimível de viver. Se existe o senti-
mento de gratidão, este deve ser tributado 
daqueles que nos fazem o bem. E se apósto-
los do bem são os peregrinos do Evangelho, 
que se imolam na asa da abnegação, para 
alcandorar as almas ás alturas sobrenatu-
rais da sua finalidade suprema. Egualmen-
te, deve-se predicar dos que se dedicam 
ao serviço da humanidade e sacrificam-se 
pelo bem-estar físico do seu semelhante.”

Todo esse nariz de cera na abertura 
da carta, tinha o propósito de reverenciar 
o trabalho do médico, não de todos, mas es-
pecificamente do futuro prefeito, deputado 
e governador da Paraíba, Clovis Bezerra. 
Por isso, acrescenta o pároco: “Todos nós, 
em Bananeiras, exceção feita aos eternos 
descontentes, descobrimos na vossa ope-

rosidade funcional, sempre em prova, um 
verdadeiro sacerdócio no cumprimento 
fiel dos seus deveres... E o que V.S. tem re-
alizado no Posto de Higiene de Bananeiras, 
não se argumenta, se vê. Depreende-se daí, 
o motivo desta simpatia com que os vossos 
beneficiados ao lado dos vossos verdadei-
ros amigos cercam a pessoa bondosa de 
V.S. em toda a extensão territorial de Bana-
neiras... queira pois, o distinto amigo, acei-
tar de minha parte, um abraço de parabéns 
e o meu voto sincero de louvor pelo grande 
bem que está realizando como Chefe do 
Posto de Higiene da nossa Bananeiras”.

Nomeado prefeito de Bananeiras pelo 
interventor federal, desembargador Seve-
rino Montenegro, dr. Clovis permaneceu 
pouco mais de dois meses administrando a 
cidade. Foi exonerado pelo seu primo Odon 
Bezerra Cavalcanti, ao assumir, interina-
mente, a Chefia do Executivo paraibano. Na 
reconstitucionalização do País, eleição de 
1947, ambos foram eleitos deputados cons-
tituintes. De Bananeiras, três representan-
tes, se contarmos com o areiense que se 
fez político longe de casa, Pedro Augusto 
de Almeida. Este, responsável por famosa 
polêmica com o padre Zé Diniz, chegou a 
representar contra o padre na Diocese mas 
este conseguiu provar que eram infunda-
das todas as acusações contra sua pessoa. 
Tudo está registrado: acusação e defesa.

Prefeito e vigário brigavam por tudo. 
Frei Damião de Bozzano passou algumas 
semanas em Bananeiras realizando suas 
Santas Missões. Terminada sua tarefa, 
voltaria ao Convento dos Capuchinhos, no 
Recife. O padre mandou comprar a passa-
gem de trem para o frade. Pedro de Almei-
da foi ao Moreno e alugou, com a ajuda da 
população católica, um veículo para deixar 
o missionário no Recife, acusando o padre 
de não ter piedade do capuchinho, já àque-
le tempo com a coluna vergada. (Mantive a 
grafia da época, nas transcrições)

 Chegou ao poder 
rompendo a dominação 

tradicional de grupos 
oligárquicos. Sua formação 
intelectual teve substancial 
importância na formatação 
do seu fazer político e na 

gestão pública...   

Rui Leitão 
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador   
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Programa Tá na Mesa compra quentinhas de restaurantes da cidade, estimulando a economia de cada município
O governador João Aze-

vêdo assinou, ontem, no 
Espaço Cultural, em João 
Pessoa, os contratos do pro-
grama Tá na Mesa, que tem 
o objetivo de promover as-
sistência alimentar aos seg-
mentos mais vulneráveis da 
população. Entre as ações do 
programa está a distribuição 
de refeições saudáveis, além 
de fomentar as economias 
locais, com a contratação de 
restaurantes dos municípios 
contemplados para o forneci-
mento das marmitas. 

A iniciativa do governo 
irá contemplar 83 municípios 
paraibanos com a oferta de 
almoço a R$ 1,00. Ao todo, se-
rão disponibilizados 552.200 
almoços por mês, totalizando 
investimentos próprios do 
tesouro estadual que somam, 
inicialmente, mais de R$ 13,2 
milhões. O programa prevê a 
distribuição de 250 alimen-
tações diárias nos municípios 
que possuem entre 10 mil e 
20 mil habitantes e de 400 re-
feições em municípios acima 
de 20 mil habitantes.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual destacou 
o trabalho do Governo da 
Paraíba para manter o foco 
nos cuidados com a pande-
mia e ajudar as pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
social e os segmentos econô-
micos. “Nós estamos dando 

as respostas no sistema de 
saúde e colocando em ação 
o maior programa de segu-
rança alimentar que o Estado 
já teve, criando o programa 
Tá na Mesa para garantir se-
gurança alimentar a muitas 
famílias. Com a assinatura 
dos contratos firmamos uma 
parceria com os restaurantes 
para movimentar as econo-
mias das cidades e fornecer 
um alimento com qualidade 
para dar de comer a quem 
tem fome”, frisou. 

João Azevêdo também 
fez um balanço das princi-
pais ações da gestão para ga-
rantir a segurança alimentar 
dos cidadãos na pandemia. 
“Nós distribuímos mais de 
1,3 milhão de cestas básicas e 
refeições para pessoas em si-
tuação de rua em João Pessoa, 
Campina Grande e Guarabira; 
compramos cerca de mil to-
neladas de produtos da agri-
cultura familiar; aumentamos 
o valor do cartão alimentação, 
que beneficia 52 mil famílias; 
e isentamos o pagamento da 
conta de água para mais de 
26 mil famílias”, acrescentou. 

O secretário de Estado 
do Desenvolvimento Huma-
no, Tibério Limeira, eviden-
ciou a logística preparada 
para iniciar o fornecimento 
das refeições. “Hoje nós de-
mos um passo importante, 
com o processo de contrata-

Ações de segurança alimentar 
são formalizadas pelo governo

Surgiram especulações de 
que o deputado estadual Wil-
son Filho poderia voltar a dis-
putar cadeira para a Câmara 
Federal. Ele desmentiu: “Eu 
me encontrei nesse mandato, 
porque fico mais perto de mi-
nhas bases. A minha vontade 
é de ser candidato à reelei-
ção. E Wilson Santiago [pai 
dele], certamente, será candi-
dato a deputado federal”.   

Sem alteraçõeS   
Galdino afirma que está aguar-
dando se ocorrerá mudanças 
na legislação eleitoral para con-
duzir a candidatura de Murilo, 
que é secretário estadual de Ar-
ticulação Política. “Pelo que es-
tou vendo, o distritão passa na 
Câmara, mas não no Senado”, 
disse. Ele vislumbra dificulda-
des, mas não as teme: “Estamos 
acostumados a subir ladeira, 
precisa ter pescoço duro”.

Presidente da ALPB, o deputado 
estadual Adriano Galdino não 
tem apenas a pretensão de com-
por a chapa majoritária do go-
vernador João Azevêdo (Cidada-
nia), mas também de viabilizar a 
candidatura de seu irmão, Murilo 
Galdino, a deputado federal. Ele 
é presidente do Cidadania no mu-
nicípio de Cabedelo.  

DuaS pretenSõeS  

“eStamoS projetanDo açõeS e trabalhoS para muitoS 

anoS”, Diz CíCero Sobre parCeria Com o governaDor 

peSCoço Duro 

Uma frase dita pelo prefeito Cícero Lucena (foto), esta semana, foi replicada em portais de notí-
cias e nas redes sociais, e até por integrantes da base do Governo do Estado, como o deputado 
Wilson Filho. Não era para menos. Foi uma resposta a um questionamento da imprensa se 
estava ocorrendo eventuais divergências entre ele e o governador João Azevêdo, após se-
rem identificadas distinções entre os decretos de enfrentamento à covid-19 da prefeitura e do 

Governo do Estado. “Fofoca se resolve com trabalho”, afirmou o prefeito da capital, na 
ocasião. Essa declaração diz muito sobre como está a relação administrativa e política 
entre os dois gestores. E confirma que ambos estão blindados, podemos assim dizer, 
contra o disse-me-disse que, não raro, ocorre em períodos que antecedem uma elei-
ção majoritária. E há que se registrar outra fala do prefeito que expressa uma ideia 
de longevidade à aliança firmada entre ambos no pleito do ano passado: “Estamos 
projetando ações e trabalhos para muitos anos”. O anúncio de um conjunto de obras 
em João Pessoa, cujos investimentos somam R$ 1 bilhão, parte delas fruto da parce-
ria entre Prefeitura e Governo do Estado, é prova inconteste de que os dois gestores 
caminharão juntos nas eleições de 2022.    

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

De Adriano Galdino, em defesa da proposta 
que criou as quatro microrregiões de águas e 
esgotos na Paraíba. “Bolsonaro quer privatizar 
não só a Cagepa, mas todas as companhias de 
água do Brasil. Essa foi uma forma de blindar a 
Cagepa disso”, explicou. O Projeto de Lei Com-
plementar com a proposta foi aprovado pela 
ALPB na quinta-feira passada.  

“Foi uma Forma De  
blinDar a Cagepa” 

FiCa no pSb 

apelo reForçaDo 

Convidado pelo deputado estadual Raniery 
Paulino a retornar ao MDB, partido pelo 
qual militou por vários mandatos, Gervásio 
Maia disse que continuará no PSB. O parla-
mentar federal reafirmou o que dissera al-
guns meses atrás, quando se especulou que 
ele poderia mudar de legenda: está muito 
bem onde está. “Realizado”, afirmou.  

“Teremos muitos São João e São Pedro para brincar 
nos próximos anos”. Do secretário de Saúde da Pa-
raíba, Geraldo Medeiros, reforçando o apelo para 
que as famílias evitem promover festas juninas este 
ano, com aglomerações de pessoas, neste momen-
to em que vírus da covid-19 continua circulando em 
todas as regiões do Estado.    
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ção dos restaurantes, e a par-
tir da próxima segunda-feira, 
iniciaremos o programa nas 
primeiras cidades, fazendo 
com que o alimento chegue 
na mesa das pessoas. Esse é 
um programa muito grande 
e dará uma contribuição sig-
nificativa para esse momento 
que estamos passando”, co-
mentou. 

Proprietário do Restau-
rante Saborear Café, no mu-

nicípio de Monteiro, Tiago Pi-
res irá fornecer 650 refeições 
em Monteiro e Serra Branca 
e afirmou que o programa 
chegou no momento em que 
ele mais precisa. “Nós fomos 
muito afetados com a pande-
mia do coronavírus, nosso fa-
turamento caiu 80% e o Tá na 
Mesa é uma forma de fomen-
tar a economia local e levar 
alimento para quem mais pre-
cisa. Nós ficamos trabalhando 

apenas com a família e agora 
nós vamos contratar, fazer as 
compras no município e tere-
mos a oportunidade de ajudar 
quem mais precisa”, falou. 

Patrícia Fontes irá pro-
duzir refeições para os muni-
cípios de Bayeux e Cabedelo 
e falou da emoção de poder 
ajudar as pessoas no momen-
to de dificuldade.  “Essa é uma 
forma de poder contribuir 
com o meu Estado e com as 

pessoas mais necessitadas. 
Nós vamos fornecer 400 al-
moços para cada município e 
já devemos contratar cerca de 
cinco a seis pessoas para aju-
dar nesse trabalho”, disse.

Emanuel Alisson, do mu-
nicípio de Conceição, elogiou 
o governo pela iniciativa. 
“Essa é uma oportunidade 
muito boa e positiva e agrade-
cemos ao governo por olhar 
para nós e para as famílias 
mais carentes nesse momen-
to de crise que estamos en-
frentando por conta da pan-
demia”, declarou. 

Mailane Valéria irá forne-
cer 400 refeições em Areia e 
comemorou o incremento na 
economia do município. “Nós 
vamos poder mostrar à po-
pulação o melhor da gente e 
o nosso cardápio. Estávamos 
passando por dificuldade e 
estou ansiosa para iniciar o 
trabalho”, falou.

A preocupação com 
a alimentação dos ani-
mais, que integram o 
rebanho, objeto de pes-
quisa em suas estações 
experimentais, levou a 
Empresa Paraibana de 
Pesquisa, Extensão Rural 
e Regularização Fundiá-
ria (Empaer), vinculada 

à Secretaria do Desenvol-
vimento da Agropecuária 
e da Pesca (Sedap), a re-
comendar também aos 
criadores o armazena-
mento do sorgo em sila-
gem para utilização em 
período de longas estia-
gens.

A prática tem dado 

tão certo que o armaze-
namento de sorgo em 
silagem na Estação Ex-
perimental Veludo da 
Empaer, no município de 
Itaporanga, no Vale do 
Piancó, triplicou neste 
ano. Em 2020 foram 50 
toneladas e, em 2021, 
cerca de 155 toneladas 

foram armazenadas, que, 
oportunamente, havendo 
necessidade, serão utili-
zadas como complemen-
to da alimentação dos 
animais. 

No ano passado, nes-
ta estação, foram arma-
zenadas 50 toneladas de 
milho e sorgo, o que ser-

viu para alimentar os 57 
animais bovinos da raça 
pardo-suíço que inte-
gram o plantel de pesqui-
sa durante a estiagem. 

A silagem de sorgo e 
milho também aconteceu 
na estação experimental 
Pendência, em Soledade, 
onde foram armazenadas 

aproximadamente 40 to-
neladas de feno, que se-
rão utilizadas na alimen-
tação do plantel de 600 
caprinos e ovinos. 

As estações de pes-
quisas em Alagoinha, 
Tacima e Umbuzeiro se 
preparam para armaze-
nar sorgo e milho. 

Empaer triplica silagem de sorgo e faz alerta

João Azevêdo (centro) assina contrato com fornecedor do programa, que ofertará refeições a R$ 1,00 em 83 cidades

Foto: José Marques / SecomPB

552.200 almoços 
serão distribuídos 

todos os meses, com 
investimentos do 

Estado que somam, 
inicialmente, mais de 

R$ 13,2 milhões
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João Azevêdo também entregou caminhão destinado à distribuição de produtos do PAA e visitou obras de pavimentação de ruas 
O governador João Aze-

vêdo entregou, ontem, o selo 
‘Cidade Vacinada’ ao Município 
de Marcação, que atingiu a meta 
de imunizar mais de 95% da 
população acima de 18 anos 
com as primeiras doses das 
vacinas contra a covid-19. Na 
ocasião, o gestor também fez a 
entrega de um caminhão desti-
nado à distribuição de produ-
tos do Programa de Aquisição 
de Alimentos (PAA) e visitou 
obras de pavimentação dos 
acessos às aldeias Tramataia 
e Camurupim, que somam in-
vestimentos superiores a R$ 
1,7 milhão.

 Na ocasião, o chefe do Exe-
cutivo estadual parabenizou o 
município pela eficiência e agi-
lidade na aplicação das vacinas. 
“Nós celebramos esse momento 
e trazemos os nossos parabéns 
para os gestores e profissionais 
de Saúde pelo empenho e com-
promisso de conseguir uma vi-
tória como essa. Nós sabemos 
que a vacina salva vidas, por 
isso, reconhecemos todo o tra-
balho feito para que essa meta 
fosse atingida, conscientizando 
as pessoas sobre a importância 
da imunização. Nós mantemos 
a logística de distribuição de 
vacinas para todo o Estado em 
24 horas porque queremos que 
mais municípios atinjam esse 
patamar o mais rápido possível. 
Só assim, venceremos a pande-
mia e vivenciaremos o nosso 

Marcação atinge meta e Estado 
concede selo “Cidade Vacinada”

Foto: Igo Felipe

O governador João Azevêdo disse reconhecer todo o trabalho feito pela equipe da Saúde para que a meta fosse atingida

Sudema inicia operação São João Sem 
Fogueiras com apoio de força-tarefa 

TRF1 decide que licença maternidade para 
mãe biológica e adotiva deve ser igual

A Superintendência de 
Administração do Meio Am-
biente (Sudema) iniciou, na 
noite de ontem, véspera de São 
João, a operação São João Sem 
Fogueiras, que será realizada 
por meio de uma força-tarefa 
com a participação do Bata-
lhão Ambiental e do Corpo de 
Bombeiros. A ação busca fis-
calizar o cumprimento da Lei 
Estadual Nº 11.711/2021, que 
proíbe fogueiras em espaços 
urbanos no Estado da Paraíba 
enquanto perdurar as medi-
das de combate à pandemia 
da covid-19. 

Segundo o major Jailson 
Bezerra, chefe da Divisão de 
Fiscalização (DIFI) da Sude-
ma, as equipes percorrerão a 
Região Metropolitana de João 
Pessoa buscando abordar e 
orientar a população acerca do 
que determina a Lei Estadual. 
“Se houver resistência em sa-

nar ou apagar a fogueira, será 
aplicada uma multa”, explicou. 
A operação seguirá até o fim 
do mês. 

Em Campina Grande, a 
operação já está em anda-
mento desde o último dia 12. 
De acordo com a major Lu-
ciana Firme, o policiamento 
atua durante todo o dia para 
coibir a venda de lenha. Até o 
momento, não foram identifi-
cados pontos de venda. “Fo-
gueiras acesas serão apagadas 
pelo Corpo de Bombeiros e os 
responsáveis serão multados 
como diz a lei”, completou. 

 A operação em Campina 
Grande conta com a parceria 
da Sesuma, Polícia Militar e 
Corpo de Bombeiros e já tem 
recolhido material de fogueira 
identificado na área urbana da 
região.  

A fumaça das foguei-
ras pode se tornar um forte 

O Tribunal Regional Fede-
ral da Primeira Região (TRF1), 
sediado em Brasília, negou pro-
vimento à apelação da União no 
caso de prazos e prorrogações 
para licença maternidade de 
mães adotivas. A 1ª Turma do 
TRF1 confirmou a sentença 
que previa o afastamento por 
até 180 dias para as adotantes.

Conforme o entendimento 
do relator da ação, o desembar-
gador federal Wilson Alves de 
Souza, a questão já havia sido 

analisada pelo Supremo Tribu-
nal Federal (STF) na discussão 
do Tema 782. Souza relembra 
que a Suprema Corte fixou o 
entendimento de que os prazos 
de licença adotante não podem 
ser inferiores aos prazos de 
licença gestante, o mesmo vale 
para as respectivas prorroga-
ções do período de afastamen-
to, também vedando a fixação 
de prazos diversos em função 
da idade da criança adotada.

"A licença maternidade 
prevista no artigo 7º, XVIII, da 
Constituição abrange tanto a 
licença gestante quanto à licen-

ça adotante, ambas assegura-
das pelo prazo mínimo de 120 
dias", escreveu o ministro do 
STF Luís Roberto Barroso no 
Tema 782, quando era relator 
do caso.

O desembargador en-
dossou a decisão do juiz de 
primeiro grau que entendeu 
que, ainda que situações di-
ferentes, gestante e adotante 
têm demandas semelhantes 
quanto aos cuidados dos fi-
lhos. "Não se pode negar que 
a mãe que adota também me-
rece o amparo especial (em 
condições de igualdade, em 

homenagem ao princípio da 
isonomia previsto no art. 5º 
da Carta Magna) para cuidar 
da criança recém nascida, cuja 
presença materna em seus 
primeiros meses de vida é 
imprescindível para seu ade-
quado desenvolvimento físico 
e emocional, independe de ser 
filho biológico ou adotado" 
relembrou Souza no relatório.

Acompanhando o voto 
do relator, por unanimidade, o 
colegiado negou provimento à 
apelação da União. Após trami-
tar em julgado, a decisão não é 
mais passível de recurso.

Wesley Gonsalves
Agência Estado

O dólar fechou abaixo 
de R$ 5,00 pelo segundo dia. 
Mas no aguardo de novos 
catalisadores, o câmbio teve 
um pregão volátil, em parte 
marcado por um movimen-
to de realização de ganhos, 
após a moeda americana 
acumular queda de 7% nos 
últimos 30 dias, a maior dos 
emergentes no período. No 
exterior, o dólar operou sem 
tendência única ontem, o 
que contribuiu para a falta 
de direção do real. Indica-
dores mistos da economia 
americana e declarações de 
dirigentes do Federal Reser-
ve reforçaram o tom de cau-

tela nas mesas de operação.
No Brasil, o fluxo de 

capital externo, comercial 
e financeiro, tem sido forte 
este mês e mais recursos 
entram nos próximos dias, 
por conta de captações de 
empresas, o que ajuda a li-
mitar eventual pressão de 
valorização do dólar, des-
tacam os profissionais das 
mesas de câmbio. Ontem, o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, disse que o dólar, 
após ter rompido o piso dos 
R$ 5,00 na terça, ainda pode 
cair mais. 

No fechamento, após 
bater na mínima de R$ 4,93 
no começo da tarde, o dólar 
encerrou o dia em leve que-
da de 0,07%, a R$ 4,9628. 

Dólar fecha novamente 
o dia abaixo de R$ 5,00

novo normal”, ressaltou.
 Ele também explicou a 

premiação lançada pelo Gover-
no do Estado para incentivar 
as equipes de Saúde dos mu-
nicípios a promoverem a bus-
ca ativa das pessoas que ainda 
não foram vacinadas e mante-
rem atualizados os registros 
de doses aplicadas no sistema 
E-Gestor. “Entre os meses de 
julho e novembro, vamos con-
templar com R$ 3 mil cada equi-
pe de Saúde dos 20 municípios 
com o melhor desempenho da 
cobertura vacinal da segunda 
dose. Esse é um desafio do bem 
e vamos transferir os recursos 
para as prefeituras para que elas 

repassem os valores para os 
enfermeiros, agentes de saúde e 
técnicos de Enfermagem numa 
forma de reconhecimento ao 
esforço de cada um nessa luta”, 
acrescentou.

O deputado estadual Ricar-
do Barbosa enalteceu as ações 
do Governo do Estado voltadas 
para a saúde, desenvolvimento 
econômico e qualidade de vida 
dos moradores de Marcação. 
“A população agradece ao go-
vernador pelo empenho e pela 
forma competente que foi feito 
o enfrentamento da pandemia 
da covid-19 no Estado e pelos 
investimentos no município, 
com a entrega do caminhão 

para incentivar a agricultura e 
pelas obras de pavimentação”, 
comentou.

 A prefeita de Marcação, Lili 
Oliveira, celebrou a conquista de 
receber o selo ‘Cidade Vacinada’. 
“É uma satisfação ver Marcação 
sendo destaque nessa luta con-
tra a covid-19 e agradecemos ao 
governador pelo compromisso 
com os nossos cidadãos. Nós sa-
bemos dos desafios dessa mis-
são, das decisões necessárias 
para vencermos esse momento 
e parabenizo também as equi-
pes e profissionais de Saúde que 
foram essenciais para alcançar-
mos esta marca que celebramos 
hoje”, falou.

Nesta semana

Governo vai anunciar 
prorrogação do auxílio

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, afirmou 
ontem, durante encontro 
com empresários da Federa-
ção das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), que o 
presidente da República Jair 
Bolsonaro deve anunciar, 
em breve, a prorrogação 
do auxílio emergencial por 
mais três meses. "O presi-
dente deve anunciar, talvez 
ainda nesta semana, mais 
três meses de auxílio [emer-
gencial]", disse Guedes.

O ministro também 
ressaltou o trabalho do go-
verno, em parceria com os 
empresários, para enfrentar 
a crise ocasionada pela pan-
demia de covid-19. Ele disse 
que neste momento em que 
a população está sendo va-
cinada, a recuperação eco-
nômica em V já aconteceu, 
com a criação de 1 milhão 
de empregos nos últimos 
quatro meses do ano pas-
sado, totalizando 140 mil 
empregos formais em 2020.

"É a primeira vez que 
houve uma recessão com 
a criação de empregos for-
mais. Neste ano já criamos 
960 mil empregos. O Brasil 
está transformando, com 
sucesso, o que era uma re-
cuperação cíclica, baseada 
em consumo, em retomada 
do crescimento sustentável, 
com base em investimentos 
que estão aumentando", dis-
se o ministro.

BIP e BIQ
Ele lembrou que o Go-

verno Federal renovou pro-
gramas bem-sucedidos e 
que planeja anunciar novos 
programas como o Bônus de 
Inclusão Produtiva, que pre-
vê que jovens, entre 18 e 21 
anos, que saem da universi-
dade e não conseguem um 
emprego formal recebam do 
governo entre R$ 250 e R$ 
300 para trabalhar em es-
colas técnicas ou empresas 
e se qualificarem. A empresa 

paga o mesmo valor, o cha-
mado Bônus de Incentivo à 
Qualificação. A estimativa é 
a de que mais de 2 milhões 
de jovens sejam beneficia-
dos. Guedes disse ainda que 
neste ano o governo pagará 
o valor total do programa.

"Isso seria um treina-
mento no trabalho. Não é 
um emprego. Vamos con-
versar com as redes priva-
das, empresas, com o Senai, 
Sesi, Senac para ver se eles 
estão dispostos. Nós da-
mos esse valor de um lado 
e a empresa dá esse mesmo 
valor de outro lado. Ele vai 
receber metade de um sa-
lário mínimo para ser trei-
nado meio expediente. Para 
a empresa é muito bom e 
para o jovem também por-
que ele vai ficar fora da rua, 
vai ser socializado, incluído 
produtivamente", explicou 
Guedes.

Congresso
O ministro destacou 

ainda o trabalho do Con-
gresso Nacional, como a 
aprovação do marco do sa-
neamento, da nova lei do 
gás, e a autonomia do Ban-
co Central. Guedes afirmou 
que a Reforma Tributária 
está bem encaminhada e em 
um primeiro estágio entra 
na Câmara e em seguida no 
Senado, para tratar do cha-
mado passaporte tributário, 
que é a regularização de si-
tuações anormais, permitin-
do o desconto para empre-
sas que estiverem devendo 
os tributos.

"Nós realmente vamos 
aplicar descontos genero-
sos para pequenas e médias 
empresas. Para os grupos 
maiores, vamos conversar 
sobre isso. Mas a ideia é ti-
rar o Estado do cangote do 
povo. Nós vamos reduzir os 
impostos, vamos apostar 
na reativação da economia 
e em que se a arrecadação 
aumentar, e nós estimamos 
que vai, vamos imediata-
mente rebaixando os im-
postos", garantiu Guedes.

Flávia Albuquerque 
Agência Brasil

Altamiro Silva Junior
Agência Estado

agravante para pessoas que 
sofrem de doenças respirató-
rias, crises alérgicas e quadros 
de covid-19, além de oferecer 
grande risco ao meio ambien-

te. Para denunciar a prática, 
a população pode entrar em 
contato por meio dos telefo-
nes (83) 3218-5591 ou (83) 
98844-2191.

Em João Pessoa, a operação começou ontem e, em Campina, desde o último dia 12

Foto: Secom-PB



Paraíba
Novos abrigos
A Semob-JP irá substituir a maioria dos 400 
abrigos instalados em paradas de ônibus da 
cidade até o final do ano. Página 8
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Prefeitura fará uma maratona de 12 horas 
seguidas de vacinação contra a covid-19

JP terá hoje 
o ‘Dia D’ da 
segunda dose

João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de junho de 2021     |     A UNIÃO        5Edição: Clóvis Roberto      Editoração: Ulisses Demétrio

Com o objetivo de atingir 
o maior número de pessoas 
completamente imunizadas 
com a vacina contra a co-
vid-19, a Prefeitura de João 
Pessoa realizará, hoje, o ‘Dia 
D da Segunda Dose’, com uma 
maratona de atendimento por 
12 horas ininterruptas em 
quatro postos de vacinação 
espalhados pela cidade.

A vacinação com Astra-
Zeneca começará às 8h e vai 
até as 20h, em dois ginásios 
e quatro postos do tipo drive 
thru: Santuário Mãe Rainha, 
no Unipê, no Mangabeira Sho-
pping (também pedestre), e 
na UFPB (também pedestre). 
Podem tomar o imunizante 
àquelas pessoas que tomaram 
a primeira dose há 90 dias. 
Já para aqueles que foram imu-
nizados com a primeira dose 
da CoronaVac (Butantan), há 
28 dias, continuarão sendo 
atendidos no Lyceu Paraibano 
(Centro), das 8h às 12h. 

Agendamento 
A Secretaria Municipal de 

Saúde avisa que, hoje, as pes-
soas que tiveram dificuldade 
de agendamento através do 
aplicativo Vacina João Pessoa 
ou do site vacina.joaopessoa.
pb.gov.br, podem se dirigir a 
um dos postos de vacinação 
que estando dentro do prazo 
serão vacinados. Deixa claro 
ainda que o agendamento é 
uma ferramenta de organiza-
ção da fila que permite a ga-
rantia do atendimento no local 
e dia indicados pela platafor-
ma. Sem o cadastro prévio, o 
atendimento será por deman-
da espontânea até o limite de 
doses daquele posto.

A documentação neces-
sária para quem vai tomar a 
segunda dose é apenas o car-
tão de vacinação e documento 
oficial com foto.

Para garantir o acesso 
ao serviço da 99, o cidadão 
que usar a plataforma deverá 
acessar o aplicativo, na cate-
goria 99 Pop, e inserir o códi-
go promocional ‘Promocodes’, 
destinado exclusivamente ao 
transporte até os pontos de 
vacinação em João Pessoa. O 
código que deverá ser inse-
rido no aplicativo Uber é o 
VACINAPB e cada usuário só 
pode inseri-lo uma vez, ga-
rantindo a gratuidade para 
as duas viagens que devem 
chegar até R$ 25, cada.

 
Solidariedade
Os postos de vacinação 

também estão abertos para re-
ceber as doações de alimentos 
não perecíveis. Após a arre-
cadação, eles serão distribuí-
dos com instituições de cari-
dade e famílias necessitadas, 
atingidas pelos efeitos dessa 
pandemia. A arrecadação e a 
distribuição integram uma ini-
ciativa conjunta da Prefeitura 
de João Pessoa e do Governo 
do Estado.

Mais 2.377 casos confirmados de covid-19
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

A Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) confirmou, nessa quarta-
feira, novos 2.377 casos de con-
taminação pelo novo coronavírus 
e 20 falecimentos em decorrência 
do agravamento da doença. Com 
a atualização, a Paraíba acumula 
382.627 casos de covid-19 confir-
mados, sendo 250.078 pessoas con-
sideradas recuperadas (65,36% do 
número total de casos) e 8.453 mor-
tes (2,21%). Aproximadamente 124 
mil pessoas, o equivalente a 32% 
dos casos confirmados, são casos 
em aberto, referentes a pessoas em 
recuperação ou com situação não 
finalizada no sistema de notificação 
de casos.

De acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar, 65 
pacientes foram internados entre a 
terça-feira e a quarta-feira. Ao todo, 
765 pacientes estão hospitalizados 
em unidades de referência para o 
atendimento da covid-19.

A ocupação total de leitos de UTI 
(adulto, pediátrico e obstétrico) em 
todo o Estado é de 66% e 49% nas 

enfermarias adulto. Entre as Macror-
regiões de Saúde, o Sertão possui a 
maior taxa de ocupação em leitos 
de UTI adulto, sendo 84% de leitos 
ocupados e 65% nos leitos de enfer-
maria para adultos. Campina Grande 
aparece com 71% em UTI e 60% de 
ocupação em leitos de enfermaria. A 

Região Metropolitana de João Pessoa 
segue com 62% de ocupação em UTI 
e 42% em enfermaria para adultos.

Entre os óbitos, 13 dos 20 confir-
mados ocorreram entre a terça-feira 
e ontem, todos em hospitais públicos 
e datados de 31 de maio a 23 de ju-
nho. Foram acometidos 12 homens 
e 8 mulheres, com faixa etária de 
32 a 89 anos. Doze pacientes não 
possuíam comorbidades e os demais 
apresentaram hipertensão como fator 

de risco mais frequente.
Os 20 óbitos foram confirma-

dos entre residentes dos municípios 
de João Pessoa (4); Guarabira (2); 
Araçagi, Assunção, Bananeiras, Ca-
bedelo, Caldas Brandão, Campina 
Grande, Congo, Monte Horebe, Mon-
teiro, Patos, Pombal, Prata, Riacho 
dos Cavalos e Santa Rita ( com um 
caso cada).

Com 1.021.395 testes para diag-
nóstico da covid-19 realizados, o Esta-
do confirma casos em todas as cidades 
e óbitos em 220 dos 223 municípios. 
Entre os novos casos, registram a 
maior concentração: João Pessoa com 
438 novos casos; Campina Grande 
com 270 novos casos; Monteiro regis-
trou 86; Patos aparece na sequência 
com 64 casos; e Cajazeiras encerra a 
lista com 47 registros.

A Paraíba tem 64 municípios 
que acumulam casos acima de mil. 
As maiores concentrações de casos 
ocorrem em: João Pessoa (96.563), 
Campina Grande (35.106), Patos 
(12.640), Guarabira (9.129), Caja-
zeiras (8.864), Cabedelo (8.710), 
Santa Rita (8.623), Bayeux (7.095), 
Sousa (6.892), São Bento (5.454) e 
Pombal (5.245).

PB recebe, hoje, mais 113.600 doses de vacinas
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Para dar continuidade 
no Plano Nacional de Imu-
nização, a Paraíba receberá, 
hoje, 113.600 doses de imu-
nizantes contra a covid-19. 
O lote, com carga de dois 

fabricantes diferentes, será 
destinado de forma total 
para o avanço da vacinação 
por faixa etária, segundo in-
formou o governador João 
Azevêdo. 

Serão 46.800 doses do 
tipo Pfizer, referente à pri-
meira dose; 66.800 doses da 

CoronaVac, com primeira e 
segunda dose. Durante a se-
mana, o Estado ainda deverá 
receber um total de 26.550 
doses da vacina da Janssen, 
que é ministrada em dose 
única.

As vacinas serão distri-
buídas para todos os 223 

municípios paraibanos logo 
após a chegada no Estado.

“Fiquem muito atentos 
ao cronograma do seu mu-
nicípio e procurem o posto 
de saúde assim que chegar a 
sua vez”, alertou o chefe do 
Executivo.

Até o momento, o Es-

tado registrou a aplicação 
de 1.673.270 doses. Destes, 
1.178.012 pessoas foram 
vacinadas com a primeira 
dose e 495.258 com a segun-
da dose da vacina. A Paraí-
ba distribuiu um total de 
1.942.648 doses de vacina 
aos municípios.

Confira os postos de 
vacinação da segunda 
dose hoje:
 
AstraZeneca/Fiocruz – 
para quem completou 
90 dias da 1ª dose 
8h às 20h 
n Santuário Mãe Rainha 
(drive-thru) 
n Unipê (drive-thru) 
n Mangabeira Shopping 
(drive-thru e pedestres) 
n UFPB (drive-thru e 
pedestres) 
n Escola Seráfico da 
Nóbrega (Tambaú) 
n Centro Cultural 
Tenente Lucena (Manga-
beira) 

CoronaVac/Butantan – 
para quem completou 
28 dias da 1ª dose
n - Lyceu Paraibano 
(Centro)

66%
É a taxa de ocupação dos leitos de UTI para 
covid na Paraíba. Já o índice de utilização de 

leitos nas enfermarias está em 49%
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Crescimento de doações efetivas desde o início do ano foi de 35% e é fruto das ações realizadas pelo órgão

Hemocentro aumenta captação 
de doadores de sangue em 22%

Exame ginecológico

UFPB cria simulador virtual para treinamento
Pe s q u i s a d o re s  d a 

Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB) criaram 
o Software SITEG 2.0, um 
simulador que utiliza a 
tecnologia de Realidade 
Virtual (RV) para oferecer 
treinamento na realização 
de um exame ginecológico, 
procedimento que avalia 
o aparelho reprodutor fe-
minino.

O sistema computa-
cional foi criado pelos pro-
fessores do Departamento 
de Informática Liliane dos 
Santos Machado e de Es-
tatística Ronei Marcos de 
Moraes, em conjunto com 
a mestre pelo Programa de 
Pós-Graduação em Modelos 
de Decisão e Saúde (PPG-
MDS) Elaine Anita de Melo 
e a graduada em Engenha-
ria da Computação Ingrid 
Luana Almeida.

Em sua funcionalidade, 
o software apresenta casos 

corriqueiros do dia a dia de 
um médico, como também 
casos raros, que ocorrem 
com pouca frequência no 
atendimento em saúde. Por 
meio dessa dinâmica, o si-
mulador busca preparar o 
aluno para situações que 
poderão ocorrer na prática 
profissional.

De acordo com a pro-
fessora Liliane Machado, o 
software criado é inédito 
e oferece um sistema inte-
grado de avaliação online. 
“Este sistema é capaz de 
analisar a habilidade do 
usuário em realizar o pro-
cedimento e em fazer o en-
caminhamento do paciente 
virtual. O sistema também 
permite verificar o seu de-
sempenho na atividade”, 
explicou Profa. Liliane Ma-
chado.

O invento surgiu da ne-
cessidade de prover meios 
seguros e não invasivos de 

treinamento médico. A lite-
ratura científica da área re-
lata insegurança dos alunos 
ao realizar procedimentos 
em pacientes reais pela pri-
meira vez. “Com o simulador, 
pretendemos diminuir a dis-
tância entre teoria e prática, 

aproximando o estudante de 
uma situação real”, disse a 
Profa Liliane Machado.

Após fazer o procedi-
mento no software, o usuário 
poderá, baseado no que viu 
na simulação, recomendar a 
realização de exames mais 

específicos. “O sistema não 
pretende substituir nenhum 
modo de educação ou trei-
namento atual, mas atuar 
como um meio complemen-
tar neste processo”, destacou 
a professora

O software já obteve 

certificado de registro da 
Agência UFPB de Inovação 
Tecnológica (Inova) e os in-
ventores iniciarão uma fase 
de testes com alunos, para 
que a tecnologia possa ser 
disponibilizada, de forma 
gratuita, à população.

Sistema 
computacional 
SITEG 2.0  
foi criado por 
professores do 
Departamento 
de Informática

Foto: Divulgação/UFPB

Beatriz de Alcântara
alcantarabtriz@gmail.com

O mês de junho no Hemo-
centro da Paraíba tem sido mar-
cado pela campanha do Junho 
Vermelho, iniciativa visa cons-
cientizar a população acerca da 
importância da doação de san-
gue e da manutenção dos bancos 
de sangue cheios, que já mostra 
bons resultados em compara-
ção ao mesmo período no ano 
passado. Em 2021 houve um 
aumento de 22% no número de 
candidatos à doação de sangue e 
de 35% nas doações efetivas en-
tre os meses de janeiro e junho. 

Segundo a diretora-geral do 
Hemocentro-PB, Shirlene Gade-
lha, de 1 de janeiro de 2020 a 23 
de junho de 2020 foram 2.606 
candidatos para a doação de san-
gue e 1.867 que realizaram, de 
fato, as doações. Nesse mesmo 

período este ano, de 1 de janeiro 
até ontem, foram 3.180 candida-
tos e 2.539 que realizaram doa-
ções. Para Shirlene, o resultado 
é fruto das ações da campanha 
do Junho Vermelho que envolve-
ram órgãos de saúde, Governo 
do Estado e também veículos da 
imprensa.

A campanha surgiu após 
a necessidade de incentivar as 
doações diante da pandemia da 
covid-19. Dados do Hemocentro 
demonstram que em 2020 hou-
ve uma queda de 13% nas doa-
ções, em comparação aos anos 
anteriores (2018 e 2019). Em 
números, 2018 e 2019 se man-
tiveram com uma média de mais 
de 55 mil candidatos e 38 mil 
que realizaram as doações. Já em 
2020, o ano que marcou o início 
da pandemia do novo coronaví-
rus, foram 46.281 candidatos e 
33.554 que realizaram doações. 

“Isso nos levou ao sinal de alerta 
e a faltar sangue no nosso esto-
que”, lembrou Shirlene.

Até o momento, a direto-
ra-geral afirma que os estoques 
estão bem e há apenas o sangue 
do tipo AB negativo zerado. En-
tretanto, ela ressalta que isso não 
deve afastar as doações, pelo con-
trário, a ideia é que as iniciativas 
continuem inspirando doadores 
e possíveis doadores. “Se você 
tem algum meio, venha conhecer 
o Hemocentro. A gente sabe que 
é um ato muito seguro, os proto-
colos todos estão sendo seguidos, 
os materiais utilizados são des-
cartáveis e a doação de sangue é 
um gesto fraterno, de amor, que 
salva vidas”, disse Shirlene Ga-
delha. Em casos de dúvidas ou 
para quem deseja agendar uma 
doação de sangue, o telefone de 
contato do Hemocentro da Para-
íba é o (83) 3133-3473.

QUEm PodE doar sangUE?

n Quem está bem de saúde;
n Pessoas entre 16 e 69 anos, lembran-
do quem tiver menos de 18 anos deve 
comparecer com um representante legal 
e aqueles que já possuem mais de 60 
anos só podem doar se já forem doador 
recorrente;
n Hipertensos com pressão arterial con-
trolada;
n Diabéticos com uso de medicamentos 
orais;
n Recuperados da covid-19 após 30 dias 
assintomáticos;
Orientações para quem for doar
n Apresentar documento oficial com foto;
n Ter peso acima de 50kg;
n Deve dormir no mínimo 6h na noite 
que antecede a doação;
n Não ingerir bebida alcoólicas na noite 
que antecede a doação;
n Estar bem alimentado, evitando comi-
das gordurosas;

orientações para o pós-doação
n Evitar alguns exercícios físicos
n Evitar subir escadas
n Se hidratar bem

Quem nÃo pode doar sangue?
n Quem estiver doente
n Quem teve gripe deve aguardar sete 
dias para pode doar*
n Quem tá tomando antibiótico
n Quem fez cirurgia
n Quem está amamentando
n Quem tem câncer
n Quem tem hiv
n Quem tem diabetes com uso de insu-
lina
n Quem tem doenças hematológicas
n Quem fez endoscopia deve esperar seis 
meses para doar*
n Quem fez tatuagem deve esperar um 
ano para doar*
(*) São as chamadas inaptidões temporá-
rias e na dúvida, consulte o Hemocentro 
para mais informações.

Foto: Evandro Pereira

De janeiro até ontem, 
foram 3.180 candidatos 
a doadores e 2.539 que 
realizaram as doações
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Nos dois últimos anos, mais de três milhões de maços de cigarros foram recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Apreensões por contrabando 
na PB somam R$ 16,8 milhões

Além de um trabalho 
diuturno buscando prevenir 
acidentes e salvar vidas nas 
rodovias que cortam o esta-
do da Paraíba, a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF-PB), 
também tem se empenhado 
no combate ao contrabando. 
Desde 2019, foi registrado 
um aumento nas apreen-
sões de produtos contraban-
deados, principalmente, ci-
garros e bebidas, vindos em 
sua maioria do Paraguai. Até 
junho deste, ano foram mais 
de 3,3 milhões de maços de 
cigarros. O que corresponde 
a um prejuízo de aproxima-
damente R$ 16,8 milhões ao 
crime organizado.

A inspetora da PRF-PB, 
Priscilla Machado, destacou 
que neste mesmo período, 
ou seja, de 2019 até o mo-
mento, foram apreendidos 
mais de 55 mil litros de be-
bidas importadas. Em diver-
sas operações foram encon-
tradas caixas de whisky Old 
Parr, Black Label e Red La-
bel, além de garrafas de licor 
Amarula. “Como as bebidas 
apreendidas são variadas, 
não avaliamos os valores em 
reais”, relatou.

Ainda sobre a apreen-
são das bebidas, a maioria 
delas tem valor superior 
a R$ 100 por garrafa. Nes-
ses casos, todo o material é 
enviado para perícia, para 
constatar se existe falsifica-
ção ou se são originais. Mas, 
geralmente, se trata de mer-
cadoria original. 

Ela disse que só este 
ano já foram apreendidos 
652.500 maços de cigarros. 
Mas revelou que foi no ano 
de 2019 que a PRF-PB, jun-
tamente com os policiais 
da Delegacia de Roubos e 
Furtos de Veículos e Cargas 

(DRFVC), e técnicos da Se-
cretaria da Fazenda Esta-
dual, fez a maior apreensão 
de cigarros na Paraíba, no 
dia 20 de maio: aproximada-
mente, 2,3 milhões de ma-
ços de cigarros.

Nesta apreensão, consi-
derada a maior no Estado, o 
produto estava em galpões 
nos municípios de Cabede-
lo, Santa Rita e Conde. Em 
um dos galpões foi encon-
trada anfetamina, o que ca-
racterizou tráfico de droga. 
Em outro galpão, além de 
muita mercadoria estocada, 
havia uma carreta pronta 
para distribuir o cigarro em 
municípios da Paraíba ou 
nos vizinhos estados de Per-
nambuco e Rio Grande do 
Norte. Durante a operação, 
seis pessoas foram detidas 
em flagrante, entre elas, o 
homem que seria o chefe da 
quadrilha.

“Geralmente, as cargas 
contrabandeadas apreendi-
das pela PRF são levadas à 
Polícia Judiciária para inves-
tigação da origem e da rota 
utilizada e, posteriormente, 
o material é entregue à Se-
cretaria da Fazenda Estadual 
para incineração”, revelou a 
inspetora Priscilla Machado.

Ela disse ainda que as 
apreensões diárias que a 
PRF realiza em rodovias fe-
derais que cortam a Paraíba 
acontecem a partir de fisca-
lização de rotina ou através 
do trabalho de inteligência 
da própria instituição. 

A PRF alerta que cigar-
ros contrabandeados não 
possuem licenças da Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), não ga-
rantindo, portanto, a quali-
dade do produto. Na reali-
dade, eles são de fabricação 
duvidosa e, portanto, podem 
causar danos ainda maiores 
à saúde dos consumidores.

Com o cancelamento 
do feriado do São João (hoje, 
24 de junho), pelo Governo 
do Estado e pela Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, 
para evitar aglomerações e 
o avanço da pandemia do 
novo coronavírus na capital, 
o comércio, os bancos, as re-
partições públicas estaduais 
e municipais e os shoppings 
estarão funcionando normal-
mente. Confira o que vai abrir 
na cidade. 

n Repartições
Em razão do cancela-

mento do feriado do São 
João, as repartições públi-
cas estaduais e municipais 
estarão hoje de portas aber-
tas para atender o público a 
partir das 8h até as 18h, na 
capital.

n Bancos
Segundo informações 

do presidente do Sindicato 
dos Bancários da Paraíba, 
Lindonjhonson Almeida de 
Araújo, os bancos abrirão as 
portas normalmente em João 
Pessoa, seguindo orientação 
da Prefeitura Municipal de 
João Pessoa que suspendeu 
o feriado. O horário de aten-
dimento, por causa da pan-
demia, será das 8h às 13h 
na Caixa Econômica Federal 
e de 10h às 14h nos demais 
agências bancárias.

n Comércio/shoppings
O comércio de João Pes-

soa, segundo informações do 
Sindicato dos Comerciários, 
vai funcionar normalmente 
seguindo o horário normal 
dos praticados nos dias úteis. 

Já os shoppings, tam-
bém abrirão as portas para 
receber os clientes, com cada 

um seguindo seu horário::
Manaíra e Mangabeira 

Shopping - Abrirão todas as 
lojas e praças de alimenta-
ção das 10h às 22h e os res-
taurantes das 10h às 21h. Já 
as operações de lazer como 
boliche, Game Station, Game 
Box e Magic Box funcionam 
normalmente, mas sem a 
realização de eventos.

Mag Shopping - Abre 
normalmente das 10h às 
21h.

Shopping Tambiá - Das 
9h às 19h30.

Shopping Sul - Lojas 
das 10h até às 22h e praça de 
alimentação das 10h às 21h.

n Supermercados
Funcionam normal-

mente das 7h às 21h

n Trens
Os veículos leves sobre 

trilhos (VLTs) estarão funcio-

nando normalmente neste 
dia de São João a partir das 
5h até às 19h25, em algumas 
cidades da Região Metropoli-
tana de João Pessoa. 

n Balsas
O transporte intermu-

nicipal aquático por meio 
das balsas entre Cabedelo 
e Costinha funcionará nor-
malmente neste feriado de 
São João. A travessia com 
saída de Cabedelo tem início 
às 6h, e se estende até as 
19h30. A travessia das bal-
sas é de responsabilidade 
da empresa Nordeste Na-
vegações. 

n Ônibus
Os transportes urbanos 

estarão funcionando sem 
alterações, de acordo com 
a Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
(Semob-JP).

Trio suspeito de explodir banco em 
Taperoá é preso com várias armas

A Polícia Civil da Paraíba, 
em ação integrada com a Polí-
cia Militar, prendeu na manhã 
de ontem, na cidade de Livra-
mento, no Cariri paraibano, 
três homens suspeitos de en-
volvimento na explosão do 
banco do Bradesco de Taperoá.

Segundo informações do 
delegado Cristino Jacques, 
com os suspeitos foram en-

contradas várias armas e 
uma motocicleta com chassi 
adulterado.

A explosão do banco Bra-
desco na cidade de Taperoá 
aconteceu na madrugada da 
quarta-feria passada, dia 16. 
Com o impacto da explosão, a 
porta de vidro e um dos caixas 
eletrônicos ficaram destruí-
dos. Na ocasião, os bandidos 

dispararam contra o posto 
policial da cidade e consegui-
ram fugir.

Desde o dia em que 
ocorreu o fato a Polícia Ci-
vil iniciou as investigações e 
passou a monitorar os possí-
veis locais para onde os cri-
minosos poderiam ter fugido, 
o que culminou com a prisão 
dos três suspeitos na manhã 

de hoje, com o apoio da Po-
lícia Militar. Ação foi coorde-
nada pelo delegado Cristiano 
Jacques, da Polícia Civil, e Cel. 
Campos e Cel. Rômulo, da Po-
lícia Militar.

Os presos foram ouvidos 
pela Polícia Civil e estão sen-
do encaminhados para o pre-
sídio de Patos, onde ficarão à 
disposição da Justiça.

Polícia Civil vai implantar núcleo de 
saúde para atender policiais em CG

A Delegacia-Geral da 
Polícia Civil da Paraíba vai 
implantar um Núcleo de 
Saúde para atender policiais 
da 2ª Superintendência de 
Polícia Civil, que abrange a 
área polarizada por Campina 
Grande. A unidade irá ofere-
cer serviços médicos, psico-
lógicos e odontológicos para 
os policiais, seus cônjuges e 
dependentes.

O delegado-geral da Polí-
cia Civil, André Rabelo, reuniu 

em seu gabinete a comissão 
que está à frente desse pro-
jeto, para definir os últimos 
ajustes. De acordo com ele, 
o primeiro Núcleo de Saúde 
da Polícia Civil será implan-
tado nas dependências do 
Instituto de Polícia Científica 
(IPC) de Campina. “O IPC de 
Campina Grande dispõe de 
um bom espaço para iniciar-
mos esse projeto. Estamos 
implementando os últimos 
ajustes para garantirmos es-

ses atendimentos, pois preci-
samos cuidar de quem cuida 
da segurança da sociedade”, 
disse André Rabelo.

Os policiais civis, seus 
cônjuges e filhos dependen-
tes terão acesso gratuito 
a consultas com médicos e 
odontólogos, além de ses-
sões terapêuticas com pro-
fissionais da Psicologia.  Pelo 
cronograma dos trabalhos, a 
previsão é de que o Núcleo de 
Saúde da 2ª Superintendên-

cia - que abrange Campina 
Grande e mais 104 municí-
pios -  comece a funcionar 
dentro de duas semanas. “Es-
tamos em fase final de ou-
tras demandas relacionadas 
a melhorias para os nossos 
policiais. No que depender da 
Delegacia-Geral, a Polícia Civil 
da Paraíba será uma institui-
ção cada vez mais forte, para 
prestar sempre um melhor 
serviço à sociedade”, concluiu 
André Rabelo.

A Polícia Civil da 
Paraíba, através do tra-
balho realizado pelo 
Núcleo de Homicídios 
da Delegacia de Ma-
manguape, prendeu na 
manhã de ontem dois 
homens suspeitos de in-
tegrar facção criminosa 
que agia na região da 
Baía da Traição.

Segundo o delega-
do seccional de Maman-
guape, Sylvio Rabelo, os 
presos estariam envol-
vidos em homicídios e 
tráfico de drogas. “Reali-
zamos ações em Baía da 
Traição para o cumpri-
mento de mandados de 
prisões, buscas e apreen-
sões, culminando na pri-
são de dois homens que 
lideram a principal fac-
ção criminosa da região”, 
comentou.

Também foram cum-
pridos mais três man-
dados de prisão e cinco 
busca de suspeitos que 
cometeram crimes de 
porte de arma, Lei Ma-

ria da Penha e tráfico de 
drogas.  “Ao todo já são 
cinco presos nas últimas 
horas, envolvendo o Nú-
cleo de Homicídios, De-
legacia da Mulher e De-
legacia de Mamanguape. 
O objetivo é tirar de cir-
culação esse pessoal que 
anda cometendo crimes 
na região”, concluiu o de-
legado Sylvio Rabelo.

Os presos foram 
ouvidos pela Polícia Ci-
vil e recolhidos em um 
dos presídios da capital, 
onde ficarão à disposi-
ção da Justiça.

As investigações 
continuam e a popula-
ção pode colaborar com 
a Polícia Civil fazendo 
qualquer tipo de denún-
cia através do número 
197 (Disque-Denún-
cia). A ligação é gratuita 
e anônima, mas caso o 
denunciante queira se 
identificar, terá a garan-
tia de que sua identidade 
será mantida sob o mais 
absoluto sigilo.

Operação localiza 
membros de facção

Sem feriado

Lojas do Centro, bancos e shoppings 
abrem as portas no Dia de São João
José Alves 
zavieira2@gmail.com

Foto: Marcus Antonius

O comércio vai funcionar 
normalmente hoje graças 
ao cancelamento do feriado 
por conta da pandemia
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Semob informou que irá substituir a maioria dos 400 
equipamentos públicos da capital até o final do ano

Os abrigos instalados nos 
pontos de ônibus em toda a 
cidade de João Pessoa devem 
passar por um processo de 
substituição até o fim de 2021. 
O superintendente de Mobili-
dade Urbana da capital, Geor-
ge Morais, afirmou que um 
processo de licitação está em 
fase de edição para que o pro-
cedimento de substituição dos 
abrigos seja iniciado. A previ-
são é de que a maior parte dos 
400 abrigos existentes atual-
mente sejam trocados.

Ainda de acordo com o 
responsável pela Superinten-
dência Executiva de Mobili-
dade Urbana (Semob), existe 
um projeto em curso também 
para que seja firmada uma 
parceria público-privada en-
tre a Prefeitura e empresas 
que possam explorar a estru-
tura dos abrigos para anún-
cios publicitários.

“Quando assumimos, não 
tínhamos nenhum tipo de le-
vantamento desse tipo. Então 
tivemos que fazer esse estu-
do nos primeiros meses de 
gestão, saber quantos abrigos 
existiam e o estado de conser-
vação de cada um deles. Ainda 
não temos um número preciso 
de quantos precisam ser tro-
cados ou reparados, mas es-
tamos trabalhando para que o 

processo de licitação contem-
ple todos”, explicou.

Enquanto o termo de re-
ferência da Semob segue em 
curso, em decorrência da pró-
pria burocracia do poder pú-
blico, a população que é usuá-
ria do serviço de transporte 
público da capital se abriga 
como dá nos pontos de ôni-
bus. Não precisa rodar muito 
para encontrar estruturas en-
ferrujadas, telhados quebra-
dos ou abrigos sem calhas.

No bairro da Esplanada, 
na Zona Sul de João Pessoa, 
um abrigo em um dos pon-
tos de ônibus estava com o 
telhado amassado, com as ca-
lhas que amparam a água da 
chuva enferrujadas, enquanto 
em outro ponto, no mesmo 
bairro, nem calha existia mais 
no local. No Bairro das Indús-
trias, parte da calha do telha-
do do abrigo está pendurado, 
oferecendo risco também aos 
usuários.

Problema nos abrigos 
que existem, problema maior 
para quem precisa esperar o 
coletivo em paradas sem abri-
go. São muitos os pontos de 
ônibus que ainda não contam 
com uma estrutura que prote-
ja os usuários do sol e da chu-
va. Sobretudo, em ruas que a 
própria dinâmica das calçadas 
não contribuem para a insta-
lação dos abrigos.

Um desses pontos sem 

abrigo fica localizado às mar-
gens da BR-230, próximo 
ao bairro da Esplanada, em 
frente a um supermercado. 
Denilson Matias, de 24 anos, 
é promotor de vendas e traba-
lha no supermercado que fica 
em frente ao ponto. Ele relata 
que naturalmente sofre quan-
do precisa esperar por longos 
períodos pelo ônibus.

“Eu acho que esse ponto 
aqui em frente ao supermer-
cado poderia ter um abrigo, 
tanto é que a parada no outro 
sentido tem um abrigo que 
protege a gente do sol forte do 
fim da manhã e início da tarde. 
Seria muito importante que 
as autoridades pudessem co-
locar um abrigo aqui porque 
muitos colegas que trabalham 
aqui e na região usam essa pa-
rada de ônibus para ir e voltar 
para casa”, comentou.

O superintendente da Se-
mob, George Morais, explicou 
que o estudo que o órgão está 
conduzindo contempla tam-
bém não só a troca dos abri-
gos nos pontos que já existem, 
mas também dá condições 
para que outros pontos se-
jam contemplados com novos 
abrigos. “Sabemos da dificul-
dade que muitos usuários do 
transporte público enfrentam, 
por isso fizemos esse mapea-
mento e, com a ajuda do setor 
privado, pretendemos ampliar 
essa oferta”, concluiu.

André Resende 
andreolimpio89@gmail.com

Abrigos de 
ônibus de JP 
serão trocados 

Foto: Evandro Pereira

Vários pontos de parada de ônibus da capital não possuem abrigos para proteger os usuários do sol e da chuva

São João na Bica

Animais ‘festejam’ a data 
com alimentação temática

Nesta semana junina, 
os animais do Parque Zoo-
botânico Arruda Câmara 
(Bica) estão recebendo parte 
das refeições em forma de 
enriquecimento alimentar 
temático. A ação tem como 
objetivo comemorar a data 
alusiva ao São João e ofere-
cer uma atividade interativa 
diferente.

Os animais foram divi-
didos em grupos, para que 
todos os dias participem de 
uma atividade alimentar. O 
primeiro dia foi dedicado as 
aves, o segundo aos primatas 
e no terceiro os onívoros (ira-
ra, raposas, guaxinins, entre 
outros). A distribuição dos 

alimentos e itens temáticos 
acontece às 9h pela manhã e 
13h no período da tarde.

Cintia Cleub, zootecnis-
ta do parque, explica que o 
enriquecimento alimentar 
sempre é realizado, mas as 
datas festivas são aproveita-
das para dar oportunidade 
ao público visitante de co-
nhecer a ação. “Os produtos 
utilizados já estão inseridos 
na dieta alimentar dos ani-
mais, porém são ofertados 
de maneira diferente do dia a 
dia com o intuito de oferecer 
uma atividade a mais para o 
animal. No recinto das aves, 
por exemplo, utilizamos tan-
to o milho quanto a palha 

para os embrulhos. Também 
simulamos uma fogueira e 
outros elementos que lem-
bram o São João”, informou.

A zootecnista ressalta 
ainda que todos os animais 
do parque recebem uma die-
ta balanceada, elaborada de 
acordo com as necessidades 
de cada um, respeitando a 
espécie e faixa etária. “Esses 
enriquecimentos são feitos 
baseados nisso e, portanto, 
é importante que o público 
não alimente os animais de 
maneira alguma, nem mesmo 
com fruta, porque ele já rece-
be do nosso setor de nutrição 
tudo que precisa para se man-
ter saudável”, explicou.

Foto: Secom-JP

Refeições dos animais do parque foram enriquecidas com alimentos que lembram o período junino
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Rap ecológico
Depois de parcerias com Elza Soares e Baiana System, rapper 
paulista Edgar lança ‘Ultraleve’, segundo disco de uma trilogia 
iniciada com ‘Ultrassom’ (2018). Página 12
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Pernambucano radicado na Paraíba, pesquisador descreveu a história de Campina Grande dentro da história do Estado 

“O historiador do do-
cumento”. Esse era o perfil 
do jornalista, escritor e his-
toriador Josué Sylvestre, na 
opinião de José Octávio de 
Arruda Mello, que exerce o 
mesmo ofício do amigo que 
morreu terça-feira, aos 83 
anos de idade, após enfren-
tar problemas decorrentes 
da diabetes. Pernambucano 
radicado há vários anos em 
Campina Grande, Sylvestre 
atualmente residia na cida-
de de Curitiba, Paraná.

“O legado que deixou é 
a sua própria obra, carac-
terizada pela pesquisa e a 
documentação, e é por isso 
que seus livros são muito 
ricos e era o maior histo-
riador de Campina Grande, 
o que não é pouco”, disse 
Arruda Mello.

“É uma perda irrepará-
vel, que deixou um legado 
extraordinário, ou seja, a sua 
obra”, afirmou outro amigo 
do historiador, o memoria-
lista, poeta e escritor José 
Edmilson Rodrigues.

Dos livros que Josué Syl-
vestre lançou, José Octávio 
destacou três obras, todas 
publicadas pela editora do 
Senado Federal: Lutas de 
Vida e Morte (1946-1954), 
Nacionalismo e Coronelismo 
(1954-1969) e A Revolução 
de 30 na Paraíba e no Brasil 
(1930-1950). “Josué não era 
cronista, ele era historia-
dor. Isso significa dizer que 
ele descreveu a história de 
Campina Grande dentro da 
história da Paraíba e do Bra-
sil, abordando temas como a 
Revolução de 1930 e o Esta-
do Novo, que compreendeu 
o período de 1937 a 1945, o 
getulismo, o nacionalismo e 

o coronelismo na Paraíba, a 
redemocratização de 1946 
e o golpe militar de 1964, 
que está muito bem coloca-
do. Inclusive, nessa época, 
as classes dominantes de 
Campina Grande – políticos 
e empresários – procura-
ram o então presidente da 
República, general Castelo 
Branco, para que fosse revo-
gada a cassação do prefeito 
da cidade, Newton Rique”, 
afirmou o historiador.

José Octávio de Arruda 
Mello apontou que Campina 
Grande teve historiadores 
de ponta, como Elpídio de 
Almeida, Cristino Pimen-
tel e Lopes de Andrade – já 
mortos – e ainda Josemir 
Camilo, mas Josué Sylvestre 
se distinguia pela maneira 
como pesquisava. “Os seus 
livros tinham muita docu-
mentação, com fotografias, 
quadros estatísticos, muitas 

notas de partidos políticos e 
estatísticas eleitorais. Ele era 
um grande amigo meu e inte-
grava conosco o Grupo José 
Honório Rodrigues, criado 
em 1967”, comentou.

José Octávio revelou 
uma curiosidade de Josué 
Sylvestre. “Foi militante po-
lítico, pertenceu ao movi-
mento nacionalista, sendo 
um homem de esquerda, 
mas moderado. Em 1964, 
ele era funcionário do IBGE 
e se escondeu na fazenda do 
pai de Antônio Carlos Esco-
rel, na cidade de Puxinanã, 
onde ficou por dois meses, 
para fugir da perseguição 
da ditadura militar. Depois, 
foi do MDB e, em seguida, do 
PMDB e foi um ativista do 
protestantismo”, disse.

O escritor e poeta José 
Edmilson Rodrigues conhe-
cia Josué Sylvestre desde 
a adolescência. “Filho de 

pastor evangélico, sempre 
simpático, sorridente e ti-
nha um saber e registrou a 
memória de Campina Gran-
de e é autor de livros clás-
sicos, como Nacionalismo e 
Coronelismo, Da Revolução 
de 30 à Queda do Estado 
Novo e Tempo de Rir; que 
reúne episódios cômicos, 
ocorridos em igrejas e em 
outros ambientes evangéli-
cos. A sua obra mais recen-
te foi a autobiografia Meio 
Século de Vida Pública Sem 
Mandato ou Com? Fatos e 
personagens da história de 
Campina Grande e da Paraí-
ba (1950-2000), lançado há 
oito anos”, comentou o me-
morialista, acrescentando 
que são livros consultados 
por pesquisadores, histo-
riadores e estudantes.

Por causa da morte de 
Josué Sylvestre, o prefeito 
de Campina Grande, Bruno 

Cunha Lima, externou sua 
tristeza, tendo decretado 
luto oficial de três dias na 
cidade. O historiador e jor-
nalista foi assessor de Ivan-
dro Cunha Lima no Senado 
Federal, em Brasília. “Era 
meu avô adotado e meu me-
lhor amigo mais velho. É in-
comensurável a colaboração 
intelectual de Josué para a 
história de Campina Grande, 
imortalizada em suas obras”, 
disse o gestor.

Josué Sylvestre foi mem-
bro da Associação Nacional 
de Escritores, da Academia 
Evangélica de Letras do Bra-
sil (RJ), da Academia de Le-
tras de Campina Grande e 
do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Campina Grande. 
A Fundação do Patrimônio 
Histórico de Campina Gran-
de, que está em fase de cria-
ção, será batizada com o 
nome do historiador.

Morre Josué Sylvestre, o 
“historiador do documento”
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Memorialista prepara livro que terá entrevista de Josué Sylvestre
O historiador, escritor e jor-

nalista Josué Sylvestre é um dos 
entrevistados do memorialista e 
poeta José Edmilson Rodrigues 
para o livro Cuidadores da Me-
mória, cujo lançamento está 
previsto para o próximo ano. 
O encontro do autor da obra – 
que reunirá 60 entrevistas com 
personagens residentes em 
Campina Grande e João Pessoa 
– com Josué ocorreu em 2012, 
em Campina. Quem também 
participou do bate-papo, na 
ocasião, foi o historiador Tho-
maz Bruno Oliveira, colunista 
de A União. 

Por enquanto, José Ed-
milson informou que está 
transcrevendo e buscando or-
ganizar a entrevista concedida 
por Josué Sylvestre, que falou 

de vários assuntos, a exemplo 
da família, do tempo quando 
era estudante e de aspectos da 
política. Mas, também, fez de-
clarações sobre a cidade onde 
havia se radicado. “Campina 
Grande para mim é tudo. É 
a minha base intelectual a 
minha base religiosa. Então, 
minha referência é Campina 
Grande”, confessou o historia-
dor para o seu entrevistador, 
naquela ocasião.

Edmilson comentou que, 
por não ser afeito às ferra-
mentas digitais, quando estava 
distante, Josué se utilizava do 
telefone para ligar para aos 
amigos e se manter informado 
do que acontecia na cidade, 
principalmente o que acontecia 
de relevante na política. 

José Edmilson já realizou 
50 das 60 entrevistas que 
pretende incluir na obra. Trinta 
personagens são residentes 
em João Pessoa e os demais 
em Campina Grande. Entre 
os nomes com quem conver-
sou estão o jornalista José 
Nêumanne Pinto, o professor 
Gervácio Aranha, o jornalista 
Gonzaga Rodrigues, o poeta e 
editor Juca Pontes e os escri-
tores Sérgio de Castro Pinto, 
Maria Valéria Rezende e Ana 
Adelaide Peixoto.

O autor informou que idea-
lizou esse projeto há 15 anos, 
mas há uma década deu início 
e, entre os temas abordados, o 
autor pergunta como cada um 
observa a cidade como era e 
como ela está atualmente. Sylvestre: “Campina Grande para mim é tudo. É a minha base intelectual a minha base religiosa”

Foto: Arquivo A União

Foto: Divulgação

Em agosto de 2016, Josué Sylvestre 
(centro) recebeu a Medalha Epitácio 
Pessoa, outorgada pelo Poder 
Legislativo da Paraíba
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“Você tem um ouvido muito bom”. “Ele toca tudo 
de ouvido”... Tantas vezes escutamos alguém dizer 
isso sobre certos talentos, quando se fala de música, 
quando música se ouve.

Entende-se que ter um bom ouvido está associa-
do à boa memória auditiva, o que também ajuda aos 
considerados “afinados”, os bons de solfejo, que sabem 
entoar uma melodia ou tocar um instrumento.

São dons que nascem com a gente, raramente se 
adquirem ou se aprendem. Os professores de música 
reconhecem desde o início quais os alunos que pos-
suem esta virtude, habilidade com a harmonia dos 
sons, com as tonalidades. Um promissor ponto de 
partida para os que se dedicam ao fazer musical.

Mas há quem não seja afinado, não saiba cantar, 
nunca estudou, nunca tocou nada, mas é tocado pela 
música sem saber nem o porquê. Não precisa. Música 
se sente. Não há que se entender de música para gos-
tar do que escuta. Ela fala direto ao coração. Como se 
lá estivessem os ouvidos, e não nas orelhas...

E há tantos que sentem a música sem precisar 
de partituras. Que tocam dós e lás, escalas e arpejos, 
sem saber que são maiores, menores, bemóis ou sus-
tenidos. Nem que as valsas são ternárias e as gigas 
quaternárias… Que faz pausa nas fermatas por sentir 
que é o instante do silêncio se impor.

Há quem chore com um prelúdio, quem vibre com 
uma pavana, quem sonhe com um noturno, solte a 
alma numa gavota, sem ao menos pressupor que assim 
foram chamados por aqueles que as criaram.

É que tudo está abrigado na memória auditiva, 
sem exata consciência daquilo que conecta a música 
ao coração. Não é arte aprendida, nem técnica estu-
dada. É sentido, intercâmbio, filigranas da emoção. 
Chorar ouvindo música, lembrar por meio dela dos 
instantes bem vividos, ou de outras sensações que 
transportem e enlevem são essências das virtudes 
que emergem do espírito.

Ouvido que é bom, mesmo que a voz não siga, é 
aquele que se afina às entranhas da cerviz. Aquele 
que escuta além do que lhe soa, capaz de associar 
ao ‘Tema de Tara’, de ...E o Vento Levou, o Largo que 
Beethoven escreveu para o terceiro dos concertos 
para piano.

É aquele que descobre, sem ninguém lhe sus-
surrar, que o ‘Adagio Sustenuto’ do segundo dos con-
certos dedicados ao piano por Sergei Rachmaninoff 
inspirou ‘All by my self’, que a muitos encantou na 
voz de Eric Carmen.

É o ouvido que intui, que conhece sem saber, 
sem sequer imaginar, sem nunca ouvir falar do ‘Balé 
de Kachaturian’, nem do ‘Adagio de Spartacus’, mas 
percebe a ‘My way’ que Sinatra declamou pelo mundo 
inebriado com o poder que a música tem.

Assim como distinguir no ‘Allegro Maestoso’ da 
“escocesa” sinfonia, do Mendelssohn de Hamburgo, 
traços de ‘Andante andante’ do Abba de Estocolmo.

Ser capaz de identificar nas danças polovtsianas 
de uma ópera de Borodin, como de ‘O Príncipe Igor’, a 
canção do musical Strangers in Paradise.

Assim conheço alguns, inclusive meu amor. 
E meu pai era um deles. Não fazia ideia alguma do 
que está nos pentagramas. Mas sentia escorrer pelo 
rosto ao som de Bach o que nunca se escreveu com 
fusas e colcheias.

Isto lembra a resposta que uma amiga soube 
dar à pergunta inusitada de alguém que se intrigou: 
“Você vai aos tais concertos, óperas e recitais, sem 
saber nada de música?…” A resposta fez-se pronta, 
sincera e bem dosada: “Posso não ter estudado nada 
além do que escuto, mas apenas em gostar penso eu 
que já entendo”.

E entoou-se o silêncio mais melódico que se 
ouviu.

A arte que não 
se aprende

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Para Rui Barbosa, a 
inteireza do espírito princi-
pia no escrúpulo para com a 
linguagem. Linguagem que 
nos distingue, identifica, e se 
constitui na senha seminal de 
que nos utilizamos em nossas 
permanentes interações coti-
dianas. Por esse inconfundível 
traço identitário, podemos afir-
mar que a linguagem elevada 
impôs-se como o estilo basilar 
e a maneira comunicacional 
indesviável daquele que abria 
os seus comícios em Campina 
Grande com a clássica saudação: “valorosos e destemidos, com-
panheiros de lutas e de vitórias”.

Assumindo, deliberadamente, a tonalidade barroca anco-
rada no porto retórico dos períodos longos, acumplicada a certa 
dramaticidade no desenvolvimento oral dos seus argumentos, 
Vital do Rêgo era um mago das palavras, um prestigitador 
verbal que encantava sobremaneira os que, como eu, tiveram o 
privilégio de ouvir as suas entrevistas e arrebatadoras orações 
públicas. Sua retórica não era um mero ornato vazio, forma 
ribombante a maquiar pobre ou ausente conteúdo. Nada mais 
distante da realidade.

Vital do Rêgo consorciava, na impecabilidade dos seus 
discursos, exterioridade e interioridade, expressão e subs-
tância, num bem-sucedido acasalamento entre o pensar e o 
dizer. Nas últimas campanhas eleitorais de que participou, ao 
oferecer o seu nome e a sua história para a apreciação do povo 
da Paraíba, mormente o de Campina Grande, Vital do Rêgo, 
permitam-me a franqueza da avaliação, foi alvo de surpreen-
dentes e recorrentes manifestações de falta de discernimento 
político da cidade tão amada por ele. Embora não escondesse 
de ninguém a tristeza por lhe faltar a tribuna do parlamento, e 
o mandato conferido pelo voto popular, não se queixava, antes, 
creditava os seus circunstanciais insucessos aos impérvios 
desideratos de Deus; e, também, aos nem sempre retilíneos 
imperativos da democracia, muitas vezes (ou sempre?) enga-
belada pelos abusos do poder econômico, que findam fazendo 
com que triunfem personalidades nem sempre portadoras das 
qualidades intelectuais e morais exigidas para o exercício da 
política pensada em sua dimensão filosófica superior, longe da 
rasteirice de certos embates indignificantes.

Reitor da Universidade Regional do Nordeste em bicudos 
tempos de acentuada míngua financeira, Vital do Rêgo não 
hesitou em empenhar patrimônio seu junto a instituições fi-
nanceiras a fim de contrair empréstimos capazes de minimizar 
os insuportáveis constrangimentos de quem, tendo concluído 

o seu labor cotidiano, via-se 
privado de receber os venci-
mentos a que fazia jus.

Vital do Rêgo chamava 
a Universidade Regional do 
Nordeste de o nosso melhor 
patrimônio e a nossa melhor 
esperança. Desportista, Vital 
do Rêgo foi um reconhecido 
baluarte na solitária e épica 
conquista do hexacampeonato 
por parte do imortal Campi-
nense Clube, também chamado 
em áureos tempos de O Clube 
Cartola. O cancioneiro popular 

referendou a participação do tribuno no monumental triunfo da 
Raposa Serrana: “A melhor de três no Municipal / depois do jogo 
foi grande o Carnaval / nossos torcedores com Vital do Rêgo / 
cantavam e gritavam / viva o rubro-negro”. Contudo, demons-
trando cabalmente que a sectarização não lhe ensombrecia o 
espírito, Vital do Rêgo, nos tribunais voltados para questões de 
natureza desportiva, também defendeu os interesses do Treze 
Futebol Clube, outra legenda viva do futebol paraibano.

Poderíamos ainda vincar as indeslindáveis relações entabu-
ladas entre Vital do Rêgo e a Fundação Artístico-Cultural Manuel 
Bandeira – A Facma, da qual o ilustre filho de Dona Vicentina 
Figueiredo Vital do Rêgo (Tininha) foi um dos fundadores. Pode-
ríamos assinalar as singulares participações de Vital do Rêgo nas 
Figueiredianas, espaço dedicado à apreciação da obra jurídica e 
literária de Figueiredo Agra.

Se, é verdade que “o homem é apenas metade de si mesmo, 
sendo a outra metade a sua expressão”, conforme a assertiva do 
filósofo norte-americano Emerson, em Vital do Rêgo o homem e 
a sua expressão foram faces indissociáveis de uma mesma reali-
dade. Realidade que, ao se efetivar no palco rasurado da história, 
fez-se memória, memória sem saudosismo inócuo ou nostalgia 
paralisante. Memória clivada e cingida de dialética temporalida-
de: passado, presente e futuro tecendo e recriando os fios de uma 
possível e venturosa história. Memória que, com as inevitáveis 
lacunas de toda e qualquer tentativa de reconstituição fiel, tentei 
preservar. Preservar, celebrando, e celebrar no desiderato maior 
de não permitir que caia na laje fria do esquecimento um vulto 
tão agigantado da vida campinense e paraibana.

Agora que o submarino há exatos onze anos, mergulhou 
nas enigmáticas zonas do abismal mistério da morte, que 
Campina Grande, com especialidade as suas instituições uni-
versitárias, e demais produtores de cultura e conhecimento, 
rastreie o fecundo legado de Vital do Rêgo nas numerosas e 
multiplicadas áreas em que a sua criadora inteligência atuou 
com incomum notabilidade.

Relembrando o jurista, o tribuno e 
o político Vital do Rêgo (final)

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Em seu primeiro roman-
ce, Diógenes Moura evoca 
fragmentos da vida de sua úni-
ca irmã, vítima de um câncer 
fulminante, seus familiares e 
das cidades em que morou, 
em tons impressionistas, ex-
traordinários e memorialísti-
cos. Vazão 10.8 - A Última Gota 
de Morfina (Vento Leste Edi-
tora, 104 páginas, R$ 40) será 
lançado nesta quinta-feira, em 
um evento virtual a partir das 
19h. O autor conversará com 
o crítico e ensaísta Manuel 
da Costa Pinto, na plataforma 
Zoom (acesse através do QR 
Code ao lado).

“O maior desafio não foi a 
escrita, mas sim viver e enfren-
tar o que seria a ausência defi-
nitiva da minha irmã. Até hoje 
não sei explicar direito o que vi 
e senti naqueles dias de despe-
dida. Prefiro pensar que escre-
vi um livro como se escrevia 
na Idade Média, onde roman-
ce e a poesia eram a mesma 
coisa”, diz Diógenes Moura. “A 
primeira anotação para o livro 
começou logo depois que mi-
nha irmã desligou o telefone 
e me disse que estava com um 
tumor no pâncreas. Isso não é 
uma notícia. É um veredito. Ela 
sabia que teria apenas mais 
seis meses de vida”.

A partir daquele mo-
mento, tudo se tornou urgen-
te para o escritor. “Em toda a 
minha obra existe a presença 
de personagens da minha fa-

mília. No meu livro anterior, 
O Livro dos Monólogos – Re-
cuperação para Ouvir Objetos, 
também publicado pela Vento 
Leste e que foi semifinalista 
do Prêmio Oceanos, em 2019, 
minha irmã M. já estava pre-
sente. O livro, inclusive, é de-
dicado para ela, que sempre 
viveu à beira do abismo: famí-
lia, sexo, madrugadas em si-
lêncio, o mundo pífio dos ma-
ridos, os três filhos, a moral 
intoxicada da humanidade, a 
sua condição de mulher dian-
te de si mesma. A partir da-
quele telefonema, todas essas 
coisas precisavam ser ditas. O 

grande desafio foi encontrar 
uma escrita que pudesse dar 
conta de todo o drama, sem 
transformá-lo apenas em 
uma tragédia. Nesse momen-
to o que menos precisamos é 
de tragédias. Por isso o livro é 
sobre a existência, sobre ver-
sos encarnados, sobre lábios 
mansos, sobre arrepios”.

Com a inclinação pela es-
crita desde os 12 anos, Dióge-
nes Moura gosta do jogo que 
existe diante do seu cotidiano. 
“Livros podem ser escritos 
a todo o momento. É uma 
forma que encontramos de 
deixar o nosso pensamento 

vivo. Vazão 10.8 trata de um 
veredito. Precisava ser escri-
to. Levei um ano e sete meses 
revivendo todas as minhas 
lembranças ao lado da minha 
irmã, da minha família, das ci-
dades onde vivemos. No livro, 
M. não morre. Ela apenas mo-
lha o seu rosto e o rosto da sua 
boneca na beira de um riacho. 
Depois, deitam para descan-
sar. Isso é lindo. O livro se mo-
difica a cada instante. É um 
objeto vivo. Poderá tremer 
entre as mãos dos leitores”.

A obra terá uma adap-
tação para o cinema dirigido 
por Beto Brant (de O Inva-
sor e outras obras de Marçal 
Aquino). “Será rodado dentro 
da minha casa, no gabinete 
onde escrevi o livro”.

O filme homônimo e o 
livro terão lançamentos aqui, 
em João Pessoa, na progra-
mação do Fest Aruanda, en-
tre 9 a 15 de dezembro.

Semifinalista do Prêmio Oceanos lança 
uma autoficção sobre a morte da irmã

Foto: Rafael Cusato/Divulgação

Gary Oldman encarna Beethoven em ‘Minha Amada Imortal’ (1994)

Foto: divulgação

Colunista colaborador

Diógenes Moura, autor de ‘Vazão 10.8 ’, obra que será adaptada para o cinema

Através do QR Code acima,
acesse o evento on-line do

lançamento no Zoom

Foto: Arquivo A União

Paraibano consorciava nos discursos um bem-sucedido casamento entre pensar e dizer



Cultura

No bairro onde habito, ainda apresentando as-
pecto rural apesar dos grandes edifícios erguidos em 
seu entorno, vez por outra aparece um carcará que 
nos desperta ao alvorecer. Impertinente e vadio, ao 
que suponho, solitário, sobrevoa à cata de alguma 
coisa. Em certa ocasião, numa manhã chuvosa, já me 
encontrando no espojeiro de minhas leituras, tentei 
descobrir qual espécie desta ave sobrevoava ao redor 
de minha casa, mas não consegui.

Noutra outra ocasião, ainda à mesa do café, lá 
fora o carcará mais uma vez anunciava a solidão dos 
animais que perderam sua paisagem, que catam es-
paço para viver e repousar. Carregamos a mesma 
sina de viver cada um sua agonia, num voo rasante 
entre nuvens nebulosas dos tempos atuais.

Quando fechei o livro Sagrado das leituras diá-
rias, peguei o lápis e as folhas de papel que esta-
vam ao meu lado, com as anotações sobre o período 
quando perambulava pelas capoeiras e roçados do 
Tapuio de minha infância, tempo quando escutava 
e observava gaviões que plainavam sobre a mata 
espessa e capoeiras de nosso sítio. Agora o canto e 
seus olhares de outro gavião retornam-me às ma-
nhãs chuvosas do meu passado, como lenitivo e em-
plastro sobre as feridas, fazendo-me prisioneiro da 
saudade sem fim.

Vai para longe, carcará, leva a saudade que não 
consigo reduzir nem conter os anseios que atormen-
tam. Caminhar pelas veredas de Serraria, com a ca-
misa aberta ao peito, como cantou o poeta, seria o 
bálsamo a ungir esta nostalgia. Não é preciso per-
manecer tanto tempo rondando minha casa, mesmo 
às escondidas, porque esse seu cantar basta. O reti-
nir do seu canto me faz lembrar as manhãs quando 
andava pela capoeira, solitário, narrando para as 
sombras invisíveis – a minha própria sombra – os 
devaneios atormentadores. 

Antigamente no meu caminhar soturno pelas 
veredas de minha terra escutava o canto dessa ave 
que ribombava na solidão das grutas, onde também 
retinia a ária silenciosa do meu coração, que sufoca-
va e ninguém ouvia.

A todo o momento, fosse em dias chuvosos, nos 
dias com sol, nas noites enluaradas ou frias quan-
do ocorriam os festejos juninos, seu cantar estava 
sempre na região onde morávamos, andava comigo 
como um complemento. No sítio, eu andava pelas ca-
poeiras a passos lentos para não espantá-lo, tentan-
do chegar cada vez mais perto para melhor observá
-lo. Ele e eu regíamos nossa solitária orquestra, cada 
um com sua dor.

Quando era tempo de chuva no sítio, o gavião 
não relaxava o passeio por entre as árvores existen-
tes no aceiro dos roçados ou no capão de mato pró-
ximo de nossa casa. Dava gosto escutar seu cantar 
solidário, seu voo lento rasante.

Naquela manhã, o carcará urbano, solitário, 
pareceu evoluir as nossas lamentações. Seu canto 
intermitente, às vezes longínquo, tinia aos meus 
ouvidos. Olhava pela janela, por onde o vento frio 
penetrava na sala, mas não o avistava. Retornan-
do aos afazeres, envolto em voltas meditações 
acera de passagens do Cântico dos Cânticos, ainda 
sem acomodar no papel os pensamentos que va-
gueavam pela mente, tentava afastar as antigas 
lembranças do passado que buliam comigo. Agar-
rei o lápis e comecei a rabiscar este remendo de 
crônica.

O canto do 
carcará

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Colunista colaborador

“Dava gosto escutar seu cantar solidário, seu voo lento rasante”

Foto: Divulgação

Na rádio e web

A obra do maestro, professor, mu-
sicólogo e compositor paraibano José 
Siqueira (1907-1985), fundador das 
principais orquestras brasileiras e um 
dos mais importantes nomes da músi-
ca erudita mundial, será a playlist do 
programa Espaço Cultural desta quin-
ta-feira, das 22h à meia-noite, na Rádio 
Tabajara FM (105,5).

Realizado pela Fundação Espa-
ço Cultural da Paraíba (Funesc) com 
apresentação do jornalista Jãmarrí 
Nogueira, a edição vai tocar ‘Xangô 
Cantata Negra’ e ‘Candomblé’, além de 
reunir depoimentos do regente Luiz 
Carlos Durier, da pianista e pesquisa-
dora Josélia Vieira (sobrinha-neta de 
José Siqueira) e dos cineastas Eduardo 
Consonn e Rodrigo T. Marques (sobri-
nho-neto de José Siqueira), que aca-
bam de lançar o documentário Toada 
para José Siqueira.

O filme está disponível na 13ª edi-
ção do In-Edit Brasil – Festival Interna-
cional do Documentário Musical, reali-
zado até o próximo domingo (dia 27), 
com programação on-line e gratuita no 
seu site oficial (br.in-edit.org). O longa-
metragem se propõe a fazer um resga-
te poético da vida e obra do maestro, 
fundador de várias orquestras, dentre 
elas a Orquestra Sinfônica Brasileira, 
destacando a importância da obra de 
Siqueira, integrante da 3ª geração na-
cionalista de compositores brasileiros, 
que tinham o folclore como fonte de 
inspiração. “Um artista e líder da clas-
se musical que mostrou ao mundo a 
força e a diversidade da cultura brasi-
leira e que segue desconhecido em seu 
próprio país após ter sua história apa-
gada pela ditadura militar brasileira”, 
enfatiza a sinopse do documentário.

O programa Espaço Cultural tam-
bém pode ser ouvido pelo site oficial da 
Rádio Tabajara (radiotabajara.pb.gov.
br/radio-ao-vivo/) e, no dia seguinte, 
fica disponível no canal oficial da Fu-
nesc no YouTube (/funescpbgov).

‘Quintas Dialógicas’
Outro projeto da Funesc, o ‘Quin-

tas Dialógicas’ acontecerá hoje, a par-
tir das 18h, no qual o apresentador 
Toninho Borbo vai bater um papo com 
Márcio Caniello, ao vivo, sobre o tema 
“Viva o São João (ou o espírito rural 
do Brasil)”. O evento será transmitido 
pelo canal oficial da Fundação no You-
Tube (/funescpbgov).

Doutor em Sociologia pela Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Márcio Caniello é professor associado 
de Antropologia da Universidade Fe-
deral de Campina Grande (UFCG) des-
de 1986. Bacharel em Ciências Sociais 
pela Universidade de Brasília (1985), 
Mestre em Antropologia Social pelo 

Museu Nacional-UFRJ (1993) e Dou-
tor em Sociologia pela UFPE (2001).  
Também coordenador do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia (2001-
2003), Coordenador de Educação a 
Distância (2004), secretário de Pro-
jetos Estratégicos (2005-2009) e di-
retor do Centro de Educação e Saúde 
(2005-2008). Como secretário de Pro-
jetos Estratégicos foi responsável pela 
elaboração e implementação do Plano 
de Expansão Institucional da UFCG 

(Planexp), que propiciou a criação de 
três novos campi da Instituição (Cuité, 
Pombal e Sumé).

Atualmente é diretor do Centro 
de Desenvolvimento Sustentável do 
Semiárido (UFCG, Campus de Sumé), 
coordenador do Projeto Universidade 
Camponesa (Unicampo) e líder dos 
Grupos de Pesquisa Desenvolvimento 
Sustentável do Semiárido (GPDSA) e 
Análise de Desempenho em Políticas 
Públicas (GPAD).

Funesc promove ode a 
maestro e debate junino

Fotos: Divulgação

Programa ‘Espaço Cultural’ apresentará composições do renomado 
regente José Siqueira (acima); já o professor Márcio Caniello (abaixo) 
falará sobre os festejos de São João no ‘Quintas Dialógicas’ 

Produções inéditas mar-
cam o Palco Virtual de Cêni-
cas que o Itaú Cultural reali-
za a partir desta quinta-feira 
até o próximo domingo (dia 
27). Integralmente gratuito e 
on-line, o projeto é realizado 
a partir das 19h, pela plata-
forma Zoom. Todas as apre-
sentações são seguidas por 
conversas do público com 
diretores, elencos e convida-
dos. Mais informações no site 
oficial da instituição (www.
itaucultural.org.br).

Maré, obra de dança do 
coletivo potiguar Cida, faz sua 
pré-estreia dentro da progra-

mação falando sobre o amor 
a partir da situação da pande-
mia e da realidade dos cinco 
artistas em cena. 

Criado em 2017 pelo 
Cida, núcleo artístico de dan-
ça, fundado por jovens ar-
tistas emergentes, negros, 
com e/ou sem deficiências, 
radicados em Natal (RN), o 
espetáculo foi remontado em 
2021 como uma obra audio-
visual em dança acessível. 
“Com a chegada da pandemia, 
tivemos que repensar o nos-
so modo de trabalho. A gente 
não tinha intimidade com o 
audiovisual, mas acabamos 

nos aproximando de pessoas 
da área, e estamos agora tra-
balhando juntos esse novo 
modo de pensar a dança”, ex-
plica o bailarino René Loui, 
fundador do coletivo ao lado 
de Rozeane Oliveira. A dupla 
integra o elenco de Maré ao 
lado dos artistas convidados 
Álvaro Dantas, Jania Santos e 
Marconi Araujo.

Já o coletivo O Bonde, de 
São Paulo, por sua vez, estreia 
Desfazenda - Me enterrem fora 
desse lugar, peça-filme que é a 
segunda montagem do grupo, 
na qual a palavra falada con-
duz a dramaturgia assinada 

por Lucas Moura, livremente 
inspirada no filme Menino 23: 
Infâncias Perdidas no Brasil, 
de Belisario Franca.

‘Palco Virtual’ começa hoje com estreia 
de um espetáculo de dança potiguar 

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da

Funesc no YouTube

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

Através do QR Code acima, 
acesse o site do Itaú Cultural
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Depois de parcerias com Elza Soares e Baiana System, rapper paulista Edgar lança ‘Ultraleve’, segundo disco de uma trilogia

“O maior equívoco que 
as pessoas cometem é quan-
do elas me colocam em um 
lugar de profecia, de profeta 
do apocalipse”. Quem afir-
ma isso é o rapper paulista 
Novíssimo Edgar, que lan-
çou recentemente o álbum 
Ultraleve, o segundo de uma 
trilogia que foi antecedido 
por Ultrassom (2018) e que 
precede o Ultrapassado. Co-
meçar distinguindo o que o 
músico julga não ser, talvez 
seja mais eficiente para ten-
tar entender o que ele de fato 
seja. E há muita inconstân-
cia e diversidade nas artes 
produzidas por ele. 

Edgar elabora e uni-
fica em sua música desde 
a performance, a moda e o 
audiovisual às letras lisérgi-
cas que tratam de questões 
como violência, raça, gênero 
e ecologia. “Senta bala, 
senta o dedo, 

senta bala, senta o dedo, 
senta bala e sinta medo”, 
como canta ele em ritmo 
de funk na faixa ‘Também 
quero diversão’, uma das 
nove músicas do álbum. Ou 
quando rima Carnaval com 
lockdown, em ‘Mentes Mira-
bolantes’. Ou ainda quando 
pede que as pessoas fechem 
o windows e as portas, e 
para que vivam sem medo 
de perder o celular, na can-
ção ‘Sem 
Medo’.

Metade das faixas de 
Ultraleve foi feita antes da 
pandemia e a outra metade 
já durante a crise sanitária 
e humanitária. Isso trouxe 
para o álbum um peso polí-
tico, mas com um desejo de 
oferecer uma perspectiva de 
confiança. “Tem uma carga 
de autocura, autocuidado. 
Tem uma tentativa de con-
trolar a ansiedade, de tra-
zer mais esperança. O disco 
permeia por lugares mais 

densos, mas se você for 
reparar o final dele, 

tem um clima mais 
amigável, ofere-
ce um abraço, 
um lugar mais 
seguro”,  des-
creve ele.

A  f i c ç ã o 
científica tam-
bém está pre-
sente no tra-

balho de Edgar, 
desde uma apro-

p r i a ç ã o  e s té t i c a 
quanto sonora e temá-

tica. Advém daí a confusão 
que alguns enxergam no tra-

balho do rapper um futuro 
distópico, sem que se 

perceba que a disto-
pia está exatamente 

no presente. “Eu digo: ‘Olha, 
tem uma remela no seu olho’. 
Eles dizem, ‘Nossa, eu não 
vi’. Caramba, a parada estava 
no seu olho, você não viu, aí 
eu falei e eu sou o profeta?”, 
ironiza o músico. Os figuri-
nos com roupas coloridas, 
máscaras, cenografia e insta-
lações ajudam a compor um 
cenário futurista, totalmente 
idealizado por Edgar.

Com uma poesia ver-
borrágica em um estilo mais 
pronunciado que cantado, 
mesmo a definição de rapper 
parece não encaixar bem 
com ritmos como trip hop, 
eletro hop e rap rave. Seu 
nome ganhou grande proje-
ção quando ele realizou uma 
parceria com Elza Soares na 
música ‘Exú nas Escolas’. De-
pois, vieram trabalhos com 
Baiana System e Nômade 
Orquestra, além da direção 
de arte de um filme com Her-
meto Pascoal para a marca 
esportiva Puma.

Entre as versatilidades 
do artista, ele tem um filme 
em curta-metragem todo 
narrado em japonês, já escre-
veu um projeto de arquitetu-
ra e urbanismo publicado 
pela Universidade Federal de 

Santa Catarina e deve lançar 
em breve um livro de ficção 
científica chamado Ragde, 
pela editora Garupa (RJ).

Invenção musical
Ultrassom é também o 

produto de uma pesquisa de 
instrumentos de época, sinte-
tizadores, baterias eletrônicas, 
e outros até manufaturados 
por Edgar. Nascido em Gua-
rulhos (SP), mas com um es-
pírito andarilho, o rapper é 
de família pernambucana que 
se tornou retirante nordesti-

na nos anos 1970. Devido ao 
alcoolismo, Edgar já esteve 
em situação de rua em alguns 
momentos de sua vida. Foi 
quando ele aprendeu a usar 
uma infinidade de materiais, 
muitos deles reciclados, para 
a criação de instrumentos. Du-
rante a entrevista por telefone 
para A União, enquanto ele se 
deslocava por São Paulo em 
um Uber, Edgar descreve com 
riqueza de detalhes e entu-
siasmo quase infantil um des-
ses instrumentos, inclusive 
reproduzindo onomatopeica-

mente seus sons com a boca, o 
batizado de ultraste.

Feito com cordas de ca-
vaquinho, guitarra e baixo, 
o instrumento possui uma 
espécie de dispositivo para 
dar pressão, uma vez que ele 
não possui os trastes, que 
fariam com que ele soasse em 
uma frequência maior (daí o 
porquê do nome do instru-
mento). Edgar ainda prendeu 
essas cordas com uma peque-
na escultura de Nossa Senho-
ra Aparecida, presente de sua 
mãe, para poder dar a pres-
são necessária para tocar o 
instrumento. Junta-se a isso, 
ainda, elementos de memória 
afetiva para Edgar, como um 
tecido de uma amiga e uma 
parte de um pincel de outro. 
O som tem um timbre natural 
da cultura oriental, remeten-
do a uma espécie de cítara 
e já foi gravado pelo músico 
pernambucano Siba.

Com um modo de produ-
ção classificado por ele mes-
mo como punk de guerrilha, 
Edgar já está planejando o 
próximo álbum, o Ultrapas-
sado. “É uma rajada de me-
tralhadora: sai três balas em 
um disparo só”, compara ele 
com sua trilogia. Mas sua arte 
tem muitos outros alvos que 
Edgar tem explorado e que 
vão além da música “Eu tenho 
muita coisa para acrescentar. 
Curto o desafio. É de uma 
necessidade extrema tirar 
da minha cabeça todas essas 
ideias que me incomodam. E 
daí vai para a moda, para o 
design, para as artes plásti-
cas. Tem coisas que a música 
não comporta”, frisa.

Disco apresenta rap lisérgico 
com uma inspiração ecológica

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

Perder a pró-
pria sensação 
de transar a 

poesia?... A dor às vezes 
bloqueia a “armação” 
do poeta. 

Armação que não 
é limitada ou ilimitada. 
Não é de cimento, nem 
mármore. 

A mansidão dos 
justos e belos de alma 
ainda é um dos mitos do 
poeta que perdeu o sos-
sego por não ter mais 
medo de chorar.

nnnnnnnnnn

Ver um cometa a olho nu é uma aventu-
ra menor que atravessar o corpo e a alma do 
próximo como se o atrevimento fosse o de 
atravessar a si mesmo.

Se houvesse uma travessia a pé, agora, 
até Júpiter, a estrada seria tão longa e oscilan-
te que os pés do poeta teriam de ser reves-
tidos pela mais rígida ou mais láctea pelúcia 
que algum humano conseguisse criar. 

Os olhos atravessam os outros olhos 

sempre mais que qualquer palavra por mais 
poética que cresça entre todos nós. 

nnnnnnnnnn

Os olhos brilham, brilham, brilham 
e ficam no ar (mesmo quando corpo não 
mais há).

Aprendi a ler Jorge Mautner (foto) e a 
discernir a geração, a estética udigrudi. 

A geração udigrudiana não usou os dis-
cursos da formalidade. Aliás, aquela geração 
não usou discursos. Usou palavras, gestos, 

sons, atos de amor e rebeldia.
Não acabou a geração udigrudi. Ape-

nas ela oculta-se por necessidade, no meio 
de toda essa selvageria onde campeiam 
pulhas, covardes, mentirosos, desagrega-
dores, venais, adesistas. 

Há, no dicionário, o termo adesistas 
com a suficiência absoluta que pressupõe 
o verbo aderir em noites e dias como es-
tes pré-eleitoreiros para a Presidência da 
República que o Brasil vem atravessando 
com o desgoverno de Bolsonaro?...

nnnnnnnnnn

A morte é e será a última de todas es-
sas tenazes ilusões que nos circundam a e 
das ilusões não menos tenazes que costu-
mamos criar. 

Insisto em que o pensamento é a subs-
tância primitiva do Universo. O átomo já é 
uma criação do pensamento. É um conceito 
em torno de Deus.

Não confundir pacifismo com imobilis-
mo é necessário. 

O mundo não está para brincadeiras de 
falso pacifismo. Basta olhar os venais, que 
se entregam por qualquer moeda e dor-
mem em aparente paz.

Não terminou a geração ‘udigrudi’
Foto: Divulgação
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Através do QR Code 
ao lado, acesse 
o canal oficial do 
músico no YouTube 
para videoclipes do 
novo álbum

Edgar elabora e unifica em sua música a performance, 
a moda colorida e o audiovisual às letras que tratam de 
questões como violência, raça, gênero e ecologia

 O disco permeia 
por lugares mais 

densos, mas se você 
for reparar o final 
dele, tem um clima 

mais amigável, oferece 
um abraço, um lugar 

mais seguro 
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Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Sábado próximo será aniversário de 
Gilberto Passos Gil Moreira, que vai 
completar 79 anos de idade. Em mais 

de 50 discos lançados, Gilberto Gil teve 
influências do rock e do reggae.
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Vaga no Senado
Faltando pouco mais de 16 meses para as eleições do ano que 
vem, a disputa pela única vaga paraibana ao Senado Federal 
já conta com pelo menos nove pré-candidatos. Página 14
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João Roma diz que o país está fortalecendo a agricultura familiar e que vai conseguir avançar na garantia de alimento

O prefeito Cícero Lucena 
(Progressistas) e o ministro da 
Cidadania, João Roma, realiza-
ram na tarde de ontem a entre-
ga de 200 cestas básicas e oito 
toneladas de milho para ins-
tituições sociais que atendem 
famílias em situação de vulne-
rabilidade. A entrega aconteceu 
no Banco de Alimentos de João 
Pessoa, no bairro do Geisel.

“Em um momento como este, 
onde chegamos ao ponto de sus-
pender as comemorações deste 
dia tão importante que é o de São 
João, é preciso ter um cuidado e 
atenção especial com a questão 
social. Em seis meses entregamos 
150% a mais de suporte alimen-
tar a quem precisa do que em 
2020. Eu registro a minha alegria 
de realizar este trabalho em con-
junto, também com o Governo 
Federal, para fazer o melhor por 
esta cidade”, declarou o prefeito.

Da Redação

Ministro da Cidadania participa 
de entrega de alimentos em JP

Justiça & Adjacências

Defensoria Itinerante
A população de Coremas que necessita da 
Justiça e que não pode pagar um advogado 
terá a oportunidade de ser atendida pela 
Defensoria Pública do Estado (DPE-PB) de 
28 a 30 de junho por meio do projeto Defen-
soria Itinerante. A unidade móvel da DPE 
vai estacionar na Avenida Capitão Antônio 
Leite, Centro, bem em frente ao prédio da 
prefeitura. Os atendimentos vão acontecer 
das 8h às 16h, na segunda e terça-feira e até 
o meio-dia na quarta-feira.

‘Justiça Restaurativa’
Durante um encontro de trabalho virtual, 
o grupo de trabalho de magistrados e ser-
vidores do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) traçou estratégias para a implanta-
ção da política de ‘Justiça Restaurativa do 
Poder Judiciário Estadual’. Uma das medidas 
discutidas foi a instalação do Núcleo de Jus-
tiça Restaurativa. Participaram da reunião a 
vice-presidente do TJPB, desembargadora 
Maria das Graças; o desembargador Oswaldo 
Trigueiro (coordenador do grupo); o juiz 
auxiliar Rodrigo Marques; e juízes das áreas 
da infância e juventude e violência doméstica 
no estado.

Mestrado na UFPB
O presidente do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), conselheiro Fernando Rodrigues 
Catão, e o reitor da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Valdiney Gouveia, celebra-
ram convênio para a realização da segunda 
turma do Mestrado Profissional em Econo-
mia do Setor Público, que terá como finali-
dade a qualificação de servidores públicos.
Fernando Catão, destacou o esforço do TCE 
em reeditar a parceria iniciada com a UFPB, 
quando da realização do primeiro Mestrado.

Primeiros socorros
O Ministério Público da Paraíba (MPPB) 
recomendou ao município de Bayeux que 
adote, no prazo de 60 dias, providências para 
fornecer kits de primeiros socorros às esco-
las de sua rede e treinamento sobre noções 
básicas de primeiros socorros aos professo-
res e funcionários dos estabelecimentos de 
ensino, conforme prevê a Lei 13.722/2018. A 
recomendação foi expedida pela promotora 
de Justiça de Bayeux, que atua na defesa da 
educação, Ana Caroline Almeida Moreira.

Risco à integridade
O presidente do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (TJPB), desembargador Saulo Bene-
vides, instituiu o funcionamento da Equipe 
de Tratamento e Resposta a Incidentes de 
Segurança Cibernética (Etir), que tem como 
missão oferecer resposta eficiente, adequada 
e proporcional aos incidentes cibernéticos 
que apresentem risco à integridade, dispo-
nibilidade ou confidencialidade das informa-
ções hospedadas nos sistemas ou redes de 
computadores do TJPB e está subordinada 
à Ditec.

Expediente normal
A Justiça Federal na Paraíba terá expediente 
normal na maioria das unidades do órgão 
nesta quinta-feira (24). Medida auxilia na 
contenção da pandemia da covid-19 e segue 
atos normativos municipais publicados nos 
últimos dias. Em João Pessoa, Guarabira, 
Patos e Monteiro, o feriado foi totalmente 
suspenso. Em Campina Grande, houve a 
transferência da data para o dia 25 de agosto. 
Já em Sousa, o feriado foi mantido.

Trabalhos jornalísticos
O Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP) vai premiar atividades voluntárias 
e trabalhos jornalísticos veiculados na im-
prensa brasileira que informem e conscien-
tizem a população sobre a importância da 
diversidade, do respeito e da valorização das 
diferenças. O Prêmio Respeito e Diversidade 
contempla três categorias, com prêmios aos 
três primeiros colocados nos valores de R$ 
20 mil, R$ 15 mil e R$ 10 mil. O resultado 
será divulgado no dia 21 de setembro (‘Dia 
Internacional da Paz’). Prazo para inscrição 
será aberto no dia 1º de julho.

O ministro João Roma falou 
da alegria de retornar à Paraí-
ba. “Este é um momento onde 
a população pede colaboração 
para superar problemas. Mui-
tas famílias estão sofrendo e 
esperam soluções eficazes. O 
PAA é um programa executado 

pelo nosso ministério e tem 
uma importância especial para 
a segurança alimentar. É forta-
lecendo a agricultura familiar 
que vamos conseguir avançar 
para a garantia do alimento”, 
declarou.

Por meio do Programa de 

Aquisição de Alimentos (PPA), 
a Prefeitura de João Pessoa 
(PMJP) faz mais uma entrega de 
produtos alimentícios. Foram 
oito toneladas de milho, que 
vão beneficiar cerca de 1.200 
famílias. Anteriormente, a ges-
tão municipal já havia entre-
gue este alimento para famílias 
atendidas pelas cinco cozinhas 
comunitárias da capital.

As 200 cestas básicas en-
tregues na solenidade foram 
doadas pela Federação do Co-
mércio de Bens e Serviços do 
Estado da Paraíba (Fecomér-
cio-PB). O presidente da insti-
tuição, Marconi Medeiros, falou 
sobre como a ação é importante 
para aliviar o sofrimento de 
muitas famílias. “Nossas ins-
tituições sociais são parceiras 
do governo neste programa que 
diminui em muito os problemas 
enfrentados pela sociedade. 
Estamos sempre à disposição”, 
afirmou.

Entrega ocorreu no Banco de Alimentos de João Pessoa, localizado no bairro do Geisel

Foto: Sérgio Lucena/Secom-PMJP

Destino favorito de integrantes do Governo Federal

A Paraíba tem sido um dos 
destinos favoritos do Governo 
Federal. Nesta semana de São 
João, apesar do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) ter 
cancelado uma possível visita à 
cidade de Cajazeiras, que estaria 
prevista para hoje, dois ministros 
mantiveram em suas agendas 
uma vinda ao estado: o da Saúde, 
Marcelo Queiroga, e o das Cida-
des, João Roma.

O ministro das Cidades, João 
Roma, chegou ontem a João Pes-
soa. Já o ministro Marcelo Quei-
roga, está com agenda prevista 
para este fim de semana. Ele deve 
desembarcar na capital paraiba-

na amanhã e tem uma reunião 
marcada com o prefeito de João 
Pessoa, Cícero Lucena. A pauta 
será sobre as vacinas e projetos 
como a construção de UPAs e o 
Complexo de Doenças Raras, na 
capital.

Além disso, Queiroga irá se 
reunir com o governador João 
Azevêdo (Cidadania) e com o 
secretário de Estado da Saúde, 
Geraldo Medeiros, no Palácio 
da Redenção, no sábado (26). 
O ministro também está com 
agenda prevista para visitar o 
município de Sousa, no Sertão, 
onde o Governo do Estado fará 
uma vacinação em massa.

Já o presidente Jair Bolsona-
ro cancelou sua visita à Paraíba. 
Ele estará hoje no Rio Grande 

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

do Norte, de acordo com o mi-
nistro das Comunicações, Fábio 
Faria.  O ministro não confirmou 

se ocorrerá a “motociata”, evento 
realizado pelo presidente nos 
estados onde tem visitado.

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se encontra com o governador João Azevêdo no sábado

Foto: Fotos Públicas

Transmissão de cargo

Prefeito e vice tiram licença e primeira mulher 
na história assume a prefeitura de Cabedelo

Após o prefeito de Cabe-
delo, Vítor Hugo (DEM), e o vi-
ce-prefeito, Mercinho Lucena 
(Republicanos), pedirem licen-
ça do cargo para o período de 
22 a 28 de junho, a presidente 
da Câmara de Vereadores de Ca-
bedelo, Graça Rezende (DEM), 
assumiu o comando da cidade 
ontem, se tornando a primeira 
prefeita mulher da cidade.

Em suas redes sociais, Ví-
tor Hugo publicou um vídeo da 
transmissão simbólica do cargo. 
“É uma demonstração de desa-
pego, mostrando que nós não 
temos apego a cargo político, a 
poder, temos apego sim a pes-
soas que amamos, que quere-
mos bem”, disse. O prefeito não 
divulgou o motivo da sua licença 
e de seu vice.

A vereadora também fez 
um anúncio emocionado du-
rante a cerimônia simbólica. 

“O dia de hoje é de emoção, 
felicidade e principalmente de 
gratidão. Não é vaidade, como 
muito bem falou o prefeito, é 
trabalho”.

Além disso, o prefeito tam-
bém publicou em suas redes 
sociais que não iria cancelar o 
feriado de São João. Mais uma 
vez contrariando o decreto es-

tadual do governador João Aze-
vêdo (Cidadania), que prevê o 
cancelamento do feriado como 
medida de evitar aglomerações 
e combater a pandemia.

A vereadora Graça Rezende, presidente da Câmara de Cabedelo, fica no cargo interinamente até a próxima segunda-feira

Foto: Instagram



Políticas

Na disputa por uma vaga, a lista tem nomes de ex e de atuais deputados, ministro, ex-governadores, vereador e pastor evangélico

Faltando pouco mais de 16 
meses para as eleições do ano que 
vem, a disputa pela única vaga 
paraibana ao Senado Federal já 
conta com pelo menos nove pré-
candidatos. Mais da metade deles 
formando “uma lista peso-pesado” 
e que promete uma disputa que, 
em 2022, poderá ter a mesma di-
mensão à eleição para governador.

A lista, especulada nas redes 
sociais e em sites e blogs de notí-
cias do Estado inclui, deputados 
federais com mandato, ministro, 
ex-governadores, ex-prefeito, ve-
reador e até pastor evangélico.

O primeiro lançar seu nome 
foi o deputado federal Efraim Filho 
(DEM), que tem relacionado um le-
que de apoios dentro e fora do seu 
partido, a começar por algumas 
dezenas de prefeitos, vice-prefei-
tos e vereadores. Situação muito 
parecida com o recém-lançado 
nome: o também deputado federal 

Aguinaldo Ribeiro (Progressistas).
Os outros nomes ainda não 

foram lançados como pré-candi-
datos, mas têm sido citados nas 
rodas de conversa política. Nes-
se caso, destacando-se os ex-go-
vernadores Cássio Cunha Lima 
(PSDB) e Ricardo Coutinho (PSB).

O médico Marcelo Queiroz, 
ministro da Saúde, tem tido o seu 
nome citado, mesmo sem partido 
definido. Situação semelhante à do 
pastor Sérgio Queiroz, que tam-
bém tem dado sinais de querer 
chegar ao Senado Federal, sem 
passar pela Assembleia Legislativa 
da Paraíba (ALPB) ou pela Câmara 
dos Deputados.

O deputado federal Welling-
ton Roberto (PL) já alertou que o 
seu filho, Bruno Roberto, também 
estaria nessa fila. O mesmo se dan-
do com Walter Brito Neto, que já 
foi deputado federal e é filho do 
empresário e ex-deputado esta-
dual Walter Brito.

Recentemente, o deputado 
estadual Walber Virgolino (Pa-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Da Redação

Nove pré-candidaturas para o 
Senado já são especuladas na PB
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Pelas Prefeituras

Política na História

Retorno às aulas
Por conta da pandemia do novo coronaví-
rus, as aulas presenciais da Rede Municipal 
de Ensino na cidade de Sapé seguem sus-
pensas, mas em breve podem recomeçar 
de forma híbrida. A Prefeitura de Sapé está 
organizado o plano municipal de retorno 
às aulas para que, em breve, os estudantes 
possam retornar de forma segura. O pla-
nejamento está sendo estruturado pela 
Secretaria de Educação, Cultura, Esporte 
e Turismo do município.

217 a.C. — Os romanos, liderados por 
Caio Flamínio, são emboscados e der-
rotados por Aníbal, na Batalha do Lago 
Trasimeno.

109 — O imperador romano Trajano inau-
gura a Água Trajana, um aqueduto que 
canaliza a água do Lago de Bracciano, a 40 
quilômetros ao noroeste de Roma.

474 — Júlio Nepos obriga o usurpador 
romano Glicério a abdicar do trono e se 
proclama imperador do Império Romano 
do Ocidente.

1128 — Batalha de São Mamede, perto de 
Guimarães: forças lideradas por Afonso I 
de Portugal derrotam as forças lideradas 
por sua mãe, Teresa de Leão, e seu amante, 
Fernão Peres de Trava.

1314 — Primeira Guerra de Independên-
cia da Escócia: a Batalha de Bannockburn 
termina com uma vitória decisiva das for-
ças escocesas lideradas por Roberto de 
Bruce.

1340 — Guerra dos Cem Anos: Batalha de 
Sluys: a frota francesa é quase completa-
mente destruída pela frota inglesa coman-
dada pessoalmente pelo rei Eduardo III.

1497 — Giovanni Caboto desembarca na 
América do Norte, na ilha da Terra Nova, 
liderando a primeira exploração europeia 
da região desde os vikings.

1535 — O estado anabatista de Münster 
é conquistado e desfeito.

1662 — Batalha de Macau: os holandeses 
tentam, mas não conseguem capturar 
Macau.

1779 — Guerra de Independência dos 
Estados Unidos: começa o Grande Cerco 
de Gibraltar.

1812 — Guerras Napoleônicas: tem início 
a Campanha da Rússia; as tropas de Napo-
leão Bonaparte atravessam o Rio Neman.

1821 — Início da Batalha de Carabobo. É 
a batalha decisiva na guerra de indepen-
dência da Venezuela da Espanha.

1859 — Batalha de Solferino (Batalha dos 
Três Soberanos): a Sardenha e a França 
derrotam a Áustria em Solferino, norte 
da Itália.

1866 — Batalha de Custoza: um exército 
austríaco derrota o exército italiano duran-
te a Guerra Austro-Prussiana.

1939 — Sião é renomeado Tailândia por 
Plaek Pibulsonggram, o terceiro primeiro-
ministro do país.

1948 — Guerra Fria: início do Bloqueio de 
Berlim: a União Soviética torna impossível 
viajar por terra entre a Alemanha Ociden-
tal e Berlim Ocidental.

1963 — O Reino Unido concede autogo-
verno interno a Zanzibar.

2013 — O ex-primeiro-ministro italiano 
Silvio Berlusconi é considerado culpado de 
abusar de seu poder e ter relações sexuais 
com uma prostituta menor de idade, e é 
condenado a sete anos de prisão.

Nas eleições do próximo ano, o Senado Federal irá renovar um terço de seu plenário

Foto: Fotos Públicas

Apenas três deputados paraibanos votaram 
contra a MP da privatização da Eletrobras

Tribunal de Justiça participa da campanha 
‘São João em casa, sim! Com violência, não!’

O clima de votação da medida 
provisória que privatiza a Eletro-
bras na Câmara dos Deputados, na 
noite da última segunda-feira (21), 
foi de pressa. Ela perderia a valida-
de na teça-feira (22) e foi aprovada 
por 256 votos a 136. Entre os 12 
deputados da bancada paraibana, 
nove participaram da sessão vota-
ram a medida provisória. Desses, 
seis foram a favor e três contra.

A medida seguiu agora para 
a sanção do presidente Jair Bol-
sonaro (sem partido). Ela já havia 
sido votada pela Câmara, em maio, 
mas após receber alterações pelo 
Senado Federal, em votação no 
último dia 17, havia voltado para 
nova apreciação dos deputados.

Os deputados paraibanos 
que votaram a favor são Aguinal-
do Ribeiro (Progressistas), Edna 
Henrique (PSDB), Hugo Motta (Re-
publicanos), Julian Lemos (PSL), 
Rafafá (PSDB) e Wilson Santiago 
(PTB). Já os que se opuseram à 
medida provisória foram Gervásio 
Maia (PSB), Frei Anastácio (PT) e 
Damião Feliciano (PDT).

O deputado federal Gervásio 
Maia ressaltou que a votação ocor-
reu às pressas e sem debate entre 
os deputados. “Foi um absurdo 
o que ocorreu, sem ter ao menos 
um debate. A empresa é estraté-
gica, cuida da geração elétrica do 
país, não há nenhuma justificativa 
para a venda. Alegando urgência 
e relevância? Deveria investir em 
energia renovável, isso é o futuro”, 
disse.

Já o deputado federal Julian 
Lemos (PSL), apesar de ser a favor 
das privatizações, se recusou a co-
mentar sobre o assunto à reporta-
gem de A União: “Eu não vou falar 
sobre isso, porque privatização 
não é algo positivo. Eu sou a favor 
da privatização. Mas dessa vez não 
vou dar entrevista”.

PSB vai à Justiça
O vice-líder da oposição na 

Câmara, Gervásio Maia, informou 
ainda que o partido vai à Justiça 
contra a venda da Eletrobras. “O 
governo vai entregar a sexta com-
panhia mais lucrativa do país por 
um valor irrisório e vai jogar a con-
ta para o povo brasileiro pagar. Isso 
tudo às pressas, no meio de uma 
grave crise energética e no mo-
mento em que o país vive a tragédia 

de uma pandemia que já tirou a 
vida de mais de 500 mil pessoas”, 
lamentou.

O modelo prevê a perda do 
controle acionário de voto mantido 
pela União. Com a venda de novas 
ações no mercado, o governo passa 
a concentrar de 60% das ações 
para 45%. Segundo o Governo Fe-
deral, a privatização iria reduzir 
a conta de luz. No entanto, não é 
o que os especialistas dizem. Eles 
afirmam que a conta pode ficar 
mais cara.

Os consumidores podem pa-
gar mais caro devido a alguns cus-
tos que a medida prevê. Entre eles, 
o Governo Federal fica obrigado 
a comprar energia de usinas ter-
melétricas movidas a gás natural, 
em locais onde ainda não há gás 
natural.

Os juízes Antônio Ribeiro Gon-
çalves Júnior, Caroline Silvestrini de 
Campos Rocha e Anna Carla Falcão, 
integrantes da Coordenadoria da 
Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar do Tribunal 
de Justiça da Paraíba (TJPB), par-
ticiparam, por meio virtual, do lan-
çamento da campanha ‘São João 
em casa, sim! Com violência, não!’. 
O evento, que está em sua terceira 
edição, tem como objetivo alertar 
contra a incidência de casos de vio-
lência doméstica durante o período 
junino.

A iniciativa é promovida pela 
Rede de Atenção às Mulheres em 
Situação de Violência na Paraíba 
(Reamcav), da qual o TJPB é par-
ceiro. O lançamento ocorreu pelo 
canal do YouTube da Secretaria 
Estadual da Mulher e da Diversida-
de Humana do governo paraibano.

A juíza Anna Carla Falcão falou 
sobre a atuação do magistrado em 
uma Vara de Violência Doméstica, 
bem como sobre a importância do 
trabalho desenvolvido pela Coorde-
nadoria da Mulher do TJPB. Duran-
te sua explanação, a juíza registrou 
o “aumento imensurável dos casos 

de violência de gênero”, em decor-
rência da pandemia, como também 
chamou a atenção para a relevância 
da campanha.

“Através desse projeto ‘São 
João em casa, sim! Com violência, 
não!’, eu quero chamar a atenção 
para os riscos a que as mulheres 
estão sujeitas, com o objetivo delas 
irem em busca de suas liberdades’, 
destacou, enfatizando que o com-
bate à violência de gênero apre-
senta diversos desafios de ordem 
material e social, bem como que a 
desconstrução da cultura da opres-
são das mulheres requer esforço e 
engajamento, tanto do poder públi-
co, quanto da sociedade.

Já a juíza Caroline Silvestrinni 
abordou sobre como as mulheres 
vitimadas são amparadas nas Varas 
de Violência Doméstica no Sertão 
do Estado, dando ênfase sobre a 
importância da legislação pertinen-
te e das medidas protetivas. A ma-
gistrada disse ser uma satisfação 
participar de uma campanha com 
dupla conscientização: primeiro, 
São João em casa, orientando para 
que as pessoas fiquem em casa, de-
vido ao momento delicado vivido, e, 
segundo, provocando o debate so-
bre a violência doméstica e familiar 

contra a mulher.
“Sabemos que na maioria dos 

casos as mulheres sofrem as agres-
sões dentro do próprio lar, na inti-
midade da família, o lugar em que 
ela deveria encontrar paz, descan-
so, abrigo, ser um porto seguro para 
a mulher, não é assim que aconte-
ce na maioria dos casos. Elas são 
agredidas, violentadas pelos seus 
companheiros, por aquelas pessoas 
que mais confiam, que deveriam 
protegê-las, são aquelas que trazem 
esse sofrimento”, lamentou Caroli-
ne Silvestrinni, acrescentando que 
a maneira de ajudar a essas mulhe-
res passa pela conscientização de 
que são vítimas, “porque todas as 
agressões, mesmo pequenas, po-
dem levar ao feminicídio”, alertou.

Por sua vez, o juiz Antônio Ri-
beiro explicou sobre o trabalho de 
enfrentamento à violência contra a 
mulher desenvolvido pelo Juizado 
da Violência Doméstica e Familiar 
da Comarca de Campina Grande, 
onde é titular. O magistrado res-
saltou sua experiência à frente do 
projeto ‘Papo de Homem’, iniciativa 
que envolve homens agressores, 
que respondem a processos de vio-
lência doméstica.

“O ‘Papo de Homem’ é uma das 

experiências mais exitosas que eu 
já tive a oportunidade de participar 
no âmbito do Poder Judiciário. É 
um grupo reflexivo sim, não é de 
reeducação, nem de reorientação, 
mas de chamar à responsabilidade 
esse agressor, para que perceba que 
o ato que ele fez é um ato agressi-
vo, criminoso e que contamina a 
estrutura familiar”, observou, real-
çando a importância da campanha 
como meio de estancar esse tipo 
de violência, principalmente em 
meio a pandemia. “Que os núcleos 
familiares possam comemorar os 
festejos juninos no âmbito de suas 
residências, mas sem quaisquer 
atos de violência doméstica ou con-
tra a mulher”, frisou.

A secretária estadual da Mu-
lher e da Diversidade Humana, 
Lídia Moura, comandou a “live”, 
na qual enalteceu as ações reali-
zadas em prol do enfrentamento 
à violência contra a mulher na 
Paraíba, bem como ressaltou a 
importância das parcerias no 
enfrentamento à violência do-
méstica, lembrando o trabalho 
que o TJPB realiza junto ao Pro-
grama da Patrulha Maria da Pe-
nha, como sendo especial para as 
mulheres paraibanas. 

triota) colocou o nome do verea-
dor pessoense Carlão Pelo Bem 
(Patriota) também como possível 

nome para disputar a única vaga 
de senador pela Paraíba no ano 
que vem.
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Preço da aquisição do imunizante foi de US$ 15 por dose, 1.000% mais alto do que o estimado pela fabricante seis meses antes

Queiroga se irrita com pergunta
sobre compra da vacina Covaxin
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O ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, se irritou 
após jornalistas questiona-
rem, ontem, sobre a compra 
da vacina da Covaxin, fabri-
cada pela Bharat Biotech. 
Segundo Queiroga, o Minis-
tério da Saúde “não comprou 
sequer uma dose da vacina 
Covaxin”, afirmou, depois de 
evento de abertura do Fórum 
sobre Proteção Integrada de 
Fronteiras e Divisas, no Palá-
cio do Planalto.

Como mostrou o Es-
tadão/Broadcast, o preço 
fechado para a compra do 
imunizante, de US$ 15 por 
dose, foi 1.000% mais alto do 
que o estimado pela própria 
fabricante, seis meses antes. 
Conforme noticiou ainda o 
Broadcast Político, sistema 
de notícias em tempo real 
do Grupo Estado, o deputa-
do Luis Miranda (DEM-DF) 
levou a denúncia de um su-
posto esquema de corrup-
ção envolvendo a compra 
do imunizante, no dia 20 de 
março, para o presidente Jair 
Bolsonaro.

“Todas as vacinas que 

“Eu falei em que idioma? Falei em português. Então, não foi comprada uma dose da vacina Covaxin nem da Sputnik”, disse Queiroga

Foto: Agência Brasil-
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têm registro definitivo da 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) o minis-
tério considera para aquisi-
ções”, declarou o ministro 
ontem. Queiroga acrescentou 
que o governo espera o posi-
cionamento do órgão regula-
dor para tomar uma posição 
acerca “não só dessa vacina, 

mas de qualquer outra vacina 
que obtenha registro emer-
gencial ou definitivo”. “Já te-
mos hoje número de doses 
de vacinas contratadas acima 
de 630 milhões, e o Governo 
Federal tem feito a campanha 
acelerar”, afirmou.

Ao ser questionado se o 
governo compararia a vacina 

com o preço acima da média, 
Queiroga se irritou e respon-
deu: “Eu falei em que idioma? 
Falei em português. Então, 
não foi comprada uma dose 
sequer da vacina Covaxin 
nem da Sputnik”. “Futuro é 
futuro”, finalizou Queiroga, 
abandonando em seguida a 
entrevista.

Enquanto eu escrevo mais de 500 mil pessoas 
no Brasil morreram. Desde que o coronavírus che-
gou por aqui, diariamente escutamos o lamento de 
alguém querido externando a dor pela perda de pes-
soas amadas. Penso que sejam mais, muito mais que 
500 mil pessoas. Nos falta precisão de dados, testa-
gens suficientes, responsabilidade, seriedade e com-
promisso. Nos falta empatia, e fé que produz frutos. 
O país é repleto de diversidade religiosa, mas pouco, 
infelizmente, é o testemunho de uma fé que resulte 
em amor ao próximo. Apego ao dinheiro, ao poder, a 
fama, a gente tem sobrando por aqui. 

Essa crise sanitária me remete muito à per-
cepção do Sagrado em meu país, porque religiosidade 
a gente tem bastante, dogmatismo também. Mas no 
quesito ética ou bioética estamos aprendendo ainda. 
Não sou cética. Aprendi a ter fé. É algo que a gente 
vai aprendendo ao logo da vida, se nos foi pautado. 
Em geral é alguma pessoa muito amada que vai nos 
aproximando da ideia sobre Sagrado. E há muitas 
pessoas que também exercem seu direito a não ter fé 
em nada, nem ninguém. Fé, espiritualidade e religião 
são palavras e experiências humanas bem diferentes. 

No decorrer do tempo da vida fui deixando a re-
ligiosidade e me desdobrando mais no cuidado de 
não deixar minguar a fé, a transformando em sinôn-
imo de Esperança e Afeto. É triste imaginar que um 
país de tantas religiões que apregoavam a paz tenha 
se tornado um país belicoso, de caçada. É real que a 
violência urbana resultante das profundas desigual-
dades há tempos nos assola. Mas nunca havia visto 
expressões tão virulentas de uma sociedade tão re-
ligiosa e ao mesmo tempo sanguinária e descrente 
do amor e respeito pela vida. A tensão, o conflito e a 
inversão entre Ser e Ter. As crenças foram profunda-
mente afetadas pelo consumismo e discurso glorioso 
da prosperidade. 

Nesse tempo amargoso a gente fica tentando 
encontrar algum néctar. Foi assim que eu li o texto 
“Crítica com Alma”, escrito pelo Pedro Meira Montei-
ro, para a revista piauí. Pedro fala sobre o querido 
Alfredo Bosi, uma das mais de 500 mil vítimas por 
Covid-19 no país. Um texto sincero, poético, analítico, 
e de reconhecimento da trajetória de um homem co-
berto de dignidade e esperança. Uma escrita que nos 
fala que os bons e justos, ainda que partam cedo, nun-
ca morrem. Essas pessoas sim vão continuar habit-
ando nosso ser, e essas pessoas florescem, florescem 
muito e infinitamente. Diferentemente dos que se ve-
stiram da banalidade do mal, tão bem descritos his-
toricamente como sepulcros caiados. 

Nesse Solstício de Inverno, abaixo da Linha do 
Equador, não me visto mais de cinzas diante do luto, 
penso que sigo cantando ainda sobre os ossos secos 
todas as lindas canções deixadas pelas pessoas que 
partiram, catando todos os símbolos vivificantes da 
jornada deles e delas, crendo na ressurreição, na 
vida, nas transformações. Opto por colher as poesias 
que deixaram, os sabores, as palavras, as pinturas, to-
das as referências de amor maior. E agradeço muito, 
sou só gratidão por tudo que plantaram aqui. 

Carrego ainda a Esperança de um fim desse ciclo 
de enfermidade profunda, não só do corpo.  Eu plan-
to os renascimentos diários. E sei que como existe 
começo, haverá certamente um fim. Isso, a dialética. 
Há quem tenha pavor da dialética e violentamente 
tente conter a irreversibilidade das horas e dos acon-
tecimentos, inutilmente. As viradas sempre chegam. É 
da lógica natural dos ventos soprar, soprar e soprar…

Certa vez um homem sábio chegou para mim e 
falou que tudo passava. Levei um pouco de tempo 
para compreender a profundidade daquelas palavras. 
Na circunstância que atravessava achava tudo intran-
sponível. Deixa que tudo era fluído, bastava apenas 
deslocar o olhar, e trazer um pouco mais para dentro. 
Mais que falar, aquele homem sábio, lindo e sereno, 
semeou em mim outros exercícios do ver, e isso foi 
parte importante de tudo o resto que veio depois ao 
longo da vida. 

Pensar sobre a ressignificação do que consider-
amos Sagrado, das experiências Sagradas, é um mov-
imento de fluidez, alteridade e desapego de tudo que 
aprisiona. Tudo passa…

CPI chama servidor que denunciou suposto esquema

A CPI da Covid aprovou nesta 
quarta-feira, 23, convites para que 
o deputado Luis Miranda (DEM-DF) 
e seu irmão, o servidor do Ministé-
rio da Saúde Luis Ricardo Fernan-
des Miranda, prestem depoimento 
à comissão. Segundo os senadores 
do chamado G7 - grupo majoritá-
rio do colegiado -, a presença dos 
irmãos, marcada para sexta-feira, 
25, é importante para que avan-
cem as investigações relacionadas 
a um suposto de esquema de cor-
rupção na compra, pelo governo 
federal, da vacina Covaxin. Como 
revelou o Estadão, o contrato as-
sinado pelo Ministério da Saúde 
prevê pagar pelo imunizante um 
preço 1.000% maior do que o 
anunciado pela própria fabricante 
seis meses antes.

Luis Ricardo é chefe de impor-
tação do Departamento de Logís-
tica do Ministério da Saúde. De 
acordo o deputado, ele e o irmão 
levaram a denúncia de um suposto 
esquema de corrupção envolvendo 
a compra da vacina Covaxin no dia 
20 de março para o presidente da 
República, Jair Bolsonaro. Apesar 
do aviso, o governo seguiu com o 
contrato. “O presidente viu a gra-
vidade e, naquele momento, ele 
fala pra gente ‘vou acionar agora 
o DG (diretor-geral) da Polícia Fe-
deral para cuidar do caso’”, disse 
Miranda nesta quarta-feira, 23, 
ao Estadão/Broadcast. Procurada, 
a PF disse que “não comenta nem 
confirma a existência de possíveis 
investigações em andamento”.

Miranda chegou a publicar em 
suas redes sociais foto do encontro 
com Bolsonaro. “Sábado com o PR 
@jairmessiasbolsonaro tratando 

dos assuntos que são importantes 
para o Brasil... Governadores que 
estão abusando do ICMS, princi-
palmente nos combustíveis, aguar-
dem!”, escreveu o parlamentar. O 
irmão dele é o servidor do Ministério 
da Saúde, que depôs ao Ministério 
Público Federal (MPF) sobre a com-
pra da vacina e citou o tenente-
coronel Alex Lial Marinho, também 
convocado pela comissão ontem.

Marinho é ex-coordenador-
geral de Logística de Insumos Es-
tratégicos do Ministério da Saúde. 
Além de ser convocado, ele teve 
a quebra de seus sigilos telefôni-
co, fiscal, bancário e telemático 
aprovada pela CPI. Documentos 
recebidos pela comissão apontam 
que o ex-coordenador teria “atua-
do fortemente” pela entrada da 
vacina indiana Covaxin no Brasil. 
A compra do imunizante é investi-
gada pela comissão.

Ex-coordenador-geral de ministério é convocado

A CPI da Covid aprovou ontem 
a convocação do Tenente-coronel 
Alex Lial Marinho, ex-coordena-
dor-geral de Logística de Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saú-
de, assim como a quebra de sigilo 
telefônico, fiscal, bancário e tele-
mático de Marinho. Documentos 
recebidos pela CPI apontam que o 
ex-coordenador teria “atuado for-
temente” pela entrada da vacina 
indiana Covaxin no Brasil.

A compra do imunizante é 
investigada pela comissão. Como 
mostrou o Estadão, o Executivo 
adquiriu o imunizante por um 
preço 1.000% maior do que, seis 
meses antes, era anunciado pela 
própria fabricante.

Com o mesmo objetivo de 
apurar as circunstâncias da ne-
gociação, a CPI aprovou o convite 
para que o deputado Luis Miranda 
(DEM-DF), e seu irmão, Luis Ricar-
do Fernandes Miranda, prestem 
depoimento à comissão. Luis 
Ricardo é servidor do Ministério 
da Saúde.

De acordo com fontes, Luis 
Miranda levou a denúncia de um 
suposto esquema de corrupção 
envolvendo a compra da vacina 
Covaxin no dia 20 de março para 
o presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Apesar do aviso, o 
governo seguiu com o contrato. 
O irmão dele é o servidor do Mi-
nistério da Saúde que depôs ao 
Ministério Público Federal (MPF) 
sobre a compra da vacina e citou 
Alex Lial Marinho.

Ontem, a CPI também apro-
vou a convocação da Diretora da 
Diretoria de Integridade (DIN-
TEG), Carolina Palhares Lima. 
“A Diretoria de Integridade foi 
criada com o objetivo de fisca-
lizar, internamente, os atos do 
Ministério da Saúde. Em 2020 
já havia enviado ao TCU a in-
formação sobre irregularidades 
na compra de kits de reagentes 
e insumos utilizados em testes de 
covid-19”, justificou o senador 
Humberto Costa (PT-PE).

A CPI ainda aprovou a con-
vocação de Thais Amaral Moura, 
assessora do Palácio do Planalto, 
que foi apontada como res-
ponsável pelos requerimentos 
apresentados por aliados do 
presidente Jair Bolsonaro na CPI 
da Covid.

Sofia Aguiar
Agência Brasil

Amanda Pupo
Agência Brasil

Sofia Aguiar
Agência Brasil
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País tenta combater mais uma onda de infecções, em meio a dúvidas sobre a eficiência da vacina da Sinovac contra mutações

Chile avalia possibilidade de 
3a dose de vacina contra covid
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Agência Brasil

O governo do Chile es-
tuda a possibilidade de dis-
tribuir uma terceira dose de 
reforço de vacina contra a co-
vid-19, anunciou o presiden-
te chileno na última terça-
feira, enquanto o país tenta 
combater mais uma onda de 
infecções, em 
meio a dúvi-
das sobre a 
e f i c i ê n c i a 
da vacina da 
Sinovac con-
tra variantes 
mais trans-
missíveis do 
vírus.

O presi-
dente Sebas-
tián Piñera 
afirmou que especialistas de 
saúde estão avaliando estu-
dos científicos para deter-
minar se uma terceira dose 
seria necessária, enquanto 
é iniciada a imunização de 
adolescentes no país. 

“Como governo, esta-
mos atentos aos proble-
mas de hoje, mas também 
precisamos nos antecipar 
e preparar para enfrentar 
os problemas de amanhã”, 
acrescentou. O Chile depen-
de amplamente da vacina 

contra a covid-19 desen-
volvida pela chinesa Sino-
vac, a CoronaVac, para exe-
cutar uma das campanhas 
de vacinação mais rápidas 
do mundo, administrando 
16,8 milhões de doses, além 
das 3,9 milhões de doses da 
vacina da Pfizer/BioNTech e 
outras quantidades menores 

de imunizan-
tes da Cansi-
no Biologics 
e da AstraZe-
neca.

Até ago-
ra, 78% do 
público-alvo 
do Chile to-
maram pelo 
menos uma 
dose, e 61% 
estão comple-

tamente vacinados.
O Chile foi um teste im-

portante para a eficácia da 
vacina da Sinovac no mun-
do. Em estudo publicado 
em abril, a vacina chinesa 
provou ser minimamente 
eficiente na prevenção da 
doença após a primeira dose. 
Com a segunda, o imunizante 
apresentou 67% de eficácia 
na prevenção de infecção sin-
tomática, 85% na prevenção 
de hospitalizações e 80% na 
prevenção de mortes.

Europa: variante indiana 
coloca em risco reabertura
Agência Estado

A retomada da vida normal 
na Europa corre risco em razão 
do rápido avanço da variante Del-
ta do novo coronavírus. Embora 
a nova cepa, identificada pela pri-
meira vez na Índia, responda por 
apenas uma fração do total de 
casos de covid no continente, ela 
está ganhando terreno em países 
como Alemanha, Espanha e Fran-
ça, e é a maior preocupação de 
autoridades do Reino Unido e de 
Portugal, onde ela já é dominante.

No momento em que os eu-
ropeus voltam a frequentar es-
tádios de futebol e se preparam 
para as férias de verão, a variante 
Delta já é responsável por 96% 
das infecções em Portugal, mais 
de 20% na Itália e 16% na Bél-
gica. No Reino Unido, o número 
de casos triplicou em maio, sendo 

a cepa indiana responsável por 
98% das novas infecções.

Com os contágios aumen-
tando, alguns países preferiram 
retroceder no relaxamento de 
algumas restrições, voltando a 
impor limitação na circulação de 
pessoas. Em Portugal, o governo 
proibiu viagens não essenciais à 
Região Metropolitana de Lisboa 
durante o fim de semana, após 
ser constatado que 60% dos 
novos casos eram da nova cepa.

Na última segunda-feira a 
ministra da Saúde de Portugal, 
Marta Temido, admitiu que no-
vas medidas restritivas podem 
ser adotadas caso a progressão 
permaneça. “Sempre dissemos 
que as linhas dos nossos mapas 
de referência são indicadores que 
nos levam a travar ou acelerar e 
tomar medidas em função da-
quilo que é a situação. Sabemos 

que estamos com um risco de 
transmissão elevado e com um 
número de novos casos por dia 
que é também elevado”, disse a 
ministra.

A situação também é preo-
cupante em outras partes da 
União Europeia. Autoridades 
francesas estão tentando conter 
um surto na região de Landes, 
perto da fronteira com a Espa-
nha, onde 125 casos da variante 
foram confirmados e outros 130 
estão sob suspeita, representan-
do cerca de 30% das infecções 
recentes na área. Focos da cepa 
indiana também foram identifi-
cados nos arredores de Paris e 
em Estrasburgo.

O ministro da Saúde francês, 
Olivier Verán, afirmou que entre 
2% e 4% das amostras analisa-
das no país testaram positivo 
para a variante indiana.

Casos triplicam no Reino Unido
Em meio à preocupação de uma 

quarta onda, cientistas europeus vol-
tam a atenção para o Reino Unido, 
onde os casos de covid triplicaram 
no mês passado e a variante Delta é 
responsável por 98% das novas infec-
ções. Eles tentam entender o que pode 
acontecer e quais medidas podem ser 
tomadas.

Na semana passada, após dados 
oficiais mostrarem que a variante 
indiana pode aumentar o risco de 
hospitalização em até 2,2 vezes, em 
comparação com a variante Alfa, o 
primeiro-ministro, Boris Johnson, sus-
pendeu o relaxamento das restrições 
no Reino Unido, adiando o que vinha 
sendo chamado de “Dia da Liberda-
de”, marcado para 21 de junho.

“Acho sensato esperar um pouco 
mais”, afirmou Johnson. “Ao sermos 
cautelosos agora, teremos a oportuni-

dade nas próximas semanas de salvar 
milhares de vidas ao vacinarmos mais 
milhares de pessoas.”

Apesar da interrupção no plano, 
ainda assim houve alguma abertura, 
com a autorização para a realização 
de casamentos com até 30 convida-
dos, desde que divididos em mesas 
com até seis pessoas. “As decisões 
que o Reino Unido toma para reabrir 
a vida e a sociedade servirão como um 
laboratório para nós na Europa”, disse 
Bruno Lina, virologista que assessora 
o governo francês.

A vacinação vem sendo apontada 
como um aspecto fundamental para 
minimizar o impacto da variante india-
na. Uma pesquisa no Reino Unido, na 
semana passada, mostrou que receber 
as duas doses da vacina - Pfizer e As-
traZeneca - previnem hospitalizações 
causadas pela nova cepa.

Meio ambiente

Aquecimento global ameaça cidades 
costeiras, alertam peritos da ONU
Agência Brasil

A subida do nível do mar, 
as inundações e a intensifica-
ção das ondas de calor amea-
çam as cidades costeiras em 
todo o mundo, diz relatório 
provisório do Painel Intergo-
vernamental de Especialistas 
sobre a Evolução do Clima 
(IPCC, na sigla em inglês).

De Bombaim a Miami, 
Daca ou Veneza, essas cidades 
e os seus milhões de habitantes 
que vivem na foz dos estuários 
ou nas linhas sinuosas da costa 
estão “na linha da frente” da 
crise climática, que corre o 
risco de redesenhar os mapas 
dos continentes, afirma o do-
cumento.

“O nível do mar continua 
a subir, as inundações e as on-
das de calor são cada vez mais 
frequentes e intensas e o aque-
cimento aumenta a acidez do 
oceano”, observam os cientistas 
no relatório de 4 mil páginas 

sobre os impactos das mudan-
ças climáticas. De acordo com 
os peritos climáticos, é preciso 
“fazer escolhas difíceis”.

Sob o efeito combinado 
da expansão dos oceanos e 
do degelo causado pelo aque-
cimento, a subida do nível do 
mar também ameaça contami-
nar os solos agrícolas com água 

salgada e engolir infraestrutu-
ras estratégicas, como portos 
ou aeroportos.

Um “perigo para as so-
ciedades e para a economia 
mundial em geral”, alerta o 
IPCC, lembrando que cerca de 
10% da população mundial 
e dos trabalhadores estão a 
menos de dez metros acima 

do nível do mar. “Para algumas 
megalópoles, deltas, pequenas 
ilhas e comunidades árticas, 
as consequências podem ser 
sentidas muito rapidamente, 
durante a vida da maioria das 
populações atuais”. De acordo 
com os peritos, o nível do ocea-
no pode subir 60 centímetros 
até ao final do século.

De acordo com os 
peritos, o nível do 
oceano pode subir 
60 centímetros até 
ao final do século

Até agora, 78% do 
público-alvo do Chile 
tomaram pelo menos 

uma dose, e 61% 
estão completamente 

vacinados

Foto: Fernado Frazão/Agência Brasil
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Custo dos alimentos depende da oferta nacional, ainda que a escassez de chuvas tenha atrapalhado o desempenho de lavouras

Mesmo sendo diagnos-
ticada uma redução na pro-
dutividade dos cereais em 
razão da baixa ocorrência 
de chuvas entre os meses de 
abril e maio, a estimativa é 
que os preços dos produtos 
se mantenham estáveis até o 
mês de julho. A informação 
é da engenheira agrônoma 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento na Paraí-
ba (Conab-PB), Ana Paula. 
“O último levantamento da 
produção da safra de cereais 
foi feito no mês de maio. O 
levantamento atual ainda 
está em campo, mas quem 
interfere nos preços dos 
produtos não é a produção 
local, mas sim, a nacional”, 
revelou.

A engenheira explicou 
que a maior parte dos ali-
mentos que chegam à mesa 
do paraibano não vem da 
produção local. Nosso con-
sumo é externo, e é por este 
motivo que eles sofrem al-
terações nos preços cons-
tantemente. “Os preços são 
impactados quando ocorre 
baixa ocorrência de chuva 
em nível nacional, mais pre-
cisamente no Sudoeste do 
país”, afirmou.

Ana Paula informou que 
quando a produção perma-
nece no mercado nacional, 
ou seja, quando o país ex-
porta menos, os preços dos 
alimentos tendem a baixar. 
“É quando ocorre o abasteci-
mento do mercado nacional. 
Mas quando as exportações 
estão em alta, automatica-
mente os preços dos produ-
tos sofrem aumentos”. 

Chuvas escassas
Mesmo com a escassez 

de chuvas, Ana Paula, enfa-
tizou que o arroz teve uma 
variação positiva de 35% na 
Paraíba, já que houve um au-
mento na área de plantação 
e na produtividade. O milho, 
segundo ela, continua está-

vel. No ano passado ele foi 
plantado em 107 hectares e 
este ano, em 108 hectares. 
Ou seja, o milho, mesmo ten-
do uma pequena variação 
na área de plantação, man-
teve praticamente a mesma 
produção. Porém, com uma 
pequena queda de 8% em 
razão da falta de chuvas.

Nacionalmente, o cul-
tivo da safra do milho deve 
apresentar ainda este mês, 
uma redução na produti-
vidade por causa da baixa 
ocorrência de chuvas entre 
os meses de abril e maio. 
Com isso, a estimativa é que 
a produção total do cereal 
chegue a 96,4 milhões de to-
neladas. Uma queda de 6% 
em relação à produção de 
2019/2020. 

Para o feijão, a Conab es-
pera que a colheita se man-
tenha próxima a 3 milhões 
de toneladas. Com a produ-
ção de 3 safras ao longo do 
período analisado, apenas 
a primeira foi encerrada. A 
segunda ainda está sendo co-
lhida e a terceira está em fase 
de semeadura. Outro impor-
tante produto para os brasi-
leiros, o arroz tem produção 
estimada em 11,6 milhões de 
toneladas, aumento de 4% 
frente ao volume produzido 
na safra anterior.

Mercado internacional
No âmbito externo, o al-

godão em pluma segue com 
cenário positivo no mer-
cado internacional. As ex-
portações no acumulado de 
janeiro a maio de 2021 au-
mentaram 65% em relação 
ao mesmo período do ano 
anterior. Já para o milho a ex-
pectativa de exportações foi 
reduzida de 35 milhões de 
toneladas para 29 milhões 
de toneladas na safra atual, 
uma queda de 15% em rela-
ção à última estimativa. Por 
outro lado, as exportações do 
arroz também sofreram uma 
queda de 20%, quando com-
parado ao mesmo período do 
ano passado.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Produção de cereais cai, mas 
não deve afetar preços na PB
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-0,07%
R$ 4,963

-0,22%
R$ 5,917

0,19%
R$ 6,928

-0,26%
128.427 pts

A cadeia produtiva da música abrange todos os estágios 
percorridos pela obra musical, desde a concepção do produto 
até a entrega ao consumidor final. Imagina para aquele 
músico que também é fabricante de instrumentos musicais...

A cadeia da música compreende a reprodução de som 
em qualquer suporte: a fabricação de instrumentos musicais, 
o ensino de música, peças e acessórios, comércio varejista 
especializado em instrumentos musicais e acessórios, 
gravação de som e edição de música, produção musical, 
atividades de sonorização e de iluminação.

Foi na FINCC – Feira Internacional de Negócios Criativos 
e Colaborativos, em maio de 2021, que conheci o músico e 
empresário Srilis Leonel Mourão, de Goiânia – GO. Chamou-
me a atenção ter um fabricante de instrumentos musicais 
pela primeira vez como expositor da Feira, mesmo sabendo 
que toda a cadeia produtiva da música faz parte dos negócios 
da economia criativa.

Em 2006, o empreendedor Leonel deixou a profissão de 
joalheiro para trás e iniciou o seu novo negócio, movido pela 
vontade de ser músico e fabricar instrumentos musicais.

Para isso acontecer, Leonel aproveitou a oportunidade 
e ocupou a função de monitor de um músico que estava 
ministrando uma oficina de percussão e construção de 
instrumentos em projetos sociais, em Ubatuba – SP, onde 
residia na época. Foi através desse trabalho voluntário que 
ele se descobriu como músico. 

O diferencial do seu negócio é que, além de produzir 
cavaquinho, violão e instrumentos de percussão, essa é a 
única empresa que faz as rabecas de forma semi-industrial.
Rabeca é um instrumento de origem popular, portanto, 
produzido ainda artesanalmente. Outro diferencial do seu 
negócio é que ministra aulas de música e luteria no formato 
on-line e presencial para quem quer aprender a tocar 
violino, rabeca, pandeiro, zabumba, ritmos afro-brasileiros 
no atabaque, no djembê e ritmos afro-cubanos nas congas 
e tumbadoras. Ainda ensina a produzir rabecas, alfaias, 
pandeiros, cavaquinhos, ukulelês, violão, viola e o xequerê, 
também conhecido como abê ou agbê.

Logo que iniciou a empresa, Leonel buscou a parceria 
do Sebrae/GO para a prestação dos serviços de consultoria 
gerencial, participar de alguns cursos, encontro de artesãos e 
buscar informações de acesso a mercados.

“O que mais me inspira nesse negócio é o prazer de 
ouvir o som dos instrumentos fabricados por mim e alcançar 
os resultados econômicos e financeiros através da empresa 
Rabecas & Percussão Oficina de Música e Luteria. Cada 
peça que eu faço tem um som próprio. São características 
assim, que faz a música estar muito presente na minha 
vida e na vida da minha família. Eu me sinto mais integrado 
com a música, os acordes e a percussão. Quem produz 
instrumentos musicais é diferente de quem apenas toca. A 
minha relação com o instrumento e com a música é muito 

mais profunda, porque eu penso nos timbres das madeiras, 
no som de uma forma mais detalhada”, explica Leonel, na 
entrevista.

Para ter acesso ao mercado, Leonel procura se 
relacionar com clientes através da internet e atualmente 
vende pelo Mercado Livre, divulga no Instagram e no 
Facebook, tem o site, tem blog, tem canais no Facebook, no 
Instagram e no Twitter.

É visível a popularização da internet, das redes sociais, 
que possibilita a divulgação e a distribuição de conteúdo 
serem feitas on-line, atingindo um público bem maior do 
que a distribuição física poderia alcançar. No mercado atual, 
utilizar a internet como meio de interação com o público 
torna mais fácil e barato distribuir e comercializar seus 
produtos e serviços. 

“A dica para quem quer abrir um negócio no cenário 
econômico atual é buscar trabalhar com uma boa internet, 
mas para isso é preciso ter um bom estoque de produtos 
e fazer divulgação constante para cativar o público do 
mercado digital. Também é importante já priorizar o CNPJ do 
MEI - Microempreendedor Individual, porque facilita muito 
as relações comerciais. É necessário fornecer a nota fiscal 
para colocar os produtos à venda nas grandes plataformas 
de e-commerce e outros sites de vendas. Por isso, acabar 
com a informalidade pode ser uma das melhores alternativas 
para o segmento da música”, conclui Leonel.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

Segundo lote

Receita Federal paga restituição a 
mais de 42 mil paraibanos no dia 30

A Receita Federal está 
disponibilizando consulta 
ao segundo lote de restitui-
ção do Imposto de Renda da 
Pessoa Física (IRPF 2021), 
incluindo ainda restituições 
residuais dos exercícios 
de 2008 a 2020. Ao todo, 
42.325 paraibanos serão 
contemplados com o crédito 
bancário realizado no dia 30 
de junho. O valor total é de 
R$ 66.025.690,16, segundo 
dados do órgão no Estado. 

Para verificar se a res-
tituição está disponível, o 
contribuinte deve acessar 
a página da Receita na in-
ternet (www.gov.br/recei-
tafederal), clicar em “Meu 
Imposto de Renda” e, em 
seguida, em “Consultar a 
Restituição”.

Na página estão orienta-

ções e os canais de prestação 
do serviço, através de uma 
consulta simplificada ou uma 
consulta completa da situa-
ção da declaração, por meio 
do extrato de processamen-
to, acessado no e-CAC.

Caso exista alguma 
pendência na declaração, o 
contribuinte pode retificar 
a declaração, corrigindo as 
informações que estiverem 
incorretas. A Receita possui 
ainda um aplicativo para 
tablets e smartphones des-
tinado a consultas direta-
mente nas bases do órgão, 
de informações referentes a 
liberação das restituições do 
IRPF e a situação cadastral 
de uma inscrição no CPF.

O pagamento da resti-
tuição ocorre diretamente 
na conta bancária informa-
da na Declaração de Impos-
to de Renda. Se o crédito não 
for realizado por algum mo-

tivo (a conta informada foi 
desativada, por exemplo), 
os valores ficam disponíveis 
para resgate por até um ano 
no Banco do Brasil.

Neste último caso, a 
pessoa pode reagendar o 
crédito dos valores pelo Por-
tal BB, acessando o endere-
ço: https://www.bb.com.
br/irpf, ou ligando para a 
Central de Relacionamento 
BB por meio dos telefones 
4004-0001 (capitais), 0800-
729-0001 (demais localida-
des) e 0800-729-0088 (tele-
fone especial exclusivo para 
deficientes auditivos).

Além disso, se não for 
resgatado o valor da resti-
tuição no prazo de um ano, 
o contribuinte deverá re-
querê-lo pelo Portal e-CAC, 
disponível no site da Receita 
Federal, acessando o menu 
Declarações e Demonstrati-
vos > Meu Imposto de Ren-

da e clicando em “Solicitar 
restituição não resgatada na 
rede bancária”.

Em todo o Brasil, 
4.222.986 contribuintes es-
tão incluídos entre priori-
tários e não prioritários. O 
valor total do crédito é de 
R$ 6 bilhões. Deste número, 
R$ 2.327.976.391,49 refe-
rem-se ao quantitativo de 
contribuintes que têm prio-
ridade legal, sendo 97.082 
contribuintes idosos acima 
de 80 anos, 779.763 contri-
buintes entre 60 e 79 anos, 
54.240 contribuintes com 
alguma deficiência física ou 
mental ou moléstia grave e 
385.591 contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja o 
magistério.

Deste total, 2.906.310 
pessoas não prioritárias que 
entregaram a declaração até 
o dia 21/03/2021 também 
foram contempladas.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Contribuinte deve acessar a 
página do órgão na internet 
para verificar se o pagamento 
está disponível
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Lei em vigor desde ontem traz ainda o auxílio inclusão, destinado a pessoas com deficiência moderada ou grave

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou a Lei 
14.176/2021, que altera re-
gras para concessão do Be-
nefício de Prestação Conti-
nuada (BPC) e regulamenta 
o auxílio-inclusão, previsto 
no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, mas que, até en-
tão, não havia sido criado.

A lei, publicada ontem no 
Diário Oficial da União foi ori-
ginada da Medida Provisória 
(MP) 1.023/20, aprovada no 
mês passado no Congresso. 
Ela trata sobre o pagamento 
de meio salário-mínimo ou 
um quarto de salário mínimo 
a renda mensal per capita má-
xima necessária para ter aces-
so ao BPC. O auxílio de um sa-
lário mínimo é pago a idosos 
a partir de 65 anos e pessoas 
com deficiência de qualquer 
idade de baixa renda.

A lei ainda define cri-
térios para que o governo 

regulamente os casos excep-
cionais, em que os beneficiá-
rios poderão receber o BPC 
se a renda familiar for maior 
que um quarto do benefício 
e até meio salário-mínimo. 
Essa ampliação entra em vi-
gor a partir de 1º de janeiro 
de 2022 e ainda depende de 
uma decreto presidencial.

A legislação já permite 
a concessão do benefício a 
pessoas com renda maior se 
comprovados outros fatores 
da condição de miserabilidade 
e de vulnerabilidade do grupo 
familiar. Entretanto, os cri-
térios especificados no texto 
dependerão também do cum-
primento de requisitos fiscais.

Pela lei, são três os crité-
rios: grau da deficiência; de-
pendência de terceiros para 
o desempenho de atividades 
básicas da vida diária e por 
fim comprometimento do 
orçamento do núcleo fami-
liar com gastos médicos não 
ofertados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) ou assistên-

cia social. Para idosos, ape-
nas os dois últimos critérios 
são aplicáveis.

Enquanto não estiver re-
gulamentado o instrumento 
de avaliação biopsicossocial 
da deficiência, a concessão 
do BPC dependerá de avalia-
ção médica e avaliação social 
realizadas, respectivamente, 
pela perícia médica federal e 
pelo serviço social do INSS, 
com a utilização de instru-
mentos desenvolvidos espe-
cificamente para este fim.

Até 31 de dezembro de 
2021, o INSS poderá adotar 
medidas adaptadas à realida-
de da pandemia de covid-19 
para avaliar a deficiência 
para fins de recebimento do 
BPC, como videoconferência 
e uso de um padrão médio de 
avaliação social, desde que 
tenha sido realizada a ava-
liação médica e constatado o 
impedimento de longo pra-
zo. Esse método, porém, não 
poderá ser usado para cance-
lar o benefício.

Andreia Verdélio 
Agência Brasil

Governo sanciona mudanças 
em critérios para pagar o BPC
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Crescimento de 13%

Arrecadação de loterias 
chega a R$ 2,4 bilhões

As loterias federais ge-
raram R$ 2,74 bilhões em 
arrecadações no primeiro 
quadrimestre de 2021. O 
valor é 13% maior do que 
os R$ 2,42 bilhões em repas-
ses contabilizados durante 
o mesmo período de 2020, 
informa o 1º Relatório do 
Mercado Brasileiro de Lote-
rias divulgado ontem pelo 
Ministério da Economia.

De acordo com a pasta, 
esses valores incluem tan-
to os repasses sociais via 
Tesouro Nacional quanto o 
Imposto de Renda. “O rela-
tório aponta que os repasses 
sociais para o financiamento 
de políticas públicas che-
garam a R$ 2,04 bilhões de 
janeiro a abril, o que repre-
senta um aumento de 21% 
sobre R$ 1,68 bilhão dos 
quatro primeiros meses de 
2020”, detalha o ministério.

Com isso, o repasse dos 

recursos obtidos a partir 
dessas loterias para a Edu-
cação aumentou em 192%, 
passando de R$ 120 mi-
lhões para R$ 350 milhões, 
impulsionado pela reversão 
de um dos prêmios da Mega 
da Virada de 2020, que não 
foi resgatado.

O ministério acrescen-
ta que a maior participação 
relativa de repasses das 
loterias para a conta úni-
ca do Tesouro Nacional, foi 
das parcelas destinadas à 
Seguridade Social (43,4%), 
seguida do Fundo Nacio-
nal para a Segurança Públi-
ca (23,3%) e da Educação 
(17,3%). Juntas, essas três 
áreas obtiveram 83,9% dos 
valores arrecadados.

“Além desses repasses, 
houve o recolhimento de 
R$ 450 milhões de Imposto 
de Renda, que poderão ser 
destinados ao atendimen-
to de qualquer despesa do 
governo”, informa, em nota, 
a Secretaria de Avaliação, 

Planejamento, Energia e 
Loteria (Secap).

De acordo com o rela-
tório, apesar da pandemia a 
maior parte das loterias fe-
derais registrou aumento na 
arrecadação, ano passado, na 
comparação com anos ante-
riores. “Já no período de ja-
neiro a maio de 2021, a arre-
cadação nominal das loterias 
operadas pela Caixa registrou 
crescimento de 9,6% sobre o 
mesmo período de 2020 e de 
28,9% sobre os cinco primei-
ros meses de 2017”, comple-
menta o documento.

Houve também aumen-
to de 58% nos bilhetes da 
tradicional Loteria Federal, 
ao longo dos cinco primei-
ros meses de 2021, compa-
rado ao mesmo período de 
2020. Com relação ao Loto-
fácil e à Quina, o aumento fi-
cou em 38% e 32%, respec-
tivamente, na mesma base 
de comparação. Já a Loteca 
aumentou suas vendas em 
159% entre janeiro e maio.

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Ministério da Economia informou que valores incluem os repasses sociais via Tesouro Nacional e Imposto de Renda

A diferença no preço 
do quilo da carne chega 
a R$ 25,00 nos super-
mercados da capital, re-
gistra pesquisa realizada 
pela Secretaria Municipal 
de Proteção e Defesa do 
Consumidor no dia 22 de 
junho, com o contra filé 
bovino oscilando entre R$ 
34,99 (Bemais – Bancá-
rios) e R$ 59,99 (Manaíra 
– Manaíra), uma variação 
de 71,45%.

A maior variação foi 
encontrada no quilo da 
costela bovina diantei-
ra, 71,77%, com preços 
entre R$ 22,99 (Bemais 
- Bancários) e R$ 39,49 
(Extra – Epitácio Pessoa), 
diferença de R$ 16,50. O 
Procon-JP realizou o le-
vantamento em oito esta-
belecimentos e traz preços 
de 47 tipos de carne entre 
as vermelhas, linguiça, ba-
con e miúdo de frango.

 Maiores diferenças
As maiores diferenças 

foram registradas no quilo 
do filé bovino sem cordão, 
R$ 21,39, que está oscilan-
do entre R$ 55,99 (Extra – 
Epitácio Pessoa e Bemais 
- Bancários) e R$ 77,38 (La-
torre – Torre), variação de 
38,20%; na carne de sol, R$ 
20,00, com preços entre R$ 
39,99 (Cestão Supermer-
cado – Geisel) e R$ 59,99 
(Extra – Epitácio Pessoa), 
variação de 50,01%.

Outras oscilações sig-
nificativas foram encon-
tradas no quilo da picanha 
nacional, R$ 19,91, com 
preços entre R$ 49,99 (Ma-
naíra - Manaíra e Bemais - 
Bancários) e R$ 69,90 (Pão 
de Açúcar – Epitácio Pes-
soa), variação de 39,83%; 
na paleta sem osso, R$ 
19,00, com preços entre 
R$ 26,99 (Bemais – Bancá-
rios) e R$ 45,99 (Carrefour 

Preço do quilo da carne tem 
diferença de R$ 25 em JP

Ipea amplia previsão de alta 
do PIB do setor agropecuário

O Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
revisou de 2,2% para 2,6% a 
previsão de crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB 
- soma de todos os bens e 
serviços produzidos no país) 
do setor agropecuário para 
este ano, na comparação com 
2020. Os dados, divulgados 
ontem pelo órgão, indicam 
também avanço de 2,7% para 
a produção vegetal e de 2,5% 
para a produção animal.

De acordo com o Ipea, a 
razão da revisão para cima 
foi a melhora no resultado 
esperado de itens importan-
tes tanto na produção vegetal 
como animal no ano. O Ipea 
alerta, no entanto, que a crise 
hídrica “pode prejudicar mais 
do que o previsto a produção 
vegetal, e ao segmento da pe-
cuária de bovinos, que ain-
da tem incertezas relativas à 
oferta e à demanda”.

Na produção vegetal, a 
projeção do crescimento de 
2,7% no ano deve ocorrer 
apesar da queda esperada nas 
culturas, como o café (-21%), 
o algodão (-19,7%), o milho 
(-3,9%) e a cana-de-açúcar 
(-3,1%). A retração nesses 
segmentos não será “suficien-
te para comprometer o bom 
desempenho geral da agricul-
tura sustentada nas altas da 
produção de soja (9,4%), do 
arroz (2,8%) e trigo (27,9%)”.

Produção animal
Já na produção animal, a 

alta de 2,5% no ano deve ser 
favorecida pelo crescimento 
de todos os segmentos con-
forme a projeção em bovinos 
(0,9%), nos suínos (6,8%), nas 
aves (6,5%), no leite (3,2%) e 
nos ovos (2,3%). O levanta-
mento destacou que mesmo 
positivo, o desempenho da 
carne bovina ficou aquém do 
esperado, compensado pela 
forte alta de suínos e aves.

Para o pesquisador asso-

ciado do Ipea e um dos auto-
res do estudo Pedro Garcia, 
o aumento do consumo de 
suínos e frangos compensou 
a desaceleração da carne bo-
vina. “A produção de suínos 
e frangos foi impulsionada 
pelo aumento do consumo em 
substituição ao da carne bovi-
na, que permanece com preço 
elevado e oferta limitada de 
animais para abate”.

Riscos
A pesquisa chamou aten-

ção para os riscos no setor. A 
necessidade de poupar água 
para a geração de energia hi-
drelétrica pode interferir na 
produção vegetal, agravada 
pela ocorrência de choques 
climáticos adversos no cen-
tro-sul. Na produção animal, 
o risco permanece com “uma 
possível frustração na proje-
ção de crescimento da produ-
ção de bovinos, que pode ser 
impactada por uma recupera-
ção na oferta de animais mais 
lenta do que o projetado”.

Cristina Indio do Brasil
Agência Brasil

– Aeroclube), variação de 
70,40%.

 
Locais visitados
A pesquisa do Procon-

JP esteve nos seguintes su-
permercados: Santiago e 
Latorre (Torre); Carrefour 
(Aeroclube); Extra e Pão de 
Açúcar (Epitácio Pessoa); 
Bemais (Bancários); Ces-
tão Supermercados (Gei-
sel); e Manaíra (Manaíra).

Pesquisa traz preços 
de 47 tipos de carne 
entre as vermelhas, 

linguiça, bacon e 
miúdo de frango

Produtos

Auxílio para inseridos no trabalho
A nova lei cria ainda o auxílio-inclu-

são, previsto no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência. Seu valor corresponderá a 
50% do valor do BPC em vigor, para as 
pessoas com deficiência moderada ou 
grave. De acordo com o Ministério da 
Cidadania esse é um mecanismo para 
alcançar a emancipação do programa 
social, concedendo o valor a beneficiários 
que recebem o BPC e conseguirem se 
inserir no mercado de trabalho.

A medida vale a partir de 1º de 
outubro deste ano e, caso o beneficiário 
perca o emprego ou a renda adquirida, 
ele volta automaticamente ao BPC, sem 
precisar passar pelas avaliações iniciais.

Para receber esse auxílio, o bene-
ficiário precisa ter remuneração de até 
dois salários-mínimos e ser segurado 
pela Previdência Geral ou regime pró-
prio de servidores. Além disso, deve ter 
inscrição atualizada no Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo 
federal. O texto permite o recebimento 
do auxílio-inclusão também por parte 
das pessoas com deficiência que tenham 
contado com o BPC nos cinco anos an-
teriores ao começo do trabalho e por 
aqueles cujo benefício foi suspenso.

Previsto na Lei Orgânica da Assis-
tência Social, o BPC é gerido pelo Mi-
nistério da Cidadania e sua concessão, 
manutenção e revisão pelo INSS. O 
requerimento do BPC pode ser realizado 
nas Agências da Previdência Social (APS) 
ou pelos canais de atendimento do INSS. 
O telefone é o 135 ou pelo site ou apli-
cativo de celular Meu INSS.

Além da renda, as pessoas com de-
ficiência também passam por avaliação 
médica e social no INSS. O beneficiário 
do BPC e a família dele devem estar 
inscritos no Cadastro Único antes de o 
pedido ser feito a agência da Previdência.
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Em visita ao Jornal A União, prefeito Tiago Castro revela que filmagens deverão começar no ano que vem

Depois do grande su-
cesso da Festa do Bode Rei 
virtual, que ocorreu no iní-
cio de junho, o prefeito de 
Cabaceiras, Tiago Castro, 
veio pessoalmente agrade-
cer o apoio que recebeu da 
Empresa Paraibana de Co-
municação (EPC), através 
de reportagens feitas pelo 
jornal A União e Rádio Ta-
bajara. A visita ocorreu on-
tem, em que a presidente da 
EPC, Naná Garcez, aprovei-
tou para ressaltar o papel 
da empresa em divulgar 
a cultura da Paraíba, bem 
como o turismo e promover 
o desenvolvimento de pro-
dutos literários das cidades 
paraibanas.

Na ocasião, o prefeito 
destacou que as divulgações 
contribuíram para que a “Ro-
liúde Nordestina” permane-
cesse sendo destaque na im-
prensa paraibana e nacional. 
Inclusive, ele revelou que já 
está previsto novas grava-

ções na cidade, desta vez de 
uma empresa internacional. 
“A empresa Amazon já en-
trou em contato com a Pre-
feitura para que, no próximo 
ano, Cabaceiras seja cenário 
de uma série da plataforma 
digital. Com isso, a Paraíba 
seguirá sendo destacada nas 
produções cinematográficas 
do país e do mundo”, comen-
ta Tiago Castro.

“Então, viemos princi-
palmente agradecer o apoio 
da EPC durante a 22ª edição 
da nossa tradicional festa 
do Bode Rei e também ao 
aniversário da nossa cida-
de. Tanto o jornal A União 
quanto a Rádio Tabajara fo-
ram muito importantes para 
o evento. Então, aproveitei 
para vir conhecer pessoal-
mente a presidente Naná e 
as instalações da empresa”, 
acrescentou o prefeito.

A presidente da EPC 
aproveitou a visita para en-
fatizar o papel da empresa 
em levar informação a to-
dos os cantos. Ela também 
apresentou algumas obras 

literárias produzidas pela 
editora A União, que desta-
cam a cidade de Cabaceiras. 
“Somos o único jornal im-
presso da Paraíba e é nosso 
dever informar à população 
o que está acontecendo em 
todo o estado. Poder pro-
porcionar a interiorização 
do turismo paraibano é 
nossa missão como empre-
sa de comunicação. já estive 
algumas vezes na cidade e 
conheço de perto o poten-
cial econômico daquela re-
gião do Cariri e podemos 
transformar tudo isso em li-
vro”, pontuou Naná Garcez.

Durante a visita, o pre-
feito informou que o sucesso 
da festa virtual superou as 
expectativas de tal maneira 
que a partir do próximo vai 
permanecer acontecendo, 
mesmo com o retorno da 
festa presencial. “A ideia de 
manter a festa do Bode Rei 
vivo, durante essa pande-
mia, foi um sucesso! Só no 
dia do evento foram mais de 
76 mil espectadores ao vivo, 
de todos os estados brasilei-

Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Cabaceiras será cenário de 
série produzido pela Amazon
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Prefeito de Cabaceiras, Tiago Castro, visita o jornal A União e é recebido pela presidente da EPC, Naná Garcez

ros e até mesmo de outros 
países, como Rússia e Irlan-
da, por exemplo”, celebrou. 

Cabaceiras ficou conhe-
cida mundialmente por pos-
suir um cenário peculiar que 

possui luz natural do sol que 
proporcionou a cidade o tí-
tulo de “Roliúde Nordestina”. 
O município fica a 166 km de 
João Pessoa e devido aos fil-
mes e séries já gravados no 

local, como o Auto da Com-
padecida e ‘Onde nascem os 
fortes’, por exemplo, fez sur-
gir o desenvolvimento de ge-
ração de renda que vem ala-
vancando a economia local.

Foto: Roberto Guedes

Ministérios devem implementar ações  
contra discriminação racial e preconceito

Os ministérios da Educa-
ção (MEC), da justiça e Seguran-
ça Pública (MjSP), da Mulher, 
Família e dos Direitos Humanos 
(MMFDH) e da Saúde (MS) as-
sinaram ontem quatro acordos 
de cooperação técnica para im-
plementar ações de promoção 
da igualdade racial e de enfren-
tamento ao preconceito e à dis-
criminação. Um quinto acordo 
foi assinado com o Ministério 
Público do Mato Grosso do Sul 
(MP-MS), com o mesmo objeti-
vo. Segundo o MMFDH, a assi-
natura dos acordos permitirá a 
elaboração de “estratégias para 
o desenvolvimento de políti-

cas públicas que promoverão a 
igualdade racial nas escolas, en-
tre profissionais de saúde e no 
sistema penitenciário”.

“Vamos enfrentar com co-
ragem este tema que ainda nos 
deixa muito tristes”, comentou 
a ministra Damares Alves, du-
rante a cerimônia para assina-
tura dos acordos, da qual parti-
ciparam os ministros Anderson 
Torres (justiça e Segurança Pú-
blica) e Marcelo Queiroga (Saú-
de), além de representantes do 
Ministério da Educação, do MP
-MS e parlamentares.

Pedagógico
O acordo entre o MMFDH 

e MEC prevê a formação conti-
nuada de professores do ensi-

no fundamental I (6 a 10 anos 
de idade), para implementação 
de ações de conscientização da 
igualdade racial nas escolas. 

Segurança
Com o Ministério da Saú-

de, o MMFDH assinou dois 
acordos. O primeiro prevê a im-
plementação do projeto “A se-
gurança pública na promoção 
da igualdade racial”, que visa a 
capacitar agentes do Sistema 
Único de Segurança (SUSP) 
quanto à temática da igualdade 
étnico-racial.

O segundo acordo objeti-
va a implementação do projeto 
“Raça/Cor no Sistema Prisio-
nal: respeito e acesso a direi-
tos”, voltado à capacitação de 

policiais e equipes técnicas que 
atuam em unidades penais a 
fim de qualificar as ações e ati-
vidades de promoção da igual-
dade étnico-racial no sistema 
penitenciário nacional.

Saúde
Com o acordo assinado 

pelos ministérios da Saúde e 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos, será possível elabo-
rar estratégias e ações interse-
toriais voltadas à promoção da 
equidade. Além da população 
negra, as ações também con-
templarão povos e comunida-
des tradicionais, a população 
albina, bem como outros seg-
mentos sociais em situação de 
vulnerabilidade social.

Alex Rodrigues 
Agência Brasil

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

Pesquisa IBGE

38% da população teve problema com água em 2019

Dados dos Indicado-
res Sociais de Moradia no 
Contexto Pré-Pandemia 
de Covid-19 mostram que 
quase 38% da população 
brasileira tinha alguma 
vulnerabilidade de acesso 
à água, o que poderia difi-
cultar a higienização das 
mãos em 2019, ano an-
terior à pandemia de co-
vid-19. A higienização das 
mãos e objetos é apontada 
como uma das medidas 
sanitárias para se evitar o 
contágio pelo novo coro-
navírus.

A pesquisa divulga-
da ontem pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) indica 
que, enquanto 22,4% dos 
moradores residiam em 

domicílios sem abasteci-
mento diário ou estrutu-
ra de armazenamento de 
água, 11,9% eram abas-
tecidos por outra forma 
que não a rede geral. Além 
disso, 3,4% dos lares não 
estavam ligados à rede ge-
ral de água nem contavam 
com canalização.

“No contexto atual, no 
qual autoridades de saúde 
apontam a importância do 
distanciamento social e 
da lavagem das mãos com 
água e sabão para o com-
bate à pandemia, o IBGE 
considera fundamental 
disponibilizar informa-
ções que auxiliem a supe-
ração da crise e a prote-
ção da população frente 
ao grave quadro de saúde 
pública global”, disse, em 
nota, o analista do estudo, 
Bruno Mandelli Perez.

As dificuldades de 
higienização eram ainda 
maiores entre as grandes 
regiões do país. No Norte, 
10,7% da população brasi-
leira residia em domicílios 
sem canalização interna de 
água e abastecidos princi-
palmente de outra forma, 
que não a rede geral de dis-
tribuição de água. No Nor-
deste, essa proporção era 
de 7,9%. A média nacional 
era de 3,4%. Entre as uni-
dades da federação, o maior 
valor foi verificado no Pará, 
com 13,8%.

O percentual de pes-
soas pretas ou pardas 
(4,8%) que viviam em 
lares que não tinham na 
rede geral a sua principal 
forma de abastecimento 
de água e não contavam 
com canalização interna 
nos domicílios era bem 

maior do que a população 
de brancos (1,6%).

Área rural
Nas áreas rurais, 18,8% 

das pessoas moravam em 
domicílios que não tinham 
na rede geral a sua princi-
pal forma de abastecimen-
to de água e não contavam 
com canalização interna 
nas casas.

Segundo o pesquisador, 
os dados revelam a desi-
gualdade no abastecimento 
de água nos lares brasilei-
ros. “Somente 62,2% da po-
pulação dispunha de água 
oriunda de rede geral de 
distribuição, com abasteci-
mento diário e com estru-
tura de armazenamento em 
seu domicílio, e, portanto, ti-
nha melhores condições de 
cumprir as recomendações 
de higienização.”

Outra preocupação das 
autoridades sanitárias para 
controle da disseminação do 
vírus é o número de pessoas 
por domicílio e a possibili-
dade de isolamento na resi-
dência no caso de infecção 
de algum morador. Os dados 
do IBGE mostram que, em 
2019, 27% da população 
brasileira viviam em domi-
cílios com três pessoas. já 
9,8% da população brasilei-
ra residia em lares com seis 
ou mais moradores.

O estado do Amapá 
(32,5%), assim como a Re-
gião Metropolitana de Ma-
capá (32,4%) e a capital, 
Macapá (32%), apresenta-
ram a maior proporção de 
pessoas vivendo em domi-
cílios com seis pessoas ou 
mais, em 2019.

Segundo o IBGE, esse 
indicador também está 

correlacionado a cor ou 
raça e à renda dos mora-
dores. A proporção de do-
micílios com seis ou mais 
moradores era 12,3% en-
tre a população preta ou 
parda e 6,5% na população 
branca. Entre a população 
que vivia na pobreza, 22% 
residiam em lares com seis 
ou mais pessoas.

Algumas famílias bra-
sileiras ainda viviam em 
domicílios sem banheiro. 
Isso foi verificado em 2,6% 
da população. No Norte do 
país, 11% dos moradores 
não tinham banheiro em 
casa. Entre a população 
que vivia na pobreza, mais 
da metade (57,2%) residia 
em lares com mais de três 
moradores por banheiro. já 
8,1% em domicílios sem o 
cômodo usado para higieni-
zação pessoal.

Uma comitiva do 15o Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro 
(BI Mtz),  liderada pelo coronel Jorge Luiz Viana Correia, foi recebida, ontem, 
no jornal A União, pela presidente da Empresa Paraibana de Comunicação, 
Naná Garcez. A visita, de cortesia, foi para agradecer o apoio da EPC na 
pesquisa que a corporação realizou no arquivo do Jornal A União, com 
vistas a produzir uma revista para celebrar os 80 anos da instituição.

80 anos do BI Mtz

Foto: Roberto Guedes
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Salles deixa Meio Ambiente e 
Joaquim Pereira Leite assume
Pedido de exoneração teria partido do próprio ex-ministro, que é alvo de um inquérito sobre venda de madeira ilegal

O presidente Jair Bolso-
naro exonerou o ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Sal-
les. A informação foi publicada 
no Diário Oficial da União e 
informa que a exoneração foi 
a pedido de Salles. No mesmo 
decreto, Bolsonaro nomeou 
Joaquim Alvaro Pereira Leite 
como novo ministro do Meio 
Ambiente.

“Para que isso (investiga-
ção) seja feita de forma mais 
serena possível, apresentei mi-
nha exoneração”, disse Salles 
ao justificar o pedido em en-
trevista no Palácio do Planalto.

Salles é alvo de inquéri-
to, autorizado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) a pe-
dido da Procuradoria Geral 
da República (PGR), por su-
postamente ter atrapalhado 
investigações sobre apreensão 
de madeira. Ele nega ter come-
tido irregularidades.

A demissão ocorre um 
dia depois de Bolsonaro elo-
giar Salles em evento no Pa-
lácio do Planalto. “Parabéns, 
Ricardo Salles. Não é fácil ocu-
par seu ministério. Por vezes, 
a herança fica apenas uma 
penca de processos. A gente 
lamenta como por vezes so-
mos tratados por alguns pou-
cos desse outro Poder, que é 
muito importante para todos 
nós”, disse o presidente du-
rante evento de lançamento 

do Plano Safra 2021-2022.
O anúncio da troca no 

Ministério do Meio Ambiente 
também ocorre no momento 
em que o governo é acusado 
de corrupção na compra de 
vacinas para a covid-19. Em 
entrevista ao Estadão mais 
cedo, o deputado Luis Miranda 
(DEM-DF), aliado do Palácio 
do Planalto, afirmou ter alerta-
do o próprio Bolsonaro de que 
havia “corrupção pesada” no 
Ministério da Saúde envolven-
do a compra da Covaxin.

Na ocasião, segundo o 
parlamentar, o presidente 
afirmou que procuraria a Po-
lícia Federal para investigar 
o caso. Apesar do aviso, o 
governo seguiu com o negó-
cio em que prevê pagar pelo 
imunizante indiano um preço 
1.000% maior do que o anun-
ciado pela própria fabricante 
seis meses antes.

“Para que isso (investigação) seja 
feita de forma mais serena 
possível, apresentei minha 
exoneração”, disse Salles ao 
justificar o pedido em entrevista 
no Palácio do Planalto

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) concluiu 
ontem, o julgamento so-
bre a decisão da Segun-
da Turma que declarou 
a suspeição do ex-juiz 
federal Sérgio Moro ao 
condenar o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) na ação do 
tríplex do Guarujá. Por 
sete votos a quatro, os 
ministros confirmaram 
o entendimento de que 
Moro foi parcial ao con-
denar o petista. Resta-
vam apenas os votos do 
presidente da Corte, Luiz 
Fux, e do decano Marco 
Aurélio Mello.

Com situação favorá-
vel ao petista - sete votos 
a dois no início da sessão 
-, o julgamento foi reto-
mado após dois meses 
de paralisação em decor-
rência de pedido de vista 
(mais tempo para análi-
se) apresentado pelo de-
cano.

Primeiro a votar, 
Mello foi enfático na de-
fesa do ex-juiz da Lava 
Jato e seguiu a linha dis-
sonante que predominou 
em seus 31 anos de atua-
ção na mais alta Corte do 
país, votando de acordo 
com a ala minoritária na 
leitura do habeas corpus 
que compreendeu não 
ter havido parcialidade 
de Moro ao julgar Lula.

“O juiz Sérgio Moro 

surgiu como verdadeiro 
herói nacional e então, 
do dia para a noite, ou 
melhor, passado algum 
tempo, é tomado como 
suspeito. E aí caminha-se 
para dar o dito pelo não 
dito em retroação incom-
patível com os interesses 
maiores da sociedade, 
os interesses maiores do 
Brasil”, afirmou o decano.

Marco Aurélio tam-
bém fez referência aos 
diálogos obtidos na 
Operação Spoofing, que 
investigou o grupo de 
hackers processado pelo 
ataque cibernético que 
roubou mensagens de 
procuradores da Lava 
Jato e do próprio Moro. 
Alguns ministros usaram 
trechos das conversas 
como ‘reforço argumen-
tativo’ em seus votos 
para declarar o ex-juiz 
parcial.

“Dizer-se que a sus-
peição está revelada em 
gravações espúrias, é 
admitir que ato ilícito 
produza efeitos, valendo 
notar que a autenticida-
de das gravações não foi 
elucidada. De qualquer 
forma, estaria a envolver 
diálogos normais, con-
siderados os artífices do 
Judiciário”, comentou o 
ministro.

Sobre Moro, o deca-
no disse ainda que se ca-
minha ‘para execração de 
magistrado que honrou 
o Judiciário, que adotou 
postura de imensa cora-
gem ao enfrentar a cor-
rupção’.

Caso tríplex: STF decide 
que Moro foi parcial

Na pandemia

Mourão diz que faltou “princípio 
de liderança” ao Governo Federal

O vice-presidente Ha-
milton Mourão criticou no-
vamente a forma como o Go-
verno Federal se comunicou 
com a população durante a 
pandemia do novo coronaví-
rus. Mourão disse ontem, que 
informar corretamente é um 
“princípio de liderança” e ci-
tou a distribuição de notícias 
falsas. “Tem muita coisa que 
circula pela internet. Umas 
são verdadeiras, outras nem 
tanto. Nessas horas, tem que 
ter uma informação precisa e 
veraz, para que as pessoas en-
tendam o que está acontecen-
do”, disse em conversa com 
jornalistas.

O general ainda cobrou 
sensibilidade de integrantes 
do governo em relação ao 
crescente número de mortes 
por covid-19. “Ninguém no 
governo pode ficar achando: 
não, está morrendo gente aí. 

Não sou eu, não é meu filho, 
não é minha filha. Negativo”. 
“Acho que, sem exceção, todos 
aqui no governo perderam 
alguém. Podem não ser da fa-
mília, mas amigos próximos, 
amigos de uma vida inteira 
que se foram”, lamentou.

Mourão reiterou a visão 
exposta na terça, 22, em en-
trevista à GloboNews, quando 
afirmou que o governo deve-
ria ter realizado “campanha 
de esclarecimento da popula-
ção sobre a realidade da doen-
ça”. Na contramão de Mourão, 
o presidente Jair Bolsonaro já 
defendeu a redução dos inves-
timentos em peças publicitá-
rias com informações sobre a 
pandemia. “Alguém precisa de 
propaganda na televisão so-
bre covid ou todo mundo sabe 
o que está acontecendo?”, 
questionou o presidente em 
conversa com apoiadores na 
saída do Palácio da Alvorada 
no último dia 15.

Na conversa com jorna-

listas de ontem, o vice-pre-
sidente evitou falar sobre as 
acusações de irregularidades 
nos contratos do governo para 
a compra da vacina Covaxin e 
de suposto favorecimento à 
empresa Precisa Medicamen-
tos, responsável pela vacina 
indiana no Brasil.

Mourão fez críticas à 
CPI da Covid, que, segundo 
ele, não debate ações do go-
verno “extremamente impor-
tantes para mitigar os efeitos 
da pandemia”. Mencionou os 
programas de auxílio emer-
gencial e de manutenção 
do emprego. “Medidas fo-
ram tomadas para socorrer 
a economia, as pessoas que 
trabalham, as empresas que 
produzem e a própria ques-
tão social, com recursos que 
foram colocados na mão dos 
mais vulneráveis”, disse.

Na avaliação do vice, po-
sicionamentos dele contrários 
às ideias de Bolsonaro não são 
o motivo de seu isolamento 

dentro do governo, mas admi-
te que existem diferenças en-
tre os dois. “O presidente tem 
uma forma de ver as coisas. 
Ele é o decisor. Eu tenho outra 
maneira de ver. Não vou con-
tra as decisões do governo. 
Agora, algumas observações 
eu faço”, disse.

O general afirmou que 
não precisa deixar o gover-
no caso concorra ao Senado 
nas eleições de 2022, mas 
não confirmou desejo de se 
tornar parlamentar. Admitiu 
também que sua presença 
na chapa de Bolsonaro não é 
necessária por não pertencer 
a um partido grande. “Com a 
eleição polarizada como está 
nesse momento, o presidente 
vai precisar de uma compo-
sição mais forte que a que o 
elegeu, que foi praticamente 
nenhuma em 2018. Conse-
quentemente, algum partido 
daqueles que o apoiarem vão 
solicitar para compor a chapa 
com um vice-presidente”.

Gustavo Côrtes
Agência Estado

Agência Estado 

Weslley Galzo, 
Rayssa Motta e
 Pepita Ortega
Agência Estado

1o Encontro Regional de Meninos e 
Meninas de Rua do NE acontece sábado

Mais de 265 mil crian-
ças e adolescentes, de 0 a 
19 anos, foram assassina-
das no Brasil conforme as 
últimas décadas, segundo 
Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (IPEA), 
num relatório de 2020. 
Deste quadro, muitos são 
da Região Nordeste. Te-
mas da violência contra a 
população infanto-juvenil 
em vulnerabilidade serão 
tratados no 1º Encontro 
Regional de Meninos e me-
ninas de Rua, que se rea-
liza neste sábado (26), de 
forma on-line, às 13h, pela 
plataforma Zoom.

Com a bandeira “ Vida e 
Voz”, o encontro é destinado 
a educadores e lideranças 
do movimento e tem como 
prioridade o fortalecimento 
e unificação das ações  para 
o melhor enfrentamento 
da violação dos direitos de 
crianças e adolescentes, so-
bretudo daqueles em vul-
nerabilidade e em situação 
de rua. Além da Paraíba, o 

evento reúne todos os esta-
dos da Região Nordeste, ex-
ceto a Bahia.

A Paraíba será repre-
sentada pelas coordenações 
de João Pessoa e Campina 
Grande. A psicóloga Sale-
te Ribeiro de Freitas, da 
coordenação/JP, fala da im-
portância do evento e da 
expectativa da realização 
de forma remota. “Pela pri-
meira vez, de forma on-line, 
iremos definir duas linhas 
de ação do movimento que é 
a formação e a organização 
da meninada em situação de 
rua”, diz Salete.

Ela acrescenta que será 
o momento de se posiciona-
rem contra o genocídio de 
crianças, adolescentes e jo-
vens, em especial pobres e 
negros do Brasil, especifica-
mente da Região Nordeste. 
Salete não adiantou sobre a 
estatística de mortes da po-
pulação infanto-juvenil em 
situação de rua na Região. 
“No encontro é que iremos 
consolidar um diagnóstico 

destes dados por cada esta-
do”, destacou.

Os educadores, em 
sua maioria, são egressos 
do movimento nacional de 
meninos e meninas de rua. 
Muitos deles e delas, atual-
mente são conselheiros tu-
telares, estão nos movimen-
tos de luta para a garantia 
de direitos das crianças e 
dos adolescentes e também 

atuam em entidades do sis-
tema de garantia de direi-
tos nos três eixos: controle, 
promoção e defesa.

As articulações con-
tinuam por estado. A pla-
taforma comporta 300 
integrantes. O link será en-
caminhado para cada pes-
soa inscrita,  pouco antes do 
início do evento, previsto 
para as 13h.

O anúncio da troca 
no Ministério do Meio 

Ambiente também 
ocorre no momento 
em que o governo é 

acusado de corrupção 
na compra de vacinas 

para a covid-19



Jogador ainda não tem prazo
para voltar aos treinos depois de 
um procedimento cirúrgico e 
segue desfalcando o Botafogo
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Brasileirão
Corinthians e Bahia (foto) têm jogos importantes 
hoje pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. 
Pela Série B, o Cruzeiro enfrenta o Vasco. Página 23
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Cirurgia afasta
o goleiro 
Felipe dos 
gramados

O Botafogo não poderá 
contar ainda com o goleiro 
Felipe para o jogo de amanhã, 
contra o Altos, no Almeidão, 
pela quinta rodada da Série 
C. O atleta, que não jogou as 
últimas duas partidas, foi 
submetido a uma cirurgia na 
lombar e deverá ficar algum 
tempo longe dos gramados. 
Só no início de julho, o golei-
ro estará liberado para fazer 
os primeiros treinos físicos e, 
por enquanto, não há previ-
são de retorno.

Segundo o Dr. José Rama-
lho, neurocirurgião respon-
sável pela cirurgia de Felipe, 
o atleta vinha se queixando 
muito de dores na lombar e 
os tratamentos convencio-
nais e analgésicos já não con-
seguiam resolver o problema.

“Ele tinha uma dor lom-
bar, de envolvimento da raiz 
nervosa, de alta intensidade, 
que dificultava muito a sua 
atividade física. É uma doen-
ça degenerativa de múltiplos 
níveis, então nós fizemos 
uma cirurgia simples, que vai 
permitir o controle da dor de 
forma plena e a independên-
cia de analgésicos. Assim, ele 
poderá treinar normalmen-

te, apesar da doença lombar 
crônica. Felipe agora vai fa-
zer um treinamento específi-
co de fortalecimento da mus-
culatura da lombar, e a partir 
daí, treinar normalmente”, 
afirmou o médico.

Sem poder contar com o 
paredão Felipe, Rhuan segue 
como titular para o jogo con-
tra o Altos. O goleiro não foi 
bem no primeiro jogo dele, 
contra o Volta Redonda, mas 
teve uma grande atuação na 
partida contra o Floresta, 
na última rodada. O jogo é 
tido por todos no Belo, como 
de alta importância, porque 
será contra o líder do  gru-
po, e um resultado negativo 
deixaria o clube bem afasta-
do dos primeiros colocados. 
Além do mais, o time ainda 
não venceu dentro de casa, o 
que vem provocando muitas 
críticas dos torcedores.

“Será um jogo difícil, um 
confronto direto na briga 
pelo G4 e a gente sabe que 
com o passar dos jogos, a 
competição vai se afunilando 
e com um resultado adver-
so dentro de nossa casa, o 
adversário pode se distan-
ciar da gente, então é um 
jogo que vamos com extre-
ma força para poder ganhar 
e voltar a vencer dentro de 
casa”, disse o zagueiro Da-
niel Felipe, que acha que o 
entrosamento com William 
Machado vem melhorando, 
jogo após jogo.

O técnico Gerson Gus-
mão definirá hoje o time ti-
tular para enfrentar o Altos. 
Os jogadores, Rogério e Clay-
ton, que estavam no departa-
mento médico, podem ficar 
à disposição do treinador, e 
assim, serem relacionados 
para a partida. 

Treze 
O treinador Tuca Gui-

marães começou ontem a 
definir o time do Treze para 
o jogo de domingo, contra o 
Sousa, pela quarta rodada 
da Série D, às 16 horas, no 
Amigão, em Campina Gran-
de. Com apenas 2 pontos e 
na penúltima colocação do 
grupo 3, o Galo, que vem de 
um empate dentro de casa 
contra o Central, precisa 
agora mais do que nunca 
da vitória no próximo jogo, 
para se aproximar da zona 
de classificação.

Apesar do empate em 
casa contra o Central, na 
última rodada, quando o 
time não teve um bom pri-
meiro tempo, mas foi me-
lhor do que o adversário 
na segunda etapa, a comis-
são técnica e os jogadores 
acham que a equipe vem 

crescendo, jogo após jogo, e 
já começa a pôr em prática 
o que deseja o técnico Tuta 
Guimarães. Um exemplo 
desse pensamento é o ata-
cante Wallyson Bahia, que 
começou apagado no clube, 
mas agora como atacante 
de área vem marcando gols.

“Gracas a Deus, estou 
começando a evoluir. O 
esquema de jogo do trei-
nador Tuta Guimarães é 
exatamente como eu con-
sigo produzir mais e as 
coisas estão acontecendo. 
O time está encaixadinho 
e tenho a certeza que va-
mos conseguir a primeira 
vitória na competição, do-
mingo contra o Sousa. Te-
mos que aproveitar bem 
essa sequência de jogos 
em casa, para encostar 
nos líderes do grupo”, dis-
se o atacante.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br  Ele tinha uma dor 

lombar, de envolvimento 
da raiz nervosa, de alta 

intensidade, que 
dificultava muito a sua 
atividade física. É uma 

doença degenerativa de 
múltiplos níveis 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Fora de campo

Torcida do Campinense foi a maior compradora dos 
pacotes de transmissão dos jogos do Paraibano

O Campinense, além de 
ganhar o título paraibano, 
dentro de campo, fora dele 
também foi o melhor. O núme-
ro de torcedores que compra-
ram os pacotes de transmissão 
dos jogos foi o maior de todos, 
deixando para trás o Treze e 
o Botafogo. Os números finais 
ainda não foram divulgados 
pelo Jornal da Paraíba, respon-
sável pelas transmissões, nem 
pela diretoria da Raposa, mas 
o presidente do clube, Phelipe 
Cordeiro, ficou muito feliz com 
a notícia.

“É claro que o que iremos 
receber não será igual ao que 
arrecadaríamos com a presen-
ça de nossa torcida nos jogos, 
mas veio em boa hora e vai 
ajudar bastante nas despesas. 
Nosso torcedor provou que 
temos a maior torcida do Es-
tado. Os números são oficiais 
e mostram a superioridade de 

nossa torcida sobre a do Treze 
e do Botafogo, que fazem parte 
do trio de ferro do futebol pa-
raibano. Nós recebemos uma 
parte do dinheiro antecipado e 
estamos aguardando a segun-
da parte para sabermos, com 
exatidão, a quantia destinada 
ao Campinense”, disse o pre-
sidente. 

A diretoria do Botafogo 
teve acesso aos números finais 
e divulgou que o clube arreca-
dou com as transmissões dos 
jogos, R$ 24.022.28, o que deu 
uma média de R$ 3 mil por 
jogo, já que o Belo jogou sete 
partidas na competição. 

“Se fôssemos para as 
finais, esses números iriam 
crescer muito. Num momento 
delicado como esse, sem a ren-
da dos jogos, qualquer quantia 
vem em boa hora. A tendên-
cia é que no próximo ano te-
nhamos uma quantia maior e 
somada às rendas com a pre-
sença do nosso torcedor no 
Almeidão”, disse o presidente 

do Belo, Alexandre Cavalcanti.
Segundo informações 

da empresa responsável pela 
transmissão dos jogos, a or-
dem dos clubes, quanto ao 
número de torcedores parti-
cipantes das transmissões, foi 
a seguinte: Campinense foi o 
primeiro, o Treze veio em se-
gundo, o Botafogo em terceiro, 
o Sousa em quarto, o Atlético 
em quinto, o Nacional de Patos 
em sexto, o São Paulo Crystal 
ficou na sétima posição, e por 
último, a Perilima em oitavo 
lugar. O número de torcedores 
de cada clube, nem o mon-
tante de recursos destinados 
foram informados.

Série D
Ontem, pela Série D do 

Paraibano, Sousa e Campinen-
se voltaram a se enfrentar, no 
Estádio Marizão. Desta vez, 
o Sousa levou a melhor, em 
jogo bastante movimentado 
em gols. No final, vitória do 
Dinossauro por 3 a 2.

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Sousa e Campinense, que decidiram o Paraibano domingo passado, se enfrentaram pela Série D, no Marizão

Principal jogador do Botafogo, 
depois de Marcos Aurélio, o goleiro 

Felipe está afastado dos treinamentos desde 
que passou por uma cirurgia na região lombar

Foto: Instagram
/Botafogopb



Meia, de 43 anos, nova contratação do São Paulo, está confiante em medalha dourada nos Jogos de Tóquio

O São Paulo apresen-
tou na última terça-feira sua 
maior contratação na tem-
porada para o time feminino. 
Aos 43 anos, a meio-campis-
ta Formiga chega para dar 
mais experiência ao time e 
assinou contrato até o fim de 
2022, talvez seu último vín-
culo na carreira. “Todo mun-
do sabe da minha luta, do 
meu desejo de ver o futebol 
feminino no auge. Quando 
estiver assim terá chegado 
meu momento de parar”, dis-
se a atleta, que aposta na 
medalha de ouro da seleção 
brasileira nos Jogos Olímpi-
cos de Tóquio.

Formiga, ou Miraildes 
Maciel Mota, nasceu em Sal-
vador e é uma das maiores 
jogadoras da história. “Mi-
nha história foi de superação 
e espero que isso sirva para 
muitas meninas. Precisa 
ter os pés no chão e buscar 
sempre o melhor, pois nada 
cai do céu”, comentou a jo-
gadora, que foi duas vezes 
medalha de prata nos Jogos 
Olímpicos, em 2004 e 2008, e 
ainda teve um terceiro lugar 
na Copa do Mundo de 1999, 
nos Estados Unidos, e um 
vice-campeonato na Copa da 
China, em 2007.

“É um projeto audacio-
so, então um dos motivos de 
vir também é o pós-carreira, 
para trabalhar na gestão ou 
como técnica ou auxiliar. As 
competições no Brasil estão 
se fortalecendo, não vemos 
tantos placares elásticos, o 
nível está melhorando”, afir-
mou a atleta, que pretende 
fazer curso de treinadores. 

“Pretendo organizar minha 
vida quando voltar de Tó-
quio, mas já manifestei meu 
desejo para a CBF de fazer o 
curso de técnico. Quero fazer 
as coisas 100%. Sempre fico 
observando os treinadores, 
busco dicas, para me prepa-
rar para o futuro”, explicou.

Formiga retorna ao São 
Paulo após 21 anos, já na reta 
final de sua carreira. Ela ves-
tiu a camisa tricolor de 1997 
a 2000, quando a modalida-
de ainda carecia de recursos 
e incentivos. “Estamos re-
cebendo uma atleta de qua-
lidade técnica indiscutível, 
que só foi possível graças 
ao patrocinador próprio do 
futebol feminino, o Tricolor 
Chip. É um momento histó-
rico para o São Paulo, um dia 
de muita alegria para todos 
nós”, disse o presidente Júlio 
Casares, antes de entregar a 
camisa 8 para a atleta.

Agora, ela se prepara 
para talvez sua última Olim-
píada - já esteve em outras 
seis edições e vai bater um 
recorde de participações 
junto com o velejador Ro-
bert Scheidt. “As chances 
são grandes de conseguir 
essa medalha. Eu sinto que 
desta vez o ouro vem para o 
Brasil”, revelou a meio-cam-
pista, que brincou sobre o 
segredo de sua longevidade. 
“O meu segredo é água de 
coco. Meu corpo é minha 
ferramenta de trabalho, pre-
ciso cuidar dele e da minha 
mente. Tem atletas com 38 
anos que já pensam em pa-
rar. Por isso me cuido. Não 
tenho restrições alimenta-
res, mas procuro me alimen-
tar bem e fazer as coisas por 
amor”, concluiu.

Paulo Favero
Agência estado

Jogadora Formiga vê seleção
pronta para brigar pelo ouro
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Atletas de Uganda testam positivo para covid

A delegação de atletas olímpicos 
de Uganda, que chegou no último 
sábado a Tóquio para se preparar 
para os Jogos Olímpicos, teve nessa 
quarta-feira a confirmação de um 
segundo caso positivo de covid-19. 
A informação foi divulgada pelas au-
toridades do município de Izumisano, 
perto de Osaka, onde os africanos 
estão hospedados.

No último sábado, um treinador, 
não identificado, testou positivo para 
o novo coronavírus ao desembarcar 

no Aeroporto Internacional de Nari-
ta, em Tóquio. O restante da dele-
gação, formada por oito membros, 
foi então colocado em isolamento 
em Izumisano e deverão ficar em 
quarentena até o dia 3 de julho.

“As autoridades médicas locais 
entrevistaram os oito membros e 
determinaram que eram casos de 
contato e pedimos que ficassem 
isolados até 3 de julho”, explicou um 
responsável da cidade de Izumisano, 
acrescentando que está sendo estu-
dada a possibilidade de poderem 
treinar ao ar livre, perto do hotel.

Este é o segundo caso positivo 
de infecção pelo novo coronavírus 
em delegações olímpicas que já 
começam a chegar ao Japão para 
os Jogos Olímpicos, que acontece-
rão entre 23 de julho e 8 de agosto

A equipe de softball da Aus-
trália tornou-se a primeira dele-
gação estrangeira a chegar ao 
Japão para a Olimpíada no início 
deste mês. Outros 14 remadores 
dinamarqueses também chega-
ram e viajaram para sua cidade 
anfitriã, localizada em Ogata, na 
província de Akita.

Agência Estado

Formiga se prepara para a sua 
última Olimpíada, já que esteve 
em outras seis edições e agora vai 
bater um recorde de participações

Filho de Hortência vai
representar o Brasil
no hipismo em Tóquio

O cavaleiro João Vitor Marcari Oliva, filho da 
ex-jogadora de basquete Hortência, será o represen-
tante brasileiro no hipismo adestramento nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio-2020, que começam no dia 
23 de julho. A Confederação Brasileira de Hipismo 
(CBH) confirmou nessa terça-feira a convocação dele 
e do cavalo Escorial Horsecampline.

Nas redes sociais, a medalhista olímpica come-
morou o feito do filho. “Orgulhosa demais”, disse 
Hortência, que compartilhou no seu Twitter a carta 
de convocação e parabenizou o filho. “Muita emo-
ção com a convocação do meu filho para mais uma 
Olimpíada! Orgulhosa demais! Você merece tudo 
isso, pela sua dedicação. Te amo, filho”, escreveu.

Somente na prova individual, João Victor, de 
25 anos, fará a sua estreia na Olimpíada de Tóquio 
já no dia 24 de julho. O evento no Japão será sua 
segunda participação em Jogos Olímpicos. O cava-
leiro fez parte da equipe brasileira no Rio-2016. O 
país ficou em 10o lugar na prova por equipes e João 
Victor acabou em 46o no individual.

Com três índices técnicos, o cavaleiro paulista 
conquistou a única vaga do Brasil no hipismo ades-
tramento ao apresentar a melhor média (70,565%), 
considerados os dois melhores resultados entre os 
conjuntos (cavalo/cavaleiro) que atingiram o requisito 
estabelecido pela Federação Equestre Internacional 
(FEI, na sigla em francês) - índice mínimo de 66% de 
nota média final e com pelo menos um juiz FEI5* no 
Grand Prix em Concursos de Dressage Internacional 
(CDI) acima de 3*.

Na carreira, João Victor já conquistou o Prêmio 
Brasil Olímpico, do Comitê Olímpico do Brasil (COB), 
em cinco edições, de 2014 a 2018, além de ter sido 
indicado em 2013 e 2012.

Agência estado 

Novak Djokovic tem presença confirmada nas 
Olimpíadas, que não terão Nadal e Del Potro

Em meio a um número crescente 
de desistências de tenistas - entre 
eles o espanhol Rafael Nadal -, o 
sérvio Novak Djokovic, atual número 
1 do mundo, teve a sua presença 
confirmada nos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020. A confirmação da pre-
sença do atual campeão de Roland 
Garros veio através da Associação de 
Tênis da Sérvia, ontem.

"Novak confirmou o desejo de 
participar das Olimpíadas e já en-
viamos a lista com seu nome ao 
Comitê Olímpico da Sérvia", disse a 
federação. Além de Djokovic, a lista 
completa de participantes sérvios tem 
apenas Miomir Kecmanovic, uma vez 
que Dusan Lajovic, Filip Krajinovic e 
Laslo Djere resolveram abdicar da 
competição.

"O coronavírus tornou tudo o 
mais difícil possível. A bolha será em 
Tóquio para cerca de 10.000 pessoas, 
o que será muito complicado e difi-
cultará significativamente a perma-
nência dos atletas nas Olimpíadas. 
Uma coisa é estar em uma bolha em 
um torneio com no máximo várias 
centenas de participantes, e outra é 
estar em uma multidão de 10.000", 
informou a federação sérvia

Com a presença de Kecmanovic, 
o líder do ranking e dono de 19 títulos 
de Grand Slam ao menos pode ter 
a chance de também se inscrever 
nas duplas, dependendo do ranking 
combinado para conseguir uma vaga 

na chave. Djokovic tem apenas uma 
medalha de bronze olímpica, con-
quistada em simples nos Jogos de 
Pequim-2008, na China.

Del Potro
Apesar de todo o trabalho de 

Juan Martin del Potro para tentar se 
recuperar a tempo de disputar os 
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, o 
argentino não terá condições de atuar 
na competição, que começa daqui a 

um mês. A informação foi confirmada 
pela equipe do tenista de 32 anos e 
que já passou por quatro cirurgias no 
joelho direito. A operação mais recen-
te foi realizada em março deste ano.

"Delpo não poderá disputar os 
Jogos. A reabilitação do joelho está 
indo bem, mas o médico sugeriu que 
Juan Martin continuasse com seu pro-
cesso de reabilitação e treinamento e 
não atuasse em Tóquio-2020", disse 
em comunicado.

Agência Estado

Foto: Reprodução/Instagram

Djokovic ainda não 
conseguiu o ouro em 

Olimpíadas. Ele foi 
bronze nos Jogos de 

Pequim em 2008
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“Timão” perdeu nas duas vezes que jogou na Arena Neo Química e terá o Sport Recife no fechamento da sexta rodada

O Corinthians busca a 
sua primeira vitória atuando 
em seus domínios pelo Cam-
peonato Brasileiro, hoje, às 
19 horas, diante do Sport.  O 
alvinegro já fez dois jogos na 
Arena Neo Química, perden-
do para o Atlético de Goiás 
por 1 a 0 e para o Bragantino 
por 2 a 1. A sua única vitória 
foi longe de São Paulo, dian-
te do América por 1 a 0, no 
estádio Independência. Com 
cinco pontos, o Corinthians 
iniciou a rodada, aberta on-
tem, na 11a posição.

O técnico Sylvinho segue 
pressionado no Timão por 
melhores resultados para 
não seguir flertando a zona 
de rebaixamento. Já o Sport 
está em situação mais com-
plicada com apenas quatro 
pontos em cinco jogos e vem 
de uma derrota para o Juven-
tude por 1 a 0. 

A rodada desta quinta-
feira começa bem mais cedo 
com o jogo entre América 
Mineiro e Juventude, às 16 
horas, no estádio Indepen-
dência. O time da casa soma 
apenas um ponto em 15 dis-
putados e ocupa a zona de 
rebaixamento. A equipe gaú-
cha tem cinco pontos e próxi-
ma da zona de rebaixamento.

No horário das 19 ho-
ras haverá mais dois jogos: 
Ceará x Atlético-MG e Cha-
pecoense x Internacional. O 
Galo mineiro vem fazendo 
uma boa campanha e tem no 
paraibano Hulk o seu maior 
destaque. Em cinco jogos 
somou 10 pontos. Já o seu 
adversário tem cinco pontos 
e vai ter muita dificuldade 

mesmo atuando no Castelão 
para vencer o Atlético.

Na Arena Condá, o In-
ternacional pega a Chape-
coense, equipe que segue 
próxima do Z4, mas vem de 
um resultado importante na 
última segunda-feira, quan-
do empatou em Minas com o 
Atlético. O Internacional não 
repete a campanha do ano 
passado e segue na parte de 
baixo da tabela.

Os jogos das 21h30 são 
Grêmio x Santos, na Arena do 
time gaúcho e Bahia x Athle-
tico-PR, em Pituaçu. O Grê-
mio só jogou três partidas 
e perdeu todas, ocupando a 
última posição no Campeo-
nato. O Santos está um pouco 
melhor, mas ainda sem a for-
ça do ano passado. O Athle-
tico-PR vem sendo o maior 
destaque neste início de dis-
puta. Em quatro jogos, qua-
tro vitórias, 100% de apro-
veitamento. Seu adversário, 
longe de seus domínios, faz 
uma boa campanha e o jogo 
promete ser dos mais equili-
brados contra o time baiano.

Copa América
A quinta-feira também 

programa jogos pela Copa 
América no Grupo A. Às 18 
horas, na Arena Pantanal, no 
Mato Grosso, a Bolívia en-
frenta o Uruguai e às 21 ho-
ras, no Mané Garrincha, em 
Brasília, se enfrentam Chile e 
Paraguai pela quarta rodada. 
O líder do Grupo é a Argenti-
na com sete pontos, seguida 
do Chile com cinco. Paraguai 
tem três, Chile um e a Bolívia 
ainda não somou ponto.

Corinthians busca a primeira
vitória hoje em seus domínios
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O Corinthians, depois do empate sem gols contra o Bahia, terá pela frente o Sport, em um dos jogos que complementam hoje a sexta rodada do Brasileirão 

Foto: Felipe Oliveira/Bahia

Flamengo se destaca pelas
negociações na temporada

A pandemia de covid-19 
alterou a janela de transfe-
rências e, devido aos pro-
blemas financeiros, houve a 
escassez de grandes transa-
ções. No entanto, ainda as-
sim, o Flamengo se consoli-
dou como um dos clubes do 
mundo que mais faturou em 
negociações.

O rubro-negro aparece 
entre os dez clubes do mun-
do que mais arrecadaram 
graças à venda de Gerson 
ao Olympique de Masellha, 
da França. A negociação em 
torno de 25 milhões de eu-
ros garantiu ao Flamengo 
a sexta posição no ranking 
dos times que mais fatura-
ram no Mercado da Bola em 
2021/2022.

Vale destacar que, por 

Sexta rodada

Cruzeiro e Vasco jogam no
Mineirão hoje pela Série B

Pela 6ª rodada do 
Campeonato Brasileiro da 
Série B, o Vasco enfrenta 
o Cruzeiro nesta 5ª-feira, 
às 21h30, no Mineirão. Se 
vencer por 2 ou mais gols 
de diferença, entrará no G4 
pela primeira vez na com-
petição. Apesar do alívio 
momentâneo após os 3 a 
0 em cima do CRB, sábado 
passado, a defesa vascaína 
segue sendo um pesadelo 
na temporada. Em 2021, a 
zaga foi vazada em 21 dos 
24 duelos até aqui, número 
que dá a medida das carên-
cias defensivas da equipe.

Os três pontos obtidos 

em casa acalmaram o am-
biente e deram mais sosse-
go ao técnico, que convive 
com intensa desconfiança 
de parte da torcida vascaína. 
Na briga pelo acesso, o Vas-
co está pronto para o clássi-
co diante do Cruzeiro e um 
novo bom resultado coloca-
rá os cruzmaltinos na parte 
de cima da tabela, o que dei-
xará o ambiente menos con-
turbadoe m São Januário.

Cota de TV
Fausto Corrêa da Sil-

va, o Faustão, deixou a 
Globo e de acordo com o 
colunista do UOL, Ricardo 

Feltrin, sua rescisão com 
a emissora será ao menos 
de R$ 40 milhões — valor 
referente ao pagamento 
integral de seus salários 
até 31 de dezembro.

O valor que o apresen-
tador embolsará até o final 
de 2021 será superior ao 
que Botafogo, Cruzeiro e 
Vasco receberão de cotas 
de televisão até o final da 
temporada. As três equi-
pes disputam a Série B do 
Campeonato Brasileiro e 
tiveram quedas de receita 
referente ao que era pago 
quando pertenciam à elite 
do futebol brasileiro.

O Vasco, do atacante Cano, tenta mais uma vitória para seguir firme em busca do retorno à elite do futebol
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1 – RB Leipzig (ALE) – 92 milhões de euros
2 – Norwich (ING) – 38,4 milhões de euros
3 – Chelsea (ING) – 29,2 milhões de euros
4 – Schalke 04 (ALE) – 28,5 milhões de euros
5 – Ajax (HOL) – 26 milhões de euros
6 – Flamengo (BRA) – 25 milhões de euros
7 – Porto (POR) – 21 milhões de euros
8 – Inter de Milão (ITA) – 19 milhões de euros
9 – Dínamo de Zagreb (CRO) – 18,8 milhões de euros
10 – Benfica (POR) – 18 milhões de euros
Manchester City (ING) – 18 milhões de euros.
Até o momento, a janela de transferência fez girar um valor total de 
797 milhões de euros, ou seja, cerca de R$ 4,8 bilhões na cotação atual. 
Este número inclui transações realizadas no mundo inteiro.

TOP-10

enquanto, a negociação de 
Gerson foi a única do Fla-
mengo nos últimos meses. E, 
ainda assim, o mais querido 

conseguiu superar grandes 
clubes europeus, como por 
exemplo: Inter de Milão, 
Manchester City e Benfica.

Foto: Instagram/Flamengo

O Flamengo aparece no 
Top 10 dos clubes que 
mais faturaram com a 
venda de jogadores
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Informações constam dos laudos de necropsia realizados por médicos legistas do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro

Quatro mortos no Jacarezinho 
foram atingidos pelas costas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro 
matou com tiros pelas costas quatro 
dos 27 homens mortos durante opera-
ção realizada na favela do Jacarezinho 
(Zona Norte), em 6 de maio passado. 
Uma outra vítima foi atingida por um 
tiro disparado à distância de 60 a 70 
centímetros – à queima-roupa, outra 
característica habitual de execuções. 
As informações constam dos laudos 
de necropsia realizados por médicos 
legistas do Instituto Médico Legal 
(IML). Familiares acusam a Polícia Ci-
vil de execução. A polícia nega.

Segundo os laudos, os 27 mortos 
foram atingidos por 73 tiros – média 
de 2,7 por vítima. O morto que levou 
mais tiros foi atingido por seis dispa-
ros. Além dos 27 mortos pela polícia, 
a operação também resultou na mor-
te do policial civil André Leonardo de 
Mello Frias, de 48 anos. Ele foi o pri-
meiro a ser morto – depois a polícia 
matou 27 pessoas, alçando a opera-
ção a recordista de mortos na história 
da polícia do Rio de Janeiro. Familia-
res acusam os policiais de vingança 
pela morte do colega.

Cleyton da Silva Freitas de Lima, 
de 26 anos, Isaac Pinheiro de Olivei-
ra, de 22, Jonathan Araújo da Silva, de 
18, e Rodrigo Paula de Barros, de 31 
anos, foram alvejados apenas pelas 
costas, segundo os laudos.

John Jefferson Mendes Rufi-
no da Silva, de 30 anos, foi atingido 
por dois tiros, sendo um deles, na 
barriga, disparado à queima-roupa, 
segundo indícios encontrados pelos 
peritos. A marca do tiro apresentava 
“zona de tatuagem dispersa, suges-
tiva de que o disparo tenha ocorrido 
entre 60 e 70 centímetros”, diz o lau-
do. Zona de tatuagem é a área mar-
cada por vestígios da pólvora que o 
cano da arma solta.

Richard Gabriel da Silva Ferrei-
ra, de 23 anos, foi a vítima morta com 
mais tiros, todos disparados de fuzis. 
Dois atingiram seu peito, um a bar-
riga, um as costas e um atingiu cada 
braço. Ele foi baleado dentro de uma 
casa, e a perícia não identificou vestí-
gios de confronto no imóvel.

Aforismo
“A vida não cessa. A vida é fonte eterna e a morte é jogo escuro das ilusões.”

(Chico Xavier)

1398 — Zhu Yuanzhang, imperador chinês
1935 — Carlos Gardel, cantor e compositor argentino
1995 — Ivon Curi, ator e cantor brasileiro
2008 — Ruth Cardoso, antropóloga brasileira
2013 — Monsenhor Eurivaldo Caldas Tavares, professor, escritor, 
historiador e religioso (PB)
2019 — Antônio Félix de Mendonça, político e agricultor (PB)
2019 — Robério Aragão, radialista (PB)

Mortes na História

Luiz Roberto Coutinho (Tostão)
22/6/2021 – Aos 52 anos, em Barra do Piraí (RJ), 
vítima de um infarto fulminante. Presidente da Câmara 
Municipal de Barra do Piraí. Foi eleito vereador pelo 
Democratas e estava em seu quinto mandato. Deixa 
esposa e filhos.

Foto: Redes Sociais

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

O famoso alquimista e médico-cirurgião medieval Philippus 
Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que ficou 
conhecido na história como Paracelso, pseudônimo que adotou 
três anos depois de formar-se em Medicina, faleceu aos 48 anos, em 
1541, e três dias antes de morrer chamou um tabelião para redigir 
seu testamento com instruções para seu enterro, onde especificava 
que seus restos mortais deviam repousar em um ossuário tumular 
encravado numa das paredes da igreja de Santo Estêvão, em Salzburgo, 
e em seu velório deviam ser entoados os salmos bíblicos 1, 7 e 30.

Paracelso era membro da Ordem Rosacruz, uma antiga sociedade 
secreta e mística (colégio de invisíveis) que ainda hoje tem membros 
espalhados pelo mundo inteiro e, a propósito, na Paraíba há sedes da 
egrégora Rosacruz em João Pessoa e em Campina Grande.

Sendo, portanto, Paracelso um místico, acreditamos que havia 
uma mensagem a ser decifrada nesse seu último desejo. Em vida, ele 
foi genial, ousado e irreverente.

Com a morte precoce de sua mãe, Paracelso foi criado pelo pai, 
o médico Doutor von Hohenheim, na cidade de Villach, no sul da 
Áustria. Na adolescência estudou com os monges do Mosteiro de Santo 
André, na Saboia, onde aprendeu os princípios da alquimia, e formou-
se em Medicina em 1510, aos 17 anos, na Universidade de Viena. 
Porém, decepciona-se com a prática da Medicina vigente, repudiava 
as chamadas pílulas milagrosas, receitadas para qualquer doença, 
assim como infusões, bálsamos, unguentos, fumigações, vomitórios e 
sangrias usuais na época. De espírito inquieto e rebelde, deixou tudo 
e foi atuar como cirurgião militar em campos de batalha nos Países-
Baixos e na Itália, onde desenvolveu seus métodos de Medicina, sendo 
ele o primeiro a usar venenos em pequenas doses para curar, criou a 
quimioterapia, preparando medicamentos com enxofre, ferro, cobre e 
mercúrio, e descobriu a vacina e a existência do sistema imunológico. 
Em busca de ampliar e aperfeiçoar seus conhecimentos, depois viajou 
pelo Egito, Arábia, Terra Santa e Constantinopla.

Por onde andava realizava curas espetaculares e, sendo chamado 
para enfrentar uma epidemia de peste na cidade de Stertzing, salvou 
centenas de vidas dando aos doentes pãezinhos feitos com um pouco 
das secreções do próprio paciente, que coletava com a ponta de uma 
agulha, produzindo anticorpos contra o agente infectante. O sucesso na 

luta contra a peste o transforma em uma lenda viva e, apesar da fama 
de mago, suas histórias espalhavam-se de cidade em cidade, de modo 
que, em 1527, foi convidado a lecionar Medicina na universidade de 
Basiléia. Paracelso até hoje nos assombra pelos conceitos modernos 
sobre muitos temas médicos, escreveu tratados sobre cirurgia, pestes, 
epidemias, assepsias, o glaucoma e sobre a sífilis, afirmando que essa 
doença podia ser tratada por via interna com compostos de mercúrio, 
diagnóstico que só seria comprovado quase quatro séculos depois.

À frente de seu tempo, seus estudos inovadores irritavam 
o conselho médico, além disso ele se recusava a usar adornos e 
distintivos próprios dos médicos medievais, por isso, como adquiriu 
fama de feiticeiro, em 1528 a fogueira já lhe parecia estar pronta, e 
ele se viu obrigado a fugir de Basiléia na escuridão da noite, só com a 
roupa do corpo.

Estabelecendo-se depois em Colmar, Nuremberg e Saint Gall, ficou 
rico e famoso, não só como médico, mas também como físico, alquimista, 
fitoterapeuta, astrólogo e ocultista. Nesse tempo, escreveu tratados 
científicos revolucionários, mas sua mais intrigante obra foi ‘O Tratado 
da Matrix’, um dos mais belos postulados alquímicos sobre o sagrado 
feminino. A obra, com mais de cem páginas dedicadas à compreensão 
profunda da fisiologia da mulher, trata especificamente sobre um órgão 
sutil e invisível no cume do cérebro feminino que se abre para dois 
planos diferentes: o plano do espírito e o plano da matéria. Esse órgão, 
que denominou de Matrix, seria o chakra que gerencia todo o processo 
criativo e procriativo da mulher. Na visão paracelciana, a mulher 
nasce à disposição do universo para servir de ponte aos espíritos que 
necessitam dela para encarnar. Constantemente, Paracelso irritava a 
comunidade científica ao criticar publicamente os trabalhos de seus 
colegas médicos que não consideravam as diferenças entre os sexos 
no tratamento de doenças e o caráter divino da fisiologia feminina. 
Paracelso era um rosacruciano, membro ativo da única sociedade 
secreta no medievo que admitia mulheres, a propósito, em sua 
simbologia, a cruz representa o masculino e a rosa o feminino.

Os restos mortais de Paracelso descansaram por séculos em seu 
túmulo, mas no quinto centenário de seu nascimento, em 1993, seus 
ossos foram exumados e levados para o Museu de História Natural 
de Viena, quando se percebeu que havia uma fratura no crânio. O fato 

suscitou a hipótese de que ele havia sido assassinado e cientistas da 
Faculdade de Medicina Legal da Universidade de Viena decidiram 
examinar. De fato, havia uma perfuração no crânio, mas o que mais 
atiçou os peritos foi uma revelação bombástica: a análise das dimensões 
da bacia e do crânio revelaram que Paracelso era mulher. A descoberta 
pareceu tão absurda que se resolveu realizar um estudo genético do 
esqueleto e o exame não deixou dúvidas: as células analisadas possuíam 
um par de cromossomo X. Paracelso não era um mago, era uma bruxa. 
Outra informação revelada na análise de seu esqueleto foi que ele(a) 
possuía uma quantidade considerável de mercúrio no organismo e antes 
dos cinquenta anos já perdera completamente os dentes, indícios de que 
experimentava em si mesmo seus tratamentos.

Os resultados desse prognóstico me fazem supor que o 
fato dele(a) escrever seu testamento três dias antes de morrer, 
certamente já lhe era previsível a morte eminente. Isso, aliado ao fato 
de usar seu próprio corpo para experimentos e de possuir um orifício 
no crânio, pode indicar que ele(a) teria se autocirurgiado, até porque 
quando foi velado estava com a parte superior da cabeça raspada, e 
isso gerou a falsa ideia de que era calvo. Será que Paracelso procurava 
comprovar sua teoria do Matrix em si mesmo?

Outro aspecto interessante nesse mistério foram os salmos que 
deveriam ser entoados em seu velório. O primeiro, chama a atenção 
para as atitudes justas de sua vida, alegando que nunca foi ímpio, 
tipo “o fim justifica os meios”; o sétimo salmo pede que Deus o julgue 
conforme sua justiça e integridade; e o Salmo número trinta, no seu 
primeiro versículo, diz: “Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste 
e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa”, 
como que agradecido por sua condição de mulher nunca ter vindo 
a público; e no versículo 11 complementa: “Mudaste o meu pranto 
em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria”. Em 
tempos medievais, com vestes de mulher ele(a) jamais teria vivido a 
liberdade, as experiências e as glórias que viveu.

Descanse em paz profunda, soror Paracelso!

(Vanderley de Brito é historiador, arqueólogo, presidente 
do Instituto Histórico de Campina Grande – IHCG – e membro da 
Ordem Rosacruz)

Ossadas de Paracelso revelam um intrigante segredo

Fábio Grellet
Agência Estado

Obituário
Fenelon Ribeiro
22/6/2021 – Aos 90 anos, em Campina Grande 
(PB), de parada cardíaca. Um dos mais antigos 
comerciantes de Campina Grande. Foi proprietário, 
por muitas décadas, de uma sorveteria e de uma 
galeteria na Rua Rio de Janeiro, no Bairro da Liber-
dade. Deixa viúva e três filhos.

Foto: Redes Sociais

Augusto Borges
22/6/2021 – Aos 89 anos, em decorrência de um 
AVC. Comunicador cearense, apresentador de pro-
gramas de tevê e rádio no Ceará. Durante 71 anos, 
trabalhou em rádios e tevês cearenses. Apresentava 
há 30 anos o programa ‘Ontem, Hoje e Sempre’, na 
TV Ceará.

Foto: Reprodução

Mabel Calzolari
22/6/2021 – Aos 21 anos, no Rio de Janeiro (RJ), 
em decorrência de uma aracnoidite torácica (doen-
ça rara que causa inflamação da medula espinhal). 
Atriz deixa Nicolas, filho de 1 ano e 11 meses com 
o também ator João Fernandes. Ela fez parte do 
elenco da novela ‘Orgulho e Paixão’, exibida pela TV 
Globo em 2018.

Foto: Divulgação

Geraldo Menucci
18/6/2021 – Aos 92 anos, em Recife (PE), de covid-19. 
Violinista e maestro carioca radicado em Pernambuco 
foi o primeiro regente da Banda Sinfônica de Recife.

Foto: Acervo pessoal

Claudiomiro Henrique
Vieira (Chico Tello)
22/6/2021 – Aos 43 anos, em Nova Mutum (MT), víti-
ma da covid-19. Apresentador do programa ‘Balanço 
Geral’, na TV Record do Mato Grosso. Deixa a mulher, 
Jeciane Damas, e um filho, Ian Henrique.

Foto: TV Redord

Breves & Curtas
# CoronaVac previne até 97% das mortes
De acordo com dados levantados pelo ex-secretário Nacional de Vigilân-
cia em Saúde do Ministério da Saúde, o epidemiologista Wanderson de 
Oliveira, o imunizante CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, é a 
vacina que mais protege contra casos graves de covid-19, prevenindo até 
97% das mortes de pessoas infectadas. Wanderson atualmente é o secre-
tário de Serviços Integrados de Saúde do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e fez o levantamento sobre a eficácia das vacinas por meio do sistema 
OpenDataSus, do Ministério da Saúde.

# Um porco ícone nacional
A morte do porco Zhu Jianqiang aos 14 anos causou tristeza na China, no 
último dia 17, onde esse animal se tornou um ícone nacional, após sobre-
viver um forte terremoto em 2008, passando 36 dias sob os escombros. 
Zhu Jianqiang (“Porco Forte”, em português) ficou famoso ao ser encon-
trado com vida depois que um terremoto de magnitude 7,9 devastou a 
província de Sichuan, no sudoeste da China, em 12 de maio de 2008. O 
sismo deixou 90 mil pessoas mortas, ou desaparecidas.

# Vacina evita morte de idosos
Um estudo aponta tendência de queda proporcional de mortalidade em 
idosos com mais de 70 anos com o avançar da vacinação contra a covid-19 no 
Brasil. Segundo pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), 
no Rio Grande do Sul, e da Universidade Harvard, dos Estados Unidos, a imu-
nização evitou a morte de 43.082 pessoas pela doença em 2021 no país.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, que o recurso hierárquico, interposta pela empresa 
NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA, conforme conclusão do parecer jurídico 
pelo que se NEGUE PROVIMENTO ao pedido. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no horário das 07:00 
às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou pelo email: cpl@aguiar.pb.gov.br.

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

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE ESCLARECIMENTOS

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público 
para conhecimento dos interessados, que os argumentos apresentados em ata pela empresa F. 
COSTA CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME, conforme conclusão do parecer 
jurídico pelo que se prossiga com o procedimento licitatório, como também fica designado para 
abertura dos envelopes de habilitação no dia 06.07.2021 às 14:00. Demais informações encontram-
-se a disposição dos interessados no endereço Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro – Aguiar - PB, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499-1180 ou pelo email: cpl@
aguiar.pb.gov.br.

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

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 08 ao Contrato nº 89/2018 – Processo: 028/2018, Tomada de Preços 
nº 002/2018 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SOBRAL CONSTRU-
TORA LTDA - ME. Objeto: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do contrato, a 
partir do dia 13/07/2021.

Alagoa Grande(PB), 22 de junho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 05 ao Contrato nº 54/2019 – Processo: 025/2019, Tomada de Preços 
nº 007/2019 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e SOBRAL CONSTRU-
TORA LTDA - ME. Objeto: prorrogar a vigência do Contrato por mais 120 (cento e vinte) dias, a 
partir do dia 14/07/2021.

Alagoa Grande(PB), 22 de junho de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER 
A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: ADRIANO HERCULANO DA SILVA 07920915740 - R$ 
15.000,00; CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 - R$ 31.980,00; RADAMES ALVES 
MARCELINO 91769027491 - R$ 56.000,00.

Alagoa Nova - PB, 15 de Junho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCE-
LADA DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICÍNIOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MARIA CELI MONTEIRO - R$ 393.849,00.

Alagoa Nova - PB, 18 de Junho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE CARNES, FRANGOS, PEIXES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE 
MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Fracassada.

Alagoa Nova - PB, 11 de Junho de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI-

ÇÕES E QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE 
MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 
2021: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00095/2021 - 15.06.21 - ADRIANO 
HERCULANO DA SILVA 07920915740 - R$ 15.000,00; CT Nº 00096/2021 - 15.06.21 - CRESILEIDE 
ALVES DINIZ DE SOUZA 56823215453 - R$ 31.980,00; CT Nº 00097/2021 - 15.06.21 - RADAMES 
ALVES MARCELINO 91769027491 - R$ 56.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E 

LATICÍNIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00020/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RE-
CURSO PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00101/2021 - 21.06.21 - MARIA 
CELI MONTEIRO - R$ 393.849,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00028/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00028/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO POR VIAGENS DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL DE SEGUNDA A SÁBADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO 
DE ALCANTIL – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 52.800,00; JOSÉ JOÃO DE ARAUJO - R$ 26.400,00; JOSÉ 
OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 26.400,00; RICARDO JOSE DA SILVA - R$ 52.800,00.

Alcantil - PB, 22 de Junho de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. São 

José, S/N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de coleta de lixo, com destinação final em aterro sanitáriolicenciado 
em Campina Grande – PB, para coletar resíduos sólidos urbanos e rurais gerados no município 
de Alcantil – Paraíba. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Julho de 2021. Início 
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 23 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av Sao 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
em implantação e suporte de sistemas informatizados para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal de Alcantil – PB. 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 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: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. 
E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 23 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

São Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa no 
ramo pertinente para prestação de serviços implantação e manutenção de Prontuário Eletrônico 
nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Alcantil – PB. Abertura da sessão pública: 14:00 
horas do dia 09 de Julho de 2021. Início da fase de lances: 14:01 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 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 23 de Junho de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO POR VIAGENS DE CARRO PIPA PARA O FORNECIMENTO DE 
ÁGUA POTÁVEL DE SEGUNDA A SÁBADO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO 
DE ALCANTIL – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00028/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 
20.608.1011.2047 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA COM CARRO PIPA 3.3.90.36.00.00 OUTROS 
SERV.DE TERC.PESSOA FISICA. VIGÊNCIA: até 22/12/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25097/2021 - 22.06.21 - RICARDO JOSE DA SILVA - R$ 
52.800,00; CT Nº 25098/2021 - 22.06.21 - FRANCISCO JOSE DA SILVA - R$ 52.800,00; CT Nº 
25099/2021 - 22.06.21 - JOSÉ OSCAR DE OLIVEIRA - R$ 26.400,00; CT Nº 25100/2021 - 22.06.21 
- JOSÉ JOÃO DE ARAUJO - R$ 26.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
OBJETO: Construção de uma Passagem Molhada na Comunidade de Serra Verde. LICITANTE 

HABILITADO: RETA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.LICITANTES INABILITADOS: F 
V DOS SANTOS EIRELI; INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –ME. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública 
para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 02/07/2021, às 09:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 23 de junho de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB. FUN-
DAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021 – Recursos 
Próprios do Município/Recursos Federais 02.090 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO 
RURAL Ficha: 13 392 0031 1062 REFORMA E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA 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 00050/2021 - 23.06.21 
- CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI - R$ 403.839,10.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Flávio Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 01 ((UMA) AM-
BULÂNCIA TIPO “A” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE 
MUNICÍPIO. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 07 de Julho de 2021. Início da fase 
de lances: 10:30 horas do dia 07 de Julho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 
11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Belém - PB, 22 de Junho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio Ribeiro, 

74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 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, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 23 de Junho de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 0014/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0014/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0047/2021 – PMBV, que objetiva o Registro de Preços consignado em Ata, para eventual  contra-
tação de empresa para aquisição de peças de veículos diversos visando atender as demandas da 
Prefeitura Municipal de Boa Ventura-PB, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 0014/2021 - PMBV sendo que o prazo de validade é de um ano contado da data da assinatura 
da mesma e deste extrato, tendo sua eficácia através da publicação em imprensa oficial conforme 
fornecedor, itens, marcas e valores abaixo relacionados.

VIGÊNCIA: 07 DE JUNHO DE 2021 ATÉ 07 DE JUNHO DE 2022
EMPRESA: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO -ME
Endereço: BR 361 km 114
CNPJ: 03.517.351/0001-62 FONE: FAX ( 83) 99613-0700 
Responsável: Francisco Raimundo Filho Doc. Ident. 15.52161  

ITEM VEÍCULO/
TIPO MARCA ANO/MOD/PLACA COMB. QTD

VALOR 
REGISTRADO
DE DE PEÇAS 
POR VEÍCULO 
R$

PERCENTUAL 
DE 
DESCONTO %

01

RENAULT 
MASTER 
AMBULÂN
CIA

RENAULT 2013/2014/
NQG-2432

DÍESEL
S10 1 20.000,00 37%

02
SAVEIRO 
AMBULÂN
CIA

VOLKS
WAGEM

2018/2018
QSE-3114

GASO
LINA 1 15.000,00 35.5%

03
FIORINO 
AMBULÂN
CIA

FIAT

2019/2019
CHASSI Nº 
9BD2651
JHK9129319

GASO
LINA 1 15.000,00 37%

24 FORD KA FORD

2019/2019
CHASSI Nº 
9BFZH55L1
L8425562

GASO
LINA 1 15.000,00 35.5%

25 FORD KA FORD

2019/2019
CHASSI Nº
 9BFZH55
L8L8425560

GASO
LINA 1 15.000,00 35.5%

VALOR GLOBAL R$ 80,000,00

EMPRESA: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-EPP
Endereço: Rua Horácio Nobrega, n° 33 – Belo Horizonte – Patos -PB
CNPJ: 35.588.102/0001-54 FONE: FAX ( 83) 3421-2219/ 3421-2229 
Responsável: Gilvandro de Lucena Rangel Doc. Ident. 15.52161  

ITEM VEÍCULO/
TIPO

MARCA ANO/MOD/PLACA COMB. QTD

VALOR 
REGISTRADO
DE DE PEÇAS 
POR 
VEÍCULO R$

PERCENTUAL
DE 
DESCONTO %

06 ÔNIBUS 
ESCOLAR

MER
CEDES
BENZ

2016/2017
OFG-2212

DÍESEL 
S10 1 25.000,00 36%

07 ÔNIBUS 
ESCOLAR

VOLKS
WAGEN

2010/2010
NPX-5075

DÍESEL 
S500 1 25.000,00 36%

08 ÔNIBUS 
ESCOLAR VOLARE 2013/2013

NPV-5881
DÍESEL 
1S10 1 25.000,00 36%

15 CAMINHÃO 
PIPA

INTERNA
CIONAL

2013/2014
NQA-1971

DÍESEL 
S10 1 30,000,00 35%

16 CAÇAMBA VOLKS
WAGEN

2013/2014
NQH-3072

DÍESEL 
S10 1 30.000,00 36%

35 PÁ CARRE
GADEIRA KOMATSU 2012/2012 DÍESEL 

S500 1 60.000,00 37%

38 TRATOR 
ESTEIRA D7

TRATOR
ESTEIRA
D7

2015/2015 DÍESEL 
S500 1 35.000,00 36%

39 TRATOR TRATOR DÍESEL 
S10 1 35.000,00 35%

VALOR GLOBAL R$ 265.000,00

EMPRESA: CICERO RODRIGUES DA SILVA-ME
Endereço: Rua Ernane Satyro  , n° 698 – Centro  – Piancó -PB
CNPJ:  24.119.232/0001-21 FONE: FAX  ( 83) 3452-1289 
Responsável: José Rodrigues da Silva Neto Doc. Ident. 1351121 SSP-PB

ITEM VEÍCULO/
TIPO MARCA ANO/MOD/PLACA COMB. QTD

VALOR 
REGISTRADO
DE DE PEÇAS 
POR 
VEÍCULO R$

PERCENTUAL
 DE 
DESCONTO %

11 ÔNIBUS 
ESCOLAR VOLARE 2013/2014

OGC-5699
DÍESEL 
S10 1 25.000,00 36%

13
CAMINHÃO 
COMPACTA
DOR DE LIXO

FORD 2018/2019
QSD-6819

DÍESEL 
S10 1 25.000,00 35.5%

14 CAMINHÃO
F.400 FORD 2014/2015

OEU-1202
DÍESEL 
S10 1 25.000,00 35.5%

18 CAMINHO
NETE S10

CHEVRO
LET

2017/2017
QFP-4734

DÍESEL 
S10 1 15.000,00 35.5%

19 CAMINHO
NETE S10

CHEVRO
LET

2017/2017
QFT-6815

DÍESEL 
S10 1 15.000,00 35.5%

20 VAN SPRIN-
TER

MERCE
DES BENZ

2018/2019
QSD-6978

DÍESEL 
S10 1 20.000,00 35.5%

36
RETRO
ESCAVADEI
RA

CATERPI
LAR 2012/2012 DÍESEL 

S500 1 35.000,00 36%

37 MOTONIVE
LADORA

CATERPI
LAR 2012/2012 DÍESEL 

S500 1 35.000,00  36%

VALOR GLOBAL: 195.000,00

EMPRESA: BOM SUCESSO MIDIA DIGITAL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 
EIRELI-ME

Endereço: Est. BR 361, n° s/n – Quadar 3 loteamento Cesar Nitão , Itaporanga-PB
CNPJ: 26.787.492/0001-09FONE:FAX  ( 83) 99630-6272 
Responsável: Itamar Alvim Doc. Ident. 360716635

ITEM VEÍCULO/
TIPO

MARCA ANO/MOD/PLACA COMB. QTD

VALOR 
REGISTRADO
DE DE PEÇAS
POR 
VEÍCULO R$

PERCENTUAL
DE 
DESCONTO %

04 FIORINO AM-
BULÂNCIA FIAT 2018/2019

QSE-8098
GASO
LINA 1 15.000,00 35,5%

05
COURIER
AMBULÂN
CIA

FORD 2008/2009
MOP-3025

GASO
LINA 1 15.000,00 35,5%

17 CAMINHO
NETE S10

CHEVRO
LET

2016/2017
OFF-1922

DÍESEL 
S10 1 15.000,00 35,5%

21 VAN 
MASTER RENAULT 2019/2020

QSL 5985
DÍESEL 
S10 1 20.000,00 35,5%

22 UNO MILLER FIAT 2011/2012
OFD-4050

GASO
LINA 1 15.000,00 35,5%

23 GOL VOLKS
WAGEN

2018/2019
QSF-2660

GASO
LINA 1 15.000,00 35,5%

26 ONIX CHEVRO
LET

GASO
LINA 1 15.000,00 35,5%

27 SPIM CHEVRO
LET

2020/2020
 QSL 6335

GASO
LINA 1 15.000,00 35,5%

VALOR GLOBAL: 125.000,00

EMPRESA: SUELITON LOPES TERTO-ME 

Endereço: Lot. JuvencioCruz , n° 10 – QD 6 Lot 20 – Nossa senhora de Fátima – Conceição  -PB
CNPJ: 20.606.114/0001-97 FONE:FAX  ( 83) 99901-0595/ 8667-2497 
Responsável: Sueliton Lopes Terto Doc. Ident. 54.387.066-2

ITEM VEÍCULO/
TIPO MARCA ANO/MOD/PLACA COMB. QTD

VALOR 
REGISTRADO
DE DE PEÇAS 
POR 
VEÍCULO R$

PERCENTUAL
DE 
DESCONTO %

28 MOTOCI
CLETA HONDA 2006/2006

MNF-9852
GASO
LINA 1 12.000,00 31%

29 MOTOCI
CLETA HONDA 1998/1998

MMS-8004
GASO
LINA 1 12.000,00 31%

30 MOTOCI
CLETA HONDA 2006/2006

MNF-9822
GASLI
NA 1 12.000,00 31%

31 MOTOCI
CLETA HONDA 2010/2011

NQE-4005
GASO
LINA 1 12.000,00 31%

32
MOTOCI
CLETA
BROZ 160

HONDA

2019/2019
CHASSI 
Nº 9C2KD
0810KR026425

GASO
LINA 1 12.000,00 31%

33
MOTOCI
CLETA BROZ 
160

HONDA

2019/2019
CHASSI 
Nº 9CD2KD
0810KR030168

GASO
LINA 1 12.000,00 31%

34 MOTOCI
CLETA YAMAHA 2007/2008

MOK-5304
GASO
LINA 1 12.000,00 31%

VALOR GLOBAL: R$ 84.000,00

EMPRESA: J L A SILVA COMÉRCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELLI
Endereço: Rua Presidente Floriano Peixoto , n° 536 –Brasília –Patos -PB 
CNPJ: 34.277.779/0001-09 FONE:FAX  ( 83) 2146-1880
Responsável: Aristoteles Bezerra Gomes Doc. Ident. 3968805

ITEM VEÍCULO/
TIPO

MARCA ANO/MOD/PLACA COMB. QTD

VALOR 
REGISTRADO
DE DE PEÇAS 
POR 
VEÍCULO R$

PERCENTUAL
DE 
DESCONTO %

09 ÔNIBUS 
ESCOLRA

MERCE
DESBENS 

2009/2010
NPR-6523

DÍESEL
S500 1 25.000,00 36,00%

10 ÔNIBUS 
ESCOLRA

VOLKS 
WAGEN

2013/2013
OGF-6035

DÍESEL 
S10 1 25.000,00 36,00%

12

CAMINHÃO 
COMPAC
TADOR 
DE LIXO

FORD 2012/2013
OFC-5615

DÍESEL
 S10 1 25.000,00 36,00%

40 TRATOR AGRALE DÍESEL
S500 1 35.000,00 35,50%

41 TRATOR NEW
HOLLAND

DÍESEL
S10 1 35.000,00 35,50%

Valor Global R$ 145.000,00

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$: 894.000,00 (Oitocentos e 
noventa e quatro mil reais).

Boa Ventura - PB, 07 de Junho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/014/2021
CONTRATO Nº. 01.071/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: BOM SUCESSO MIDIA DIGITALSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA 

EIREILA-ME CNPJ: 26.787.492/0001-09.
OBJETO:Fornecimento parcelado de peças e veículos pertencentes a frota municipal e a serviço 

do município de boa Ventura-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são 
partes     integrantes do mesmo.

VALOR GLOBAL com o R$72.916.66 (SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS 
REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/014/2021
CONTRATO Nº. 01.072/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELLI CNPJ: 

34.277.779/0001-09.
OBJETO:Fornecimento parcelado de peças e veículos pertencentes a frota municipal e a serviço 

do município de boa Ventura-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são 
partes     integrantes do mesmo.

VALOR GLOBAL com o R$84.583,33 (OITENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E OITENTA E 
TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 17 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/014/2021
CONTRATO Nº. 01.073/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO –ME CNPJ: 03.517.351/0001-62.
OBJETO:Fornecimento parcelado de peças e veículos pertencentes a frota municipal e a serviço 

do município de boa Ventura-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são 
partes     integrantes do mesmo.

VALOR GLOBAL com o R$46.666,66 (QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E 
SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 18 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 
ORDEM DE FORNECIMENTON° 050/2021

GABINETE DA PREFEITA
Encaminho nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZAÇÃO, através da 

empresa qualificadaSUELITON LOPES TERTO - ME, CNPJ SOB Nº. 20.606.114/0001-97, com sede 
noLOT. JUVÊNCIO CRUZ, 10, QUADRA 6 LOT 20, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONCEIÇÃO-
-PB,contratada através doPregão Presencial Nº 014/2021, com HOMOLOGAÇÃO em 07 de Junho 
de 2021, paraFornecimento de peças de veículos diversos visando atender as demandas da Pre-
feitura Municipal de Boa Ventura-PB, conforme consta em Contrato Administrativo nº. 01.074/2021 
iniciar o fornecimento do mesmo no prazo de 10 (dez) dias úteis a contarem do recebimento desta.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Boa Ventura, Paraíba, 23 de junho de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA DE BOA VENTURA- PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/014/2021
CONTRATO Nº. 01.076/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: CICERO RODRIGUES D SILVA-ME CNPJ: 24.119.232/0001-21.
OBJETO:Fornecimento parcelado de peças e veículos pertencentes a frota municipal e a serviço 

do município de boa Ventura-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são 
partes integrantes do mesmo.

VALOR GLOBAL com o R$113.750,00 (CENTO E TREZE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA 
REAIS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 21 de junho de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/014/2021
CONTRATO Nº. 01.078/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA-ME CNPJ: 35.588.102/0001-54.
OBJETO:Fornecimento parcelado de peças e veículos pertencentes a frota municipal e a serviço 

do município de boa Ventura-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são 
partes     integrantes do mesmo.

VALOR GLOBAL com o R$154.583,33 (CENTO E CINQUENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS 
E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 22 de junho de 2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO CNPJ: 09012493/0001-54 torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio da 
SEPLAH Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Licença de instalação para urbanização 
do entorno das Ruínas da Igreja do Almagre, localizado na Rua Vitorino Cardoso do bairro de Ponta 
de Campina, CEP: 58310-000 – Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO RETIFICAÇÃO EXTRATO
DE CONTRATO 2.05.050/2021
E RATIFICAÇÃO 2.05.042/2021

NO EXTRATO DE CONTRATO E RATIFICAÇÃO PUBLICADOS NO DOE  NO DIA 14 DE ABRIL 
DE 2021 PÁG 35 E NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 PÁG 25 O EXTRATO 
E PÁG 26 A RATIFICAÇÃO, ONDE LÊ-SE : ART. 75, INCISO II, LEI 14.133/21, LEIA-SE ART. 24, 
INCISO II, LEI 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMPINA GRANDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
vereador Benedito mota nº 69 Alto branco, Campina Grande - PB, por meio do site www.gov.br/
compras/pt-br/, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação 
de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE HORTI-
FRUTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 07 de 
Julho de 2021. Início da fase de lances: 09:15 horas do dia 07 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 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 11:00 horas – 14:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33106652. E-mail: LICITACAO.SEMASCG@GMAIL.COM. Edital: www.
tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br/. 

Campina Grande - PB, 22 de junho de 2021
JOÃO ALFREDO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SEDUC

EXTRATO DE CONTRATO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

NO DOE PUBLICADO NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021, NA PÁGINA 23, ONDE SE LÊ: 
“CONTRATO Nº 2.06.047/2021. COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DO CITRUCULTORES E 
PRODUTORES RURAIS DE MATINHAS E CAMPINA GRANDE - PB. LEIA-SE: CONTRATO Nº 
2.06.048/2021. COOPERATIVA AGRO INDUSTRIA DO CITRUCULTORES E PRODUTORES 
RURAIS DE MATINHAS E CAMPINA GRANDE - PB.

RAYMUNDO ASFORA NETO
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 24 de junho de 2021 

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS N° 0003/2021
A presidente da Comissão de Licitação do município de Conceição – PB torna público para 

conhecimento dos licitantes do processo na modalidade Tomada de Preços n° 0003/2021 a abertura 
dos envelopes das propostas de preço da referida licitação, que tem como objeto: contratação de 
empresa especializada para realização de reforma da Unidade Básica de Saúde – UBS – localizada 
no Bairro São Geraldo no Município de Conceição-PB. Assim, a sessão para abertura dos envelopes 
de proposta de preço será realizada no dia 28 de junho de 2021 às 11h00min. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto à Comissão Permanente de Licitação, Rua Capitão João Miguel – Centro 
Administrativo Integrado, S/N – São José – Conceição-PB, nos horários entre 08h00min e 12h00min 
dos dias úteis. E-mail: licitacao@conceicao.pb.gov.br

Conceição – PB, 23 de junho de 2021.
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente da CPL/PMC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00040/2021
A prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob 

modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação na prestação, de forma 
continuada, de serviços de locação de veículos para ficar à disposição das diversas secretarias do 
Município de Conceição - PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 07:55 horas 
do dia 08/07/2021. Data e horário do início da disputa: 08:00 horas do dia 08/07/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras 
Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos 
poderão ser fornecidos na sede temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 23 de junho de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N°. 001/2021

ESPÉCIE: Termo Aditivo Nº 001/2021 ao Contrato N.º 40201/2020.CONTRATANTE:PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB, CNPJ nº. 08.943.227/0001-82.CONTRATADA: A CASA CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, CNPJ n° 20.256.412/0001-02.OBJETO: O presente termo 
aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do Contrato firmado entre as partes em 
03/06/2020, nos termos previstos em sua cláusula sétima do presente contrato.VIGÊNCIA: Pelo 
presente termo aditivo, fica prorrogada a vigência do contrato em 12 (doze) meses, sendo iniciado 
o presente aditivo no dia 02 de junho de 2021 e tendo seu término no dia 02 de junho de 2022.
DO VALOR: O valor do Contrato original que é de R$ 249.422,42 (duzentos e quarenta e nove mil 
quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos) e permanecerá inalterado.DO FUN-
DAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo decorre de autorização do Prefeito da contratante, 
exarada no parecer jurídico do assessor deste município, e encontra amparo legal no artigo 57, 
inciso II, da Lei n.º 8.666/93.DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais 
cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e 
validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes 
das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Conceição - PB, 02 de junho de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional
CONTRATANTE

A CASA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME
CNPJ: 20.256.412/0001-02

EDUARDO TEMÓTEO LINS
CPF Nº 913.286.593-72

CONTRATADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 28 de Junho 

de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, 
que objetiva: Aquisição de brinquedos relacionados no Termo de Compromisso 201305883 para 
suprir necessidade urgente das creches: Escola Municipal do Ensino Infantil Prof.ª Maria Eugênia e 
Escola Municipal do Ensino Infantil Luiza Teixeira da Costa (Dona Gonzaga). Justificativa: Razões 
de interesse público. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis, no seguinte 
endereço - Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB. Telefone: (083) 33771058. 
E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 23 de Junho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Navarro, nº 837, Lírio Verde, Esperança - PB, às 10h do dia 12 de julho de 2021, no Auditório do 
Centro Administrativo, licitação na modalidade Tomada de Preços, processada sob o nº 00001/2021, 
do tipo menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
DE REFORMA DA UBSF BELA VISTA, MUNICÍPIO DE ESPERANÇA-PB. Recursos Federais/
Próprios (MSAUDE/CONTRAPARTIDA), previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal 8.666/1993 e suas alterações. Informações no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (83) 3361-3801. Edital: www.esperanca.pb.gov.br.

*Também publicado no DOUde 23/06/2021, Seção 3, nº 116, pág. 258.
Esperança - PB, 22 de junho de 2021.

Nobson Pedro de Almeida
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE KITS 
DE TESTE RÁPIDO E SWAB PARA DIAGNÓSTICO DE COVID–19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA 
PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - R$ 
20.100,00; WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - R$ 21.600,00

Gado Bravo - PB, 18 de Junho de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE CREDENCIAMENTO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00001/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO por sua Comissão Permanente de Licitação, 

TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, o presente EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA 
para CREDENCIAMENTO de pessoas físicas ou jurídicas na Área de Saúde para a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA OU PESOA FISICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
DE PLANTONISTAS, PARA O ATENDIMENTO DOS PACIENTES CONTAMINADOS COM A 
PANDEMIA DO COVID 19, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GADO BRAVO-PB, 
podendo os interessados apresentar toda a documentação e proposta, iniciando os recebimento 
em 24/06/2021, E estará permanentemente disponível, no horário de 08h00min às 12h00min horas. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas aplicáveis à espécie. Fonte de 
recursos prevista para o exercício financeiro de 2021. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Rua 
José Mariano Barbosa, SN - Centro - Gado Bravo - PB.

Gado Bravo - PB, 23 de Junho de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito 
JOSE ROBERTO DA SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO E SWAB PARA DIAGNÓSTICO DE 
COVID–19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE 
SAÚDE PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recur-
sos Próprios do Município de Gado Bravo: 05005.10.301.1004.2022 – MANTER AS ATIVIDADES 
DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até 17/12/2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: 
CT Nº 04301/2021 - 18.06.21 - VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ 11.308.834/0001-85 - R$ 
20.100,00; CT Nº 04302/2021 - 18.06.21 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - CNPJ 
66.000.787/0001-08 - R$ 21.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARABIRA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00074/2021.

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 30 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições de testes 
rápidos para o COVID-19, conforme termo de referência

 Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e De-
creto 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 07 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA 
LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. 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 003/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.
gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 23 de Junho de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial
   

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE RADIOFUSÃO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY PB; ADJUDICO o seu objeto 
a: RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA - R$ 24.000,00.

Igaracy - PB, 23 de Junho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE RADIOFUSÃO PARA O MUNICIPIO DE IGARACY PB; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA - R$ 24.000,00.

Igaracy - PB, 23 de Junho de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
A Prefeitura Municipal de Igaracy, através de seu pregoeiro, vem por meio deste tornar público para 

conhecimento dos interessados, o resultado de habilitação e Julgamento de Propostas do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00028/2021, com o seu OBJETO; Contratação de empresa para prestação de 
serviços de transmissão de internet para todas as Secretarias, Órgãos e Programas da Prefeitura 
Municipal, Fundo Municipal de Saúde e Fundo de Ação Social do município de IGARACY– PB. 
Conforme especificação do edital. Sendo classificada e habilitada a empresa: LGNET SERVICOS DE 
TELECOMUICAÇÕES LTDA - R$ 27.960,00 (VINTE SETE MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

Igaracy - PB, 23 de junho de 2021.
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

OFÍCIO N.º 537/2021 – GS/SEMHAB
João Pessoa, 22 de junho de 2021.

Ao Senhor
Marcos Vinícius Sales Nobrega
Secretário Municipal de Comunicação
SECOM
Nesta
Assunto: AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA 

DA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA NELSON MANDELA.
Cumprimentando Vossa Senhoria, vimos através deste, solicitar autorização para divulgação, em 

Diário Oficial Estadual e em jornal de circulação estadual, da Licença Prévia requerida a SEMAM 
por esta Secretaria, para obras de implantação da Praça Nelson Mandela, situada no Bairro das 
Indústrias – João Pessoa/PB.

Abaixo segue modelo de publicação:
Estado da Paraíba
Prefeitura Municipal de João Pessoa
Secretaria de Habitação Social
PUBLICAÇÃO DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
A Secretaria Municipal de Habitação Social – SEMHAB, torna público que requereu a SEMAM 

– Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Prévia  para obras de Implantação da Praça 
Nelson Mandela, localizada no bairro da Indústria – João Pessoa/PB.
Atenciosamente,

MARIA DO SOCORRO GADELHA CAMPOS DE LIRA
Secretária Municipal de Habitação Social – SEMHAB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE REVOGAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/061063
CHAVE CGM: I7G5-YJ8F-FFH1-GEMJ

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de seu 
Pregoeiro devidamente autorizado pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna 
público aos interessados que o Pregão Eletrônico Nº 07.003/2021, tendo como objeto a Contrata-
ção de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços de Recuperação de 
Drenagem na Região das Três Lagoas no Bairro do Cristo João Pessoa/PB, foi REVOGADO por 
motivo da readequação do Projeto Técnico. Quaisquer informações serão prestadas através do 
e-mail csl.seinfra@gmail.com.

João Pessoa, 23 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ANULAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/106635
CHAVE CGM: 1PUB-GRE0-248A-YW4L
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público a ANULAÇÃO da 
Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 07.002/2021, que iria se realizar no dia 05/julho/2021, 
objetivando a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 
de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em diversos bairros da cidade 
de João Pessoa/PB (Bairro Grotões: Rua Brasília, Travessa Brasília E Rua Ivaldo V. Gomes), (Bairro 
Gramame: Avenida João Maria de Araújo) e (Bairro dos Estados: Rua Rondônia)- LOTE 20, por 
questões de ordem administrativa. Será posteriormente publicada na modalidade de Concorrência 
Pública, com o mesmo objeto. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
Quaisquer informações serão prestadas ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com.

João Pessoa, 23 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.028/2021

CHAVE CGM: KD9W-6USD-3S0E-FUD1
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME 
CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/100701.
Data da sessão: 08/07/2021
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, 23 de junho de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.026/2021

Chave EQ4Z-7XXG-171T-U9WM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO/REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS, 
COMPONENTES E ACESSÓRIOS POR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS DE DIVERSAS MARCAS, 
CAPACIDADE E MODELO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO PMOC – PLANO DE MANUTENÇÃO, 
OPERAÇÃO E CONTROLE ESTABELECIDO PELA PORTARIA N° 3.523 COM LIMPEZA E HIGIE-
NIZAÇÃO, CONFORME RESOLUÇÃO RE N°09, DE 06.01.2003 (ANVISA), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/049691.
Data da sessão: 07/07/2021
Horário da Abertura das Propostas: 14hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 23 de junho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 047387/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.017/2021
DATA DE ABERTURA: 07/07/2021 – ÀS: 09:30h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

ANTIMICROBIANOS PARA O INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS.
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 879719, 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: 
IKTB-1FF7-XM3L-VS8U.

João Pessoa, 23 de Junho de 2021. 
Rafaela Pontes Savino

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.005/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/015192
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhecimento 
dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS da Concorrência 
Pública Nº 07.005/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução dos Serviços da Conclusão da Obra de Implantação do Terminal de Integração do 
Valentina em João Pessoa/PB.

Da análise da proposta de preços oferecida pela parte interessada e na forma de toda fundamen-
tação exposta em Ata, a Comissão Setorial de Licitação decidiu e julgou CLASSIFICADA 1ª) LINK 
ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA -  CNPJ Nº 00.976.179/0001-17 com o valor global 
de R$ 3.555.576,23; 2ª) ARKO CONSTRUÇÕES LTDA.- CNPJ Nº 10.715.077/0001-00, com o valor 
global ofertado de R$ 3.573.453,40; 3ª) CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO 
LTDA..-  CNPJ  Nº 04.023.803/0001-12, com o valor global ofertado de R$ 3.750.088,94. Finalizando 
os trabalhos dá-se parecer favorável à Empresa LINK ENGENHARIA INDUSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA -  CNPJ Nº 00.976.179/0001-17 pela proposta mais vantajosa. Em cumprimento aos princípios 
constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, interpor recurso contra a 
decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a ser processado na 
forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando os autos do Processo nº   
2021/015192 disponibilizados a partir da data de divulgação deste julgamento. Esta decisão pode 
ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes.

João Pessoa, 23 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 15.562/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2021
CHAVE CGM: 638F-X48L-Q0FW-A3A2
DATA DE ABERTURA: 09/07/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

(BISTURI ELETRÔNICO E CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO).
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seuPregoeiro, Sr. Everaldo 

Francisco da Silva Juniortorna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com o Pregoeiroe sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIOS/SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 23 de Junho de 2021.
EVERALDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO        
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2019/042399/SEINFRA
CHAVE CGM: GH96-62OM-8JE4-8UKW

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através do seu 
Pregoeiro designado pela Portaria nº 1521, datada de 26 de março de 2021, comunica a todos os 
interessados que torna sem efeito o Termo de Homologação publicado no DOE e Jornal A União 
em 19/06/2021 e no DOU em 21/06/2021, sob o número da licitação 873725, conforme disposto no 
instrumento convocatório, bem como no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. As 
dúvidas e os esclarecimentos poderão ser sanadas com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, pelo 
telefone: (83) 3214-7218 ou por e-mail: csl.seinfra@gmail.com. 

João Pessoa, 23 de junho de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
EXTRATO DE ADITIVO

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33044/2018/SEPLAN
4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09.108/2019/SEDEC –Lote 08 – Serviços de Manutenção Cor-

retiva, Reparação, Adaptação e Modernização de Instalações, Estruturas e Ambientes na EMEF 
Frei Afonso, localizada no Bairro do Baixo Roger na Cidade de João Pessoa-Pb.

LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 33044/2018/SEPLAN
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, (CNPJ Nº 

21.120.333/0001-24).
OBJETO: Acréscimo de serviços no Valor de R$ 22.110,57.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Maria América Assis de Castro/ Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e RADA-

MES DUARTE ALVES/ RDA.
Data da Assinatura: 17/06/2021

João Pessoa, 17 de junho de 2021
Maria América Assis de Castro

Secretária Municipal de Educação e Cultura
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33014/2019/SEPLAN

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.005/2020/SEINFRA – Reforma da Praça da Conquista no 
Bairro Padre Zé em João Pessoa – PB.

CONTRATANTE: Municipio de João Pessoa.
CONTRATADA: Construtora Itay Ltda - Eireli.
OBJETO: É objeto do presente termo aditivo o Acréscimo de serviços, com alteração do valor 

contratual. Valor acrescido R$ 161.333,13.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Ivonaldo Dias de Araújo/ Itay
Data da Assinatura: 14/06/2021

João Pessoa, 14 de junho de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra-Estrutura
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00017/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00017/2021, cujo objeto é a aquisição de 
materiais hospitalares, para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município de Juarez Távora.

EMPRESAS VENCEDORAS: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME 
– item 17 – R$ 24,00, item 18 – R$ 39,00, item 21 – R$ 0,79, item 23 – R$ 0,82, item 24 – R$ 0,82, 
item 39 – R$ 0,19, item 53 – R$ 30,75, item 54 – R$ 30,75, item 55 – R$ 30,75, item 60 – R$ 9,60, 
item 65 – R$ 27,00, item 66 – R$ 27,00, item 67 – R$ 27,00, item 68 – R$ 27,00, item 69 – R$ 27,00 
e item 102 – R$ 0,25, no valor total de R$ 24.817,50 (Vinte e quatro mil oitocentos e dezessete 
reais e cinquenta centavos); CRM COMERCIAL LTDA – item 10 - R$ 2,91, item 37 – R$ 1,38 e item 
92 – R$ 0,38, no valor total de R$ 2.358,60 (Dois mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta 
centavos); NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA 
– item 1 1- R$ 148,00, item 12 – R$ 142,80, item 22 – R$ 0,78, item 33 – R$ 7,69, item 35 – R$ 
0,90, item 56 – R$ 44,40, item 57 – R$ 2,80, item 71 – R$ 4,40, item 82 – R$ 13,00, item 101 – R$ 
0,27, item 104 – R$ 0,27, item 117 – R$ 0,69, item 118 – R$ 0,97, item 119 – R$ 0,69, item 120 – R$ 
1,22, item 121 – R$ 0,74, item 123 – R$ 0,80 e item 129 – R$ 0,64, no valor total de R$ 26.116,00 
(Vinte e seis mil cento e dezesseis reais); LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – ME – item 
01 – R$ 3,80, item 02 – R$ 4,03, item 03 – R$ 9,50, item 04 – R$ 9,50, item 05 – R$ 9,50, item 
06 – R$ 9,50, item 07 – R$ 4,40, item 08 – R$ 10,00, item 09 – R$ 2,80, item 13 – R$ 3,00, item 
14 – R$ 3,60, item 15 – R$ 4,60, item 16 – R$ 6,20, item 19 – R$ 3,40, item 20 – R$ 53,40, item 
25 – R$ 0,78, item 26 – R$ 0,78, item 27 – R$ 0,90, item 28 – R$ 0,90, item 29 – R$ 15,28, item 
30 – R$ 5,53, item 31 – R$ 7,37, item 32 – R$ 0,33, item 34 – R$ 19,00, item 36 – R$ 0,90, item 
40 – R$ 7,40, item 41 – R$ 5,50, item 42 – R$ 0,82, item 43 – R$ 0,73, item 44 – R$ 0,75, item 
45 – R$ 87,99, item 46 – R$ 147,79, item 47 – R$ 246,34, item 49 – R$ 88,00, item 50 – R$ 88,00, 
item 51 – R$ 88,00, item 52 – R$ 88,00, item 58 – R$ 3,20, item 59 – R$ 5,57, item 61 – R$ 9,50, 
item 62 – R$ 0,90, item 63 – R$ 18,40, item 70 – R$ 5,00, item 73 – R$ 6,09, item 74 – R$ 1,59, 
item 75 – R$ 1,59, item 76 – R$ 1,59, item 77 – R$ 1,59, item 78 – R$ 61,90, item 79 – R$ 61,99, 
item 80 – R$ 61,99, item 81 – R$ 61,99, item 83 – R$ 25,00, item 84 – R$ 25,00, item 85 – R$ 
10,00, item 86 – R$ 5,50, item 87 – R$ 60,00, item 88 – R$ 41,00, item 89 – R$ 75,00, item 90 – R$ 
16,21, item 91 – R$ 18,65, item 93 – R$ 0,53, item 94 – R$ 24,90, item 96 – R$ 0,20, item 97 – R$ 
0,20, item 98 – R$ 0,20, item 99 – R$ 0,20, item 100 – R$ 0,61, item 103 – R$ 0,42, item 105 – R$ 
3,10, item 106 – R$ 3,10, item 107 – R$ 3,10, item 108 – R$ 3,10, item 109 – R$ 3,10, item 110 
– R$ 0,55, item 111 – R$ 0,69, item 112 – R$ 0,55, item 113 – R$ 0,58, item 114 – R$ 0,80, item 
115 – R$ 0,68, item 116 – R$ 0,90, item 125 – R$ 0,75, item 126 – R$ 0,52, item 127 – R$ 0,52, 
item 128 – R$ 0,52 e item 131 – R$ 5,00, no valor total R$ 513.777,30 (Quinhentos e treze mil 
setecentos e setenta e sete reais e trinta centavos); e CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA – item 
38 – R$ 1,81, item 48 – R$ 251,63, item 64 – R$ 4,93, item 72 – R$ 4,31, item 95 – R$ 11,99, item 
130 – R$ 12,32 e item 132 – R$ 19,86, no valor total de R$ 7.528,35 (Sete mil quinhentos e vinte 
e oito reais e trinta e cinco centavos).

Juarez Távora, 22 de junho de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 00018/2021

A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 
o resultado da licitação modalidade Pregão Presencial n.º 00018/2021, cujo objeto é a aquisição de 
materiais odontológicos, para atender as Unidades Básicas de Saúde do Município de Juarez Távora.

EMPRESAS VENCEDORAS: CRM COMERCIAL LTDA – item 05 – R$ 7,69, item 87 – R$ 15,37 
e item 119 – R$ 16,91, no valor total de R$ 8.239,30 (Oito mil duzentos e trinta e nove reais e trinta 
centavos); DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – item 01 – R$ 3,45, item 
04 – R$ 11,00, item 06 – R$ 5,00, item 07 – R$ 34,00, item 10 – R$ 7,60, item 11 – R$ 1,69, item 
12 – R$ 11,00, item 13 – R$ 68,00, item 14 – R$ 68,00, item 15 – R$ 115,00, item 17 – R$ 56,90, 
item 19 – R$ 109,00, item 21 – R$ 5,80, item 22 – R$ 29,80, item 28 – R$ 5,80, item 31 – R$ 5,90, 
item 32 – R$ 5,90, item 33 – R$ 5,90, item 34 – R$ 5,90, item 35 – R$ 60,00, item 36 – R$ 60,00, 
item 37 – R$ 36,88, item 38 – R$ 17,00, item 41 – R$ 10,50, item 50 – R$ 10,00, item 51 – R$ 10,74, 
item 52 – R$ 10,40, item 54 – R$ 7,80, item 55 – R$ 2,80, item 57 – R$ 8,00, item 59 – R$ 6,80, item 
61 – R$ 33,00, item 63 – R$ 3,50, item 68 – R$ 15,40, item 71 – R$ 34,00, item 73 – R$ 28,30, item 
74 – R$ 28,30, item 85 – R$ 90,00, item 86 – R$ 90,00, item 89 – R$ 31,00, item 90 – R$ 31,00, item 
92 – R$ 20,50, item 93 – R$ 4,50, item 94 – R$ 74,00, item 95 – R$ 150,00, item 101 – R$ 44,00, 
item 102 – R$ 900,00, item 103 – R$ 22,00, item 112 – R$ 26,40, item 113 – R$ 11,00 e item 114 – 
R$ 11,00, no valor total de R$ 171.669,98 (Cento e setenta e um mil seiscentos e sessenta e nove 
reais e noventa e oito centavos); EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – item 69 – R$ 
1.690,00 e item 70 – R$ 1.690,00, no valor total de R$ 6.760,00 (Seis mil setecentos e sessenta 
reais); e IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – item 
02 – R$ 11,00, item 03 – R$ 11,00, item 08 – R$ 31,00, item 09 – R$ 23,25, item 16 – R$ 79,00, item 
18 – R$ 81,00, item 20 – R$ 109,00, item 23 – R$ 1,47, item 24 – R$ 9,00, item 25 – R$ 9,00, item 
26 – R$ 19,30, item 27 – R$ 9,00, item 29 – R$ 3,20, item 30 – R$ 9,70, item 40 – R$ 5,85, item 42 
– R$ 22,50, item 43 – R$ 22,50, item 44 – R$ 22,50, item 45 – R$ 22,50, item 46 – R$ 22,50, item 
47 – R$ 22,50, item 48 – R$ 65,00, item 49 – R$ 65,00, item 53 – R$ 6,67, item 58 – R$ 10,35, item 
60 - R$ 6,70, item 62 – R$ 32,90, item 64 – R$ 3,75, item 65 – R$ 4,35, item 66 – R$ 13,90, item 
67 – R$ 4,30, item 72 – R$ 1,89, item 75 – R$ 18,70, item 76 – R$ 18,70, item 77 – R$ 18,70, item 
78 – R$ 18,70, item 79 – R$ 18,70, item 80 – R$ 18,70, item 81 – R$ 18,70, item 82 – R$ 18,70, 
item 83 – R$ 89,99, item 84 – R$ 89,99, item 88 – R$ 9,00, item 91 – R$ 16,30, item 96 – R$ 4,05, 
item 97 – R$ 148,00, item 98 – R$ 9,00, item 104 – R$ 10,18, item 105 – R$ 10,18, item 106 – R$ 
10,18, item 107 – R$ 10,18, item 108 – R$ 10,18, item 109 – R$ 10,18, item 110 – R$ 10,18, item 
111 – R$ 16,50, item 115 – R$ 5,93 e item 116 – R$ 21,40, no valor total de R$ 136.803,34 (Cento 
e trinta e seis mil oitocentos e três reais e trinta e quatro centavos).

Juarez Távora, 23 de junho de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA

PREGOEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURÚ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

José Alves Barbosa, 128 - Centro - Juru - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, para: Contratação de 
empresa para Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no 
posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da 
secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor 
da tabela oficial de preços de medicamentos da CMED, conforme termo de referência. Abertura 
da sessão pública: 14:00 horas do dia 06 de julho de 2021. Início da fase de lances: 14:10 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 5450/05; Decreto Federal nº 10024/19; Decreto 
Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3484–1245. E-mail: licitacaojuru@hotmail.com. Edital: www.juru.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Juru - PB, 24 de junho de 2021
RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 

CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA COMUNIDADE CAREÇÃO, MUNICIPIO DE LAGOA 
SECA – PB. 

LICITANTES HABILITADOS: A. B. CONSTRUCOES EIRELI; F.COSTA CONSTRUCOES, SER-
VICOS E LOCACOES EIRELI; LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI; SENA CONSTRUÇÕES 
EIRELI – ME; TORRES CONSTRUCOES LTDA – EPP. 

LICITANTES INABILITADOS: CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE LTDA – ME, por 
não atender ao item 8.2.3 e 8.2.15, ambos do presente edital; CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI, 
por não atender ao item 6.8.3, 6.8.2, 8.2.3.1.2, 8.2.15, 8.2.8, ambos do presente edital; COVALE 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, por não atender ao item 8.2.3, ambos do presente edital; 
ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI, por não atender 
ao item 8.2.3, 8.2.3, inciso II, 8.2.3.1.2. 8.2.3.2, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.15, 8.2.17, 8.3.1, 8.3.2, 6.8.3.1, 
ambos do presente edital; HAYA CONSTRUTORA EIRELI, por não atender ao item 8.28, 8.2.15, 
8.3.2, 8.2.17, ambos do presente edital; HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI, por não atender ao 
item 8.2.3, inciso II, 8.2.8, 8.2.16, 8.2.17 e 8.2.15, ambos do presente edital; MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, por não atender ao item 8.2.3 e 8.2.15, ambos do 
presente edital; PBFORT CONSTRUCOES EIRELI, por não atender ao item 6.8.2, 8.2.3, 8.2.8, 
8.2.16, 8.2.17, ambos do presente edital; RANULFO TOMAZ DA SILVA, por não atender ao item 
8.2.3 e 8.2.15, 8.2.17, 6.8.2 e 8.2.8, ambos do presente edital; ROQUE CONSTRUCOES E SERVI-
COS EIRELI, por não atender ao item 8.2.3 e 8.2.15, 6.8.2 e 8.2.8, ambos do presente edital; SFX 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, por não atender ao item 8.2.3, ambos do presente edital; 
ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA, por não atender ao item 6.8.1, 6.8.2, 8.2.3, Incisos I e II, 
8.2.3.1.2, ambos do presente edital. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da 
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de 
recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 
06/07/2021, ÀS 10H00MIN HORAS, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Cícero Faustino da Silva, 
647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. 
E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 21 de Junho de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2021

AO CONTRATO N.º 00074/2020
 TOMADA DE PREÇOS N° 00001/2020

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA -  CNPJ nº 09.148.131/0001-95 e a empresa 
TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA - RUA FRANCISCO 
MEDEIROS DE LUCENA, 281 - CENTRO – SÃO MAMEDE - PB, CNPJ nº 21.933.413/0001-07.

DO OBJETO: O presente Instrumento tem por objetivo a Prorrogação do Prazo do Contrato nº 
00074/2020, de 05.06.2020 nos termos do art. 57 da lei 8.666/93, haja vista a necessidade alteração 
do prazo inicialmente celebrado.

DO VALOR: O Contrato após supressão no Termo Aditivo 01/2020 importa em um valor de 
544.472,70 (Quinhentos e quarenta e quatro reais, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta 
centavos). 

DA PRORROGAÇÃO E DA DOTAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do contrato em 12 (Doze) 
meses, sendo iniciado o presente aditivo no dia 04 de  junho de 2021 e tendo seu termino no dia 04 
de junho de 2022. DOTAÇÃO: RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE N.º 01057203-48/2018 
E DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE MANAÍRA – PB, ATRAVÉS DA SEGUINTE RUBRICA: 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.600 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 27 812 1011 
1033 CONSTRUIR/RECUPERAR CAMPO/ESTÁDIO DE FUTEBOL – ELEMENTO DE DESPESA 
44.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES.

Manaíra - PB, 04 de Junho de 2021.
MANOEL VIRGULINO SIMÃO

Prefeito Constitucional
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal de 
MARI, no dia 06/07/2021 as 09:00 horas. Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios destinado aos 
demais programas municipais. Maiores informações e aquisição do edital através do link http://www.
mari.pb.gov.br/licitacoes/ ou e-mail; cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio 
de Luna Freire, 146 – Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 23 de junho de 2021.
Roberto Carlos de Oliveira Borges 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Julho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Fornecimento parcelado e diário 
de agua mineral e gás GLP 13kg, destinados a todas as secretarias do município de Marizópolis 
– PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: 
licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 23 de Junho de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021.
CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Olho D´Água.
CONTRATADA:DAMIÃO XAVIER DA COSTA-CPF nº 051.283.084-30 
OBJETO: Fornecimento de café da manhã, almoço e jantar para atender as necessidades dos 

profissionais que prestam serviços no distrito do socorro do município de Olho D’água-PB.
Valor global R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais). 

Olho d´Água - PB, 23 de Junho de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO -

Prefeita
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE DECISÃO DE IMPEDIMENTO

DE LICITAR E CONTRATAR
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CNPJ de nº09.148.727/0001-95
CONTRATADO:DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ de 

nº 40.876.269/0001-50. 
DECISÃO:Fica IMPEDIDA a empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIO-

NAL LTDA de licitar e contratar com este município de Piancó – PB pelo prazo de 02 (dois) anos, 
nos termos do Art. 7º da Lei 10.520 (Lei do Pregão). O prazo de 05 (cinco) dias será concedido a 
empresa para apresentação de recurso a contar da data da publicação dessa decisão.

Piancó-PB, 23 de junho de 2021. 
Joao Serafim Lemos

Setor de Gestão de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Segundo Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.0010/2020, em 04.11.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI
OBJETO CONTRATUAL:Contratação dos serviços de reforma no campo de futebol o Barbozão 

no município de Piancó-PB.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 23 de Junho de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                     

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quarto Termo de Aditivo ao Contrato nº 02.004/2020, em 27.04.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa SOMOS CONSTRUÇÕES EIRELI.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de pavimentação e drenagem na zona urbana do Município 

de Piancó-PB , CONTRATO DE REPASSE N° 1059.554-09/2018/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 23 deJunho de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS 

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10002/2021

Torna público que dará continuidade através da Comissão Permanente de Licitação, sediada 
na Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 29 de junho 
de 2021, ao Processo Licitatório de Tomada de Preços, do tipo menor preço, para Construção de 
UBS, com a abertura dos envelopes de habilitação.  Informações: no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@
gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 22 de junho de 2021.
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material de limpeza e higiene. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 23 de Junho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 13 de Julho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos e 
máquinas pesadas. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 23 de Junho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cônego João Coutinho, S/N - Centro - Pocinhos - PB, às 10:30 horas do dia 13 de Julho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Serviços de manutenção preventiva e corretiva 
de veículos e máquinas pesadas. 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: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.
com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 23 de Junho de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNICÍPIO. FUN-
DAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município 
de Remígio: 02.010 Secretaria de Gestão 02010 04 122 2002 2002 Manutenção das Atividades 
da Secretaria de Gestão 02.040 Secretaria de Saúde 02040 10 301 2002 2006 Manutenção das 
atividades da Secretaria de Saúde 02.050 Secretaria de Educação 02050 12 361 1001 2008 Ma-
nutenção das atividades do Ensino Fundamental 02.060 Secretaria de Trânsito 02060 26 122 2002 
2023 Manutenção das Atividades da Secretaria de Trânsito 02.080 Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos 02080 15 122 2002 2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços 
Urbanos 02.090 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 3390 39 outros serviços de terceiros – PJ 
FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de 
Impostos – Educação 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00122/2021 - 07.06.21 até 07.06.22 
- ANDRE RICARDO BARRETO PERAZZO COSTA - R$ 393.600,00; CT Nº 00123/2021 - 07.06.21 
até 07.06.22 - SENA CONSTRUÇÕES EIRELI - R$ 97.176,00; CT Nº 00124/2021 - 07.06.21 até 
07.06.22 - T H CONSTRUCOES EIRELI - R$ 28.320,00.

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

O PREGOEIRO OFICIAL DO PREFEITURA MUNICIPAL, no uso das atribuições e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555/2000, 
de 08 de Agosto de 2000, 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 00005/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de materiais 
médicos Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Santa 
Inês/PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: Atacamed Comercio 
de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, CNPJ: 09.260.831/0001-77, Valor: R$ 89.304,22. 
- HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRO-
DUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COS – CNPJ: 18.252.904/0001-70, VALOR: R$ 7.425,00; J. J. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ N° 07.187.827/0001-03, VALOR: 
R$ 10.490,07, KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ N° 21.971.041/0001-
03, VALOR: R$ 2.298,00, - Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares 
Ltda, CNPJ N° 05.343.029/0001-90, VALOR: R$ 4.500,00, - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO 
SOBREIRA, CNPJ N° 09.210.219/0001-90, VALOR: R$ 21.810,89, - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA, CNPJ N° 21.596.736/0001-44, VALOR: R$ 6.324,86.  Total: R$ 142.153,04. 

Santa Inês, 23 de junho de 2021.
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V 
E:HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que obje-
tiva: Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de materiais médicos 
Hospitalares para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Santa Inês/
PB; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como 
proponente(s) vencedor(es): Atacamed Comercio de Produtos Farmacêuticos e Hospitalares Ltda, 
CNPJ: 09.260.831/0001-77, Valor: R$ 89.304,22. - HEALTH CARE DUBEBE INDUSTRIA, CO-
MERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, COS – CNPJ: 
18.252.904/0001-70, VALOR: R$ 7.425,00; J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA, CNPJ N° 07.187.827/0001-03, VALOR: R$ 10.490,07, KCRS COMERCIO DE EQUIPAMEN-
TOS EIRELI EPP, CNPJ N° 21.971.041/0001-03, VALOR: R$ 2.298,00, - Medlevensohn Comércio 
e Representações de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ N° 05.343.029/0001-90, VALOR: R$ 
4.500,00, - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ N° 09.210.219/0001-90, VALOR: 
R$ 21.810,89, - ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, CNPJ N° 21.596.736/0001-44, 
VALOR: R$ 6.324,86.  Total: R$ 142.153,04.

Santa Inês, 23 de junho de 2021.
Félix Henrique Leite Vieira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-

VENTIVA, CORRETIVA E LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS D’ÁGUA, INCLUINDO 
O CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS BOMBAS SUBMERSAS, VISANDO ATENDER AS 
DEMANDAS DOS SERVIÇOS AFINS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA 
E ABASTECIMENTO, NO TOCANTE A PRODUÇÃO DO ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 
DAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, torna 
público o adiamento da referida licitação, motivado pela necessidade de possíveis adequações no 
edital ou termo de referência. Data do certame: dia 07 de julho de 2021, às 09:30h, na sede da 
CPL, localizada na Rua Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita, 
PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.
pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb. gov.br.

Santa Rita - PB, 23de Junho de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2021
PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E CONSIDERANDO A DELIBERAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - CPL/PMSR, NO PROCEDIMENTO REFERENTE À CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 001/2021 - CPL/PMSR; CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VÍCIO OU IRRE-
GULARIDADE, RESOLVE:

I - HOMOLOGAR O RESULTADO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº 023/2021 - PMSR, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO, PELA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB, DE UMA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA 
REALIZAR ESTUDO, PLANEJAMENTO, CONCEITUAÇÃO, CONCEPÇÃO, CRIAÇÃO, EXECUÇÃO 
INTERNA, INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA, COMPRA DE MÍDIA 
E DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE, PARA ATENDER O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO 
DIREITO À INFORMAÇÃO, DE PROMOVER À VENDA DE BENS OU SERVIÇOS, DE DIFUNDIR 
IDEIAS, PRINCÍPIOS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES, OU DE INFORMAÇÃO O PÚBLICO 
EM GERAL, BEM COMO O PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE OUTROS 
INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO RELATIVOS À EXE-
CUÇÃO DO CONTRATO, A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE 
COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS, EM CONSONÂNCIA 
COM AS NOVAS TECNOLOGIAS, A PRODUÇÃO E A EXECUÇÃO TÉCNICA DAS PEÇAS OU 
MATERIAL CRIADO PELA CONTRATADA, A EMPRESA A SEGUIR RELACIONADA COM O 
RESPECTIVO VALOR ESTIMADO: 

9IDEIA COMUNICACAO LTDA, CNPJ: 70.105.424/0001-04 – VALOR ESTIMADO R$: 
1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS).

DESCONTO/HONORÁRIOS:
. O DESCONTO DE 20% (VINTE E POR CENTO) SOBRE OS CUSTOS DOS SERVIÇOS 

EXECUTADOS PELA CONTRATADA, BASEADOS NA TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS 
DO SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE PROPAGANDA DO ESTADO DA PARAÍBA (SINAPRO-PB);

. OS HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) INCIDENTE SOBRE OS PREÇOS DE SERVI-
ÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR FORNECEDORES, REFERENTES À PRODUÇÃO E 
A EXECUÇÃO TÉCNICA DE PEÇA E/OU MATERIAL, CUJA DISTRIBUIÇÃO NÃO PROPORCIONE 
À LICITANTE O DESCONTO DE AGÊNCIA CONCEDIDO PELOS VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO, 
NOS TERMO DO ART. 11, DA LEI Nº 4.680, DE 1965;

. OS HONORÁRIOS DE 10 % (DEZ POR CENTO) INCIDENTE SOBRE OS PREÇOS DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR FORNECEDORES, REFERENTES AO PLANE-
JAMENTO E À EXECUÇÃO DE PESQUISAS E DE OUTROS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO E 
DE GERAÇÃO DE CONHECIMENTO PERTINENTES À EXECUÇÃO DO CONTRATO;

. OS HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) INCIDENTE SOBRE OS PREÇOS DE 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS POR FORNECEDORES, REFERENTE À CRIAÇÃO 
E AO DESENVOLVIMENTO DE FORMAS INOVADORAS DE COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 
DESTINADAS A EXPANDIR OS EFEITOS DAS MENSAGENS, EM CONSONÂNCIA COM AS 
NOVAS TECNOLOGIAS.

II – ADJUDICAR EM FAVOR DA EMPRESA 9IDEIA COMUNICACAO LTDA, CNPJ: 
70.105.424/0001-04, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME DISPOSTO NO OBJETO 
DO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO.

III - DETERMINAR AO SETOR COMPETENTE A CONVOCAÇÃO DO PROPONENTE VENCE-
DOR PARA ASSINATURA DO CONTRATO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA VIGENTE.

SANTA RITA - PB, 22 DE JUNHO DE 2021.
EMERSON FERNANDES A. PANTA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2021
OBJETO:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA 

DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB. 
A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 

atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 250/2021, de 16/02/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de 
setembro de 2019,

E A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 
PARAÍBA,

RESOLVEM:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº017/2021, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes 
do processo correspondente, a:

- BD INFORMATICA LTDA
CNPJ: 32.109.914/0001-81
Valor R$: 30.000,00
- CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 02.596.872/0001-90
Valor R$: 197.400,00

Santa Rita - PB, 23 de junho de 2021.
 VALQUÍRIA SILVADEARAÚJO

PREGOEIRA OFICIAL
CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
GABINETE DA SECRETÁRIA

Santa Rita - PB, 23 dejunhode 2021. 
A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA 

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 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, os quais 
apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

CONCEIÇÃO AMÁLIA DA SILVA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SUPERINTEDÊNCIA DE MOBILIDADE 
URBANA (SEMOB) DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

RESOLVE:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº00015/2021, que objetiva: 

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A SUPERINTEDÊNCIA DE MOBILIDADE URBANA 
(SEMOB) DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 02.502.673/0001-75
Valor Mensal R$: 18.250,00
Valor Global R$ 219.000,00

Santa Rita - PB, 23 de junho de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de exames de imaginologia com-
preendendo radiologia tipo raio–x, ultrassonografia e tomografia para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do município do São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 
00022/2021. DOTAÇÃO: Recursos oriundos do FUS e SUS: elemento de despesa nº 339039, outros 
serviços de terceiros – pessoa jurídica, do orçamento operativo do exercício corrente. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
Bentinho e: CT Nº 00101/2021 - 02.06.21 - FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM 
LTDA - R$ 6.875,00; CT Nº 00102/2021 - 02.06.21 - UDI PATOS SERVICOS E PRODUTOS MEDI-
COS LTDA - R$ 110.350,00; CT Nº 00103/2021 - 02.06.21 - CLINICA ROCHA LTDA - R$ 73.955,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos, destinados a Farmácia Básica e as USF/
SUS – Unidade da Saúde da Família/Sistema Único e Psicotrópicos de Saúde no município de 
São Bentinho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
oriundos do FUS e SUS: elemento de despesa nº 339030, material de consumo, do orçamento 
operativo do exercício corrente.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00112/2021 - 22.06.21 - FARMA-
GUEDES COMÉRCIO DE PROD. FARMAC., MED. E HOSP. LTDA ME - R$ 41.734,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA 
DE PNEUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; REVOGO o correspondente 
procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público.

São João do Tigre - PB, 25 de Maio de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE TRATOR 
AGRÍCOLA DE PNEUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB, CONFORME PRO-
POSTA NR 026570/2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: Licitação Deserta.

São João do Tigre - PB, 14 de Junho de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o pro-

cedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: 
Aquisição de fardamentos para atender as demandas de diversas Secretarias Municipais de São 
José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: marcada para o dia 02de Julho de 2021 às 08h30, 
foi remarcada para a data de 07 de Julho de 2021 às 08h30, em virtude dealteração do objeto da 
licitação, o restante do edital republicado permanece inalterado. 

São José de Piranhas - PB, 23 de Junho de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00052/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:00 horas do dia 06 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: CONTRAÇÃO DE VEÍCULOS 
TIPO PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA O AUXILIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE 
COMUNIDADES RURAIS PARA O HOSPITAL DISTRITAL DE SOLÂNEA. Recursos: previstos no 
orçamento 2020. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:000 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 22 de Junho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 14:30 horas do dia 13 de Julho de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo da 
construção civil destinada a execução da obra pavimentação e drenagem no Bairro Santa Mônica, 
no Município de Solânea/PB. Recursos: CR: 903525/2020/MDR/CAIXA. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–
1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 22 de Junho de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - 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 destinada a execução da obra pavimentação e drenagem de ruas, no Município de 
Solânea/PB. Recursos: CR: 900478/2020/MDR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licita-
caosolanea2017@yahoo.com. Edital: www.solanea.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Solânea - PB, 22 de Junho de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA APRESENTAÇÃO DE 
SHOWS MUSICAIS NOS FESTREJOS ALUSIVOS AO SÃO JOÃO, NOS DIAS 23, 24 E 25,26 E 
27 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, EM LIVE DO SÃO JOÃO VIRTUAL DE SOLEDADE–PB 
– UMA AÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL, PARA APRESENTAÇÃO DE FORRÓ BIXO BOM. FUN-
DAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Soledade: 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 13 392 2008 2017 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 000218 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 21/08/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Soledade e: CT Nº 00097/2021 - 21.06.21 - FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS 
EIRELI - ME - R$ 7.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA 
CONVOCAÇÃO REMANESCENTES

PARA NEGOCIAÇÃO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 62/2021

O pregoeiro, torna público que fará realizar no dia 02 de julho de 2021, às 08:30 horas, ses-
são com as empresas remanescentes do pregão acima citado, na sala de reuniões da CPL, na 
Prefeitura Municipal de Sousa. Objeto: locação de máquinas e veículos pesados. Tal fato decorre 
pela não entrega de certidão válida da empresa FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS LTDA, que restou inabilitada. Permanecem habilitadas as empresas AMARO CE-
SAR MANGUEIRA com diligencia realizada, e a empresa RHADLEY OLIVEIRA DE SOUZA. Pela 
inabilitação da empresa citada, passa a convocar a nova sessão, com as seguintes condições: 

1) Oprazo de ME/EPPjá fora dado previamente, assim, nenhuma empresa poderá requerer 
05 (cinco) dias para entrega de novas certidões após a sessão ora designada, pelo princípio da 
eficiência. Como já comunicado em sessão anterior, as empresas deverão já trazerem as certidões 
tributárias válidas nesta nova sessão, para que não seja alegado mais prazo para sua verificação 
fiscal, sob pena de decair seu direito de contratação;

2) As remanescentes devem se fazer presentes nesta nova sessão marcada, uma vez que haverá 
repregoar (novos Lances) dos itens fracassados. Poderão haver novos credenciados respeitando 
a princípio da competitividade. Os itens levados a lance serão:1-5; 7-10; 13-15.

Sousa-PB, 23 de junho de 2021.
FellipeRuan Mendes Lima 

Pregoeiro
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SANTA 
CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 132.342,64.

Tacima - PB, 23 de Junho de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito
  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA
CNPJ 09.151.598/0001-94

PORTARIA N° 126/2021, VISTA SERRANA – PB, 21 DE JUNHO DE 2021.
O PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA-PB, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E 

EMBASADO NOS ARTIGOS 205 E SEGUINTES DA LEI MUNICIPAL Nº 14/97 (ESTATUTO DO 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

RESOLVE:
Art. 1º. Designar, comissão de Processo Administrativo Disciplinar, nesta ocasião constituída 

pelos servidores públicos do quadro permanente do Município de Vista Serrana, com os seguintes 
membros:  JOANA DARC XAVIER PEREIRA, exercente do cargo de AGENTE COMUNITÁRIA DE 
SAÚDE efetiva, matrícula nº 507, portadora da identidade nº 2.797.016 SSP/PB, MADALENA DE 
LIMA XAVIER, exercente do cargo de PROFESSORA efetiva, matrícula 105, portadora da identi-
dade nº 3.119.010 SSP/PB, e,   SALEZIA GOMES XAVIER, exercente do cargo de PROFESSORA 
efetiva, matrícula 195, portadora da identidade nº 976703 SSP/PB, sob a Presidência da primeira 
para compor a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, objetivando apurar, que o senhor 
MARCOS ANTÔNIO RAMOS DA SILVA RODRIGUES, portador do CPF (MF) nº 103.629.734-90, 
servidor  efetivo, recém aprovado para o cargo de operador de máquinas pesadas, nomeado em 
01 de junho de 2021, aprovado em 1º lugar, sendo que, mesmo este tendo tirado 90,00 na prova 
prática, o referido não sabe operar as máquinas pesadas do município, com eficiência e técnica 
adequadas, devendo a Comissão, agora composta, iniciar seus trabalhos, imediatamente, após a 
data da publicação da Portaria de Nomeação desta Comissão do PAD, no prazo de 90 (noventa) 
dias, podendo ser prorrogado por igual período, caso haja necessidade, com poderes para proceder 
a qualquer diligência necessária para a instrução processual, inquirições de pessoas, requisições de 
profissionais técnicos especializados e peritos, caso sejam necessários, sempre agindo baseado na 
ampla defesa e no devido processo legal, conforme previsão do artigo 205 e seguintes  do Estatuto 
do Servidor Público Municipal de Vista Serrana, ou seja, Lei Municipal nº 14/97, de 23/09/1997.

Art. 2º. A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar acima nomeada terá sede no prédio 
da Prefeitura Municipal de Vista Serrana, na sala do lado esquerdo de quem adentra à recepção 
da Prefeitura, onde exercerá suas plenas funções, após instalação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se disposições 
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VISTA SERRANA, 21 DE JUNHO DE 2021.
SERGIO GARCIA DA NÓBREGA
PREFEITO CONSTITUCIONAL

 

DER/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 

José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

TOMADA DE PREÇOS  Nº 06/2021
Registro CGE Nº 21-01077-8 09/07/2021 10:00

Obras de Pavimentação da  Mar-
condes Gadelha em Lerolândia 
Município de Santa Rita-PB
Valor  es t imado da obra :  R$ 
1.341.434,56
Prazo de execução: 240 (duzentos e 
quarenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa, 23 de junho de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
 

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2021
PROCESSO Nº 19.000.026461.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTENSOR DE SE-
RINGA COM AS BOMBAS DE SERINGAS EM COMODATO, destinado ao HOSPITAL DA POLÍCIA 
MILITAR GENERAL EDSON RAMALHO - HPMGER, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/07/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 90071/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi DESERTA 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 2ª chamada da licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@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 21-00878-6
João Pessoa, 23 de junho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação
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Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico
Registro ANS 32104-4

CNPJ 08.680.639/0001-77
Edital de Notificação

Conforme determina a regulamentação da Agência Nacional de Saúde - ANS, em especial o art. 
13 da Lei nº 9.656/1998 e a Súmula nº 28/2015, ficam os senhores clientes contratantes de plano de 
saúde, modalidade individual, abaixo identificados, notificados para que entrem em contato imediato 
com a Unimed João Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico, operadora de planos de saúde por 
meio da Central de Atendimento e Relacionamento 0800 725 1200, para a devida regularização de 
pendências existentes com a Operadora, sob pena de cancelamento do contrato, que ocorrerá a 
partir de 10 dias a contar da presente publicação.

CONTRATO: 2215616 CPF: 107693524XX, CONTRATO: 2107601 CPF: 768993574XX, 
CONTRATO: 0245134 CPF: 018786274XX, CONTRATO: 2700070 CPF: 051849524XX, 
CONTRATO: 2186392 CPF: 046626124XX, CONTRATO: 2110138 CPF: 103508494XX, CON-
TRATO: 2155844 CPF: 103666404XX, CONTRATO: 2161296 CPF: 037838494XX, CONTRA-
TO: 2101840 CPF: 105769424XX, CONTRATO: 2105011 CPF: 603168964XX, CONTRATO: 
2106449 CPF: 910203364XX, CONTRATO: 2607997 CPF: 010146314XX, CONTRATO: 
2700744 CPF: 112588664XX, CONTRATO: 2205778 CPF: 090771384XX, CONTRATO: 
2160736 CPF: 126959974XX, CONTRATO: 2223387 CPF: 993065574XX, CONTRATO: 
1210755 CPF: 205560044XX, CONTRATO: 2136436 CPF: 504357444XX, CONTRATO: 
2111291 CPF: 136063354XX, CONTRATO: 2170011 CPF: 018763124XX, CONTRATO: 5102527 
CPF: 003388264XX, CONTRATO: 0230493 CPF: 082726034XX, CONTRATO: 2168404 
CPF: 467754634XX, CONTRATO: 2100918 CPF: 121393634XX, CONTRATO: 6102509 
CPF: 518761084XX, CONTRATO: 2160424 CPF: 078852114XX, CONTRATO: 2190988 CPF: 
733429804XX, CONTRATO: 2115634 CPF: 102479104XX, CONTRATO: 2107474 CPF: 
093393974XX, CONTRATO: 2192634 CPF: 107095554XX, CONTRATO: 2225501 CPF: 
125280244XX, CONTRATO: 2149912 CPF: 054272614XX, CONTRATO: 2117753 CPF: 
022343394XX, CONTRATO: 2153231 CPF: 035943484XX, CONTRATO: 2197126 CPF: 
138663614XX, CONTRATO: 6100051 CPF: 789331294XX, CONTRATO: 4104417 CPF: 
125387757XX, CONTRATO: 2102647 CPF: 118802434XX, CONTRATO: 6105224 CPF: 
088373954XX, CONTRATO: 2228600 CPF: 104348204XX, CONTRATO: 0222440 CPF: 
352881244XX, CONTRATO: 2207239 CPF: 085409544XX, CONTRATO: 6105820 CPF: 
028695694XX, CONTRATO: 2191792 CPF: 110709954XX, CONTRATO: 2227257 CPF: 
036117734XX, CONTRATO: 2198160 CPF: 111972334XX, CONTRATO: 2102580 CPF: 115946714XX, 
CONTRATO: 4102828 CPF: 396424964XX, CONTRATO: 2202554 CPF: 115889764XX, 
CONTRATO: 4102922 CPF: 030867704XX, CONTRATO: 2117176 CPF: 640230284XX, 
CONTRATO: 2141244 CPF: 129381534XX, CONTRATO: 2114093 CPF: 554523964XX, 
CONTRATO: 1209465 CPF: 204818534XX, CONTRATO: 21101246 CPF: 916681904XX, 
CONTRATO: 2161998 CPF: 103719334XX, CONTRATO: 1203729 CPF: 923121367XX, 
CONTRATO: 2222493 CPF: 106838354XX, CONTRATO: 6101991 CPF: 022374954XX, 
CONTRATO: 4103659 CPF: 788473974XX, CONTRATO: 2191654 CPF: 886123094XX, 
CONTRATO: 0211475 CPF: 072165214XX, CONTRATO: 2146763 CPF: 007602704XX, 
CONTRATO: 2197627 CPF: 768637354XX, CONTRATO: 6103422 CPF: 027432554XX, 
CONTRATO: 2120548 CPF: 709340724XX, CONTRATO: 2215898 CPF: 343546544XX, 
CONTRATO: 2500162 CPF: 145642984XX, CONTRATO: 2166540 CPF: 144282884XX, 
CONTRATO: 6100696 CPF: 697426424XX, CONTRATO: 6105714 CPF: 250980984XX, 
CONTRATO: 2204188 CPF: 965582374XX, CONTRATO: 2219737 CPF: 709802864XX, 
CONTRATO: 2140453 CPF: 104667884XX, CONTRATO: 2152038 CPF: 098499814XX, 
CONTRATO: 2118978 CPF: 122501734XX, CONTRATO: 2165699 CPF: 096916024XX, 
CONTRATO: 4103363 CPF: 047454474XX, CONTRATO: 21104112 CPF: 150997194XX, 
CONTRATO: 0211425 CPF: 151294544XX, CONTRATO: 6105530 CPF: 021340504XX, CON-
TRATO: 6103999 CPF: 404246264XX, CONTRATO: 1211274 CPF: 064977544XX, CONTRA-
TO: 2147443 CPF: 108442814XX, CONTRATO: 2132728 CPF: 839833764XX, CONTRATO: 
2109833 CPF: 719496134XX, CONTRATO: 2136493 CPF: 105034664XX, CONTRATO: 
6100153 CPF: 132566294XX, CONTRATO: 0241291 CPF: 443030844XX, CONTRATO: 
2207152 CPF: 099738804XX, CONTRATO: 6103188 CPF: 514859074XX, CONTRATO: 
6105069 CPF: 039720854XX, CONTRATO: 2153177 CPF: 010134124XX, CONTRATO: 
21100263 CPF: 121332264XX, CONTRATO: 2157050 CPF: 121692214XX, CONTRATO: 
2182059 CPF: 826169904XX, CONTRATO: 2199866 CPF: 049055354XX, CONTRATO: 
2137838 CPF: 125625314XX, CONTRATO: 2130415 CPF: 705239163XX, CONTRATO: 
2114633 CPF: 135734454XX, CONTRATO: 2159562 CPF: 569164934XX, CONTRATO: 
2195569 CPF: 135470904XX, CONTRATO: 2203939 CPF: 091830404XX, CONTRATO: 
2120297 CPF: 700983274XX, CONTRATO: 2123042 CPF: 395865964XX, CONTRATO: 
6102164 CPF: 181203774XX, CONTRATO: 2212040 CPF: 788766304XX, CONTRATO: 
2230104 CPF: 086833634XX, CONTRATO: 2118323 CPF: 712000394XX, CONTRATO: 
2100803 CPF: 090305454XX, CONTRATO: 0200380 CPF: 029380664XX, CONTRATO: 
2132966 CPF: 048855034XX, CONTRATO: 2102150 CPF: 052020454XX, CONTRATO: 
2123535 CPF: 129422774XX, CONTRATO: 2183231 CPF: 102479114XX, CONTRATO: 
2153388 CPF: 709802434XX, CONTRATO: 0211175 CPF: 010402942XX, CONTRATO: 2152581 
CPF: 104052444XX, CONTRATO: 2225110 CPF: 692007854XX, CONTRATO: 2147801 CPF: 
122482304XX, CONTRATO: 2225435 CPF: 701190024XX, CONTRATO: 2188804 CPF: 
134539734XX, CONTRATO: 2208335 CPF: 130350814XX

CONVOCAÇÃO DE REVOGAÇÃO DE 
MANDATO

À
Jussara Casado Silva CPF 075.644.084-

05
Av Oceano Atlântico nº 754 apt 304 Inter-

marés cep 58310-000 Cabedelo-PB.
Por meio desta convocamos Vossa Se-

nhoria para INFORMAR que as Procurações 
Registrada 8º oficio de Notas SOUTO nesta 
Capital dos livros nº 429 folhas 140/v 18 de fe-
vereiro 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Cumprindo o que determina o Art. 15 do 

Estatuto do Miramar Esporte Clube de Ca-
bedelo, 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
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