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RESPEITE AS
REGRAS DE TRÂNSITO.
RESPEITE A VIDA.

Maio Amarelo
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Estado abre novas 
vagas para tratar 
covid-19 no Sertão
Ocupação de leitos chega a 78% e PB bate recorde de infecções, contabilizando 2.262 
novos casos em um único dia, o registro mais alto desde o início da pandemia. Página 4

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

322.538

16.275.440

167.951.168

7.520

454.623

3.488.242
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.250.662

 64.938.707

1.702.217.843
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Ampliação foi anunciada pelo governador João Azevêdo durante “live” com a participação de Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Página 3

Primeira Chance irá contemplar mais 24 cidades

Ano CXXVIII Número 099 |  R$ 2,50

 

Witzel e nove governadores são 
convocados para a CPI da Covid

Medo de contrair covid pode 
levar à Síndrome do Caracol

Clima esquentou quando o vice-presidente da comissão, 
Randolfe Rodrigues, propôs intimar Bolsonaro. Página 15

Transtorno é resultado de isolamento prolongado e é necessária 
ajuda profissional para superar o problema. Página 5

Colunas

Arte Midiática compreende um dos 
segmentos da economia criativa ainda pouco 
explorado, mas em crescimento no Brasil e no 

mundo (...) onde a arte contemporânea se une às 
novas possibilidades tecnológicas.  Página 17

Regina Amorim

Para atender aos ditames de Brasília, o 
deputado Edme Tavares foi nomeado secretário de 
Ação Social e, em consequência, na qualidade de 

primeiro suplente, assumi a sua vaga na 
Assembleia.  Página 2

Ramalho Leite

Brasília Em audiência com o ministro Marcelo Queiroga, 
Geraldo Medeiros apresentou demandas da PB. Página 4

Pandemia não afeta processo 
de verticalização na capital
Em João Pessoa, mercado de imóveis segue aquecido com 
procura intensa por apartamentos à venda. Página 17

Foto: Divulgação

Emprego: PB volta a registrar 
saldo positivo no mês de abril
Dados do Novo Caged apontam que o Estado gerou 
10,6 mil admissões, contra 9,9 mil demissões. Página 18
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Economia

Padre Azevedo Livro sobre sacerdote paraibano 
derruba mitos sobre a máquina de escrever. Página 9

Estações Fotovoltaicas Com a presença da primeira-dama Ana 
Maria Lins, Estado entrega sistemas de energia solar a instituições. Página 20
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Paraibano 2021 Disputa entre Treze e São Paulo Crystal abre, 
hoje, as disputas das quartas de final do campeonato. Página 21
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O mundo sem árvores é o cenário perfeito para obras 
de ficção científica, aquelas em que os seres humanos fo-
ram extintos, lutam para sobreviver ou estão subjugados. 
Mundo desertificado e de ruínas, resultado de conf litos 
nucleares. Mundo totalmente ocupado por edificações e 
dominado pelas máquinas. Mundo sem esperança, sem be-
leza, sem poesia.

Tudo o que de belo o ser humano cria, a exemplo dos 
engenhos que nascem da associação da arquitetura com a 
engenharia, parece fazê-lo como uma espécie de concor-
rência ao mundo natural. O mundo da Mata Atlântica, com 
seus biomas e ecossistemas específicos, parece incentivar 
a humanidade a criar belezas que se igualem ou superem 
os bens naturais.

Esta hipotética concorrência não seria necessariamente 
má. Narciso preservando o rio que lhe desperta a consciên-
cia do belo e o amor. Ocorre que também é possível fazer 
uma leitura contrária. Em vez de querer imitar ou superar o 
fantástico acervo de obras da natureza, a humanidade ten-
cionaria destruí-lo, eliminando assim a concorrência.

Conjecturas à parte, o certo é que a atividade humana a 
cada dia torna-se mais nociva à Mata Atlântica, ou melhor, 
ao que resta desta f loresta tão representativa dos trópicos, 
símbolo do próprio Brasil, cuja biodiversidade vai rareando 
sob o efeito de queimadas e desmatamentos, com vistas à 
exploração de recursos naturais e à expansão urbana.

As estatísticas variam dependendo da fonte, porém, orga-
nizações ambientalistas, como a Fundação SOS Mata Atlân-
tica, estimam que, da exuberante f loresta primária – que, 
originalmente, cobria uma área superior a 1,3 milhões de 
km² -, restam apenas 12%. São matas, manguezais, restin-
gas, brejos e encraves destroçados para sempre. 

Os nichos de Mata Atlântica pedem maior atenção do po-
der público e da sociedade. Os vegetais, aves, anfíbios, rép-
teis, mamíferos e peixes, além das espécies vivas ainda não 
catalogadas pela ciência, agradecem penhoradamente, caso 
os seres humanos lhes permitam cumprir seus ciclos de vida 
em paz, dos quais a própria humanidade faz parte.

Mata Atlântica Prefiro ser autêntico
Não sei fingir. Será que esse é um 

dos grandes defeitos da minha perso-
nalidade? Não consigo disfarçar mi-
nhas emoções, nem calar a expressão 
do que penso e do que sinto. E isso, se 
por vezes, me proporciona a vivência 
de instantes de alegria, em outros mo-
mentos me causa embaraços e produz 
insatisfações aos que estão no lado con-
trário das minhas opiniões e atitudes. 
Já fui advertido de que esse não é um 
comportamento adequado ao ambien-
te social e político em que vivemos na 
contemporaneidade.

Abraço com firmeza as minhas 
vontades, ainda que correndo o ris-
co de sofrer decepções e frustrações. 
Não importa. Não costumo fugir das 
verdades, mesmo que causem feridas 
na alma. O importante é perseguir 
sonhos e acreditar neles. Difícil ficar 
com manifestações de pensamento 
engasgadas na garganta. Se não fizer 
exposição das minhas reflexões, me 
sentirei um enganador. Escolho ser 
absolutamente autêntico e verdadei-
ro, em tudo o que faço.

Me incomoda guardar aparências 
por conveniência. Tenho enorme difi-
culdade em ensaiar simpatia quando 
algo me desagrada à primeira vista. 

Para mim é um martírio ignorar ofen-
sas recebidas, por uma questão de 
obediência a normas sociais. O que me 
inquieta e me exaspera, desperta ímpe-
tos de rebeldia e reação. Meu coração 
sofre quando se vê obrigado a contro-
lar emoções. O meu olhar é bastante 
para denunciar sentimentos, sejam eles 
quais forem. Minha sinceridade chega a 
ser exagerada. Mais do que deveria ser 
em algumas oportunidades.

Gosto de ser guiado pela minha 
própria consciência. Assim, consigo ser 
fiel comigo mesmo. Embora esse pa-
drão de comportamento exija um preço 
alto de correspondência no convívio so-
cial. É da minha natureza. Fazer o que? 
Nada me condiciona a usar máscaras 
de personalidade. Não tenho receios de 
mostrar minha face real.

Contudo, procuro respeitar os sen-
timentos alheios.  Sem qualquer desejo 
de reformar os outros. Cada um que es-
cute a sua voz interior. Não serei eu que 
procurará modificá-lo. Da mesma for-
ma que espero ser aceito como sou. Se-
gundo o filósofo Osho, não devemos nos 
preocupar com a perfeição, mas com a 
“totalidade”. Entendo que a totalidade 
seja a autenticidade, o que nos dá uma 
dimensão diferente.

Edme e a abertura política
Quando Tarcísio Burity foi ungido go-

vernador da Paraíba recebeu a incumbên-
cia de começar um processo de abertura 
política. Uma das recomendações era mes-
clar o secretariado com detentores de man-
datos visando aproximar o governo dos 
políticos. Aproximar os políticos do gover-
no, já era um vício natural e incorrigível... 
Naquela época, a Paraíba era, quase toda, 
entregue a ex-seminaristas, ocupantes dos 
mais diversos postos de comando. Agora a 
categoria atingia o ápice, com a chegada do 
quase-padre Burity à cadeira de governa-
dor. Para atender aos ditames de Brasília, 
o deputado Edme Tavares, contemporâneo 
de Burity no seminário, foi 
nomeado secretário de Ação 
Social e, em consequência, 
na qualidade de primeiro su-
plente, assumi a sua vaga na 
Assembleia.

O parlamentar de Caja-
zeiras vinha da ala agripinis-
ta e se elegera em 1970. Já o 
encontrei lépido e atuante 
em 1974 quando chequei 
àquela Casa, eleito pela ARENA, o maior 
partido do ocidente, segundo seu presiden-
te, Francelino Pereira, um mineiro nascido 
no Piauí. Foi justamente a escolha de Burity 
que prejudicou a minha reeleição em 1978. 
Filiei-me à corrente que defendia a ascen-
são de Antônio Mariz ao governo, mesmo 
pela via indireta, e fomos às últimas conse-
quências, ou seja, à disputa na convenção, 
contrariando a ordem emanada dos quar-
téis, ainda fortíssima até então. A rebeldia 
me custou o mandato. Me colocar de volta 
à Assembleia sem ter sido eleito era uma 
prova de dupla boa vontade: do regime, que 
acenava aos políticos e os introduzia no go-
verno (a nomeação de Edme) e de Burity, 
que desejava pacificar a Paraíba, trazendo 
para seu guarda-chuva os que lutaram con-
tra sua escolha. Voltei.

Era a segunda vez que Edme Tavares 
entrava na minha história. Acompanhando 
João Agripino em campanha, nos idos de 
1965, quando me afastei para fazer prova 
na Faculdade de Direito, Edme me substi-
tuiu na missão. Eleito governador, Agripino 
nomeia Edme sub-chefe da Casa Civil e me 
manda nomear oficial de Gabinete. Recusei 
a oferta, pois já vinha nessa função desde o 
tempo de Pedro Gondim. Queria uma pro-
moção. Fiquei sem nada. João achou que eu 
queria muito para o meu tamanho. Edme 
ficou no governo e dali saiu com um man-
dato de deputado estadual. Seu exemplo 
seria seguido por mim, quatro anos depois, 

quando entrei na Assembleia 
no bloco de Ernani Sátyro, 
vindo da prefeitura de Dor-
gival Terceiro Neto. Comigo, 
chegaram Manoel Gaudêncio, 
Evaldo Gonçalves, Chico Soa-
res, Múcio Satyro, Nilo Feito-
sa e Sócrates Pedro. Edme já 
dava ordens na Casa.

Dava ordens na Assem-
bleia e no Governo. Seus mu-

nicípios eram bem aquinhoados com obras 
e serviços. Ele não perdia tempo, e com es-
sas obras construiu sua conquista maior: o 
mandato de deputado federal e, depois, de 
constituinte. Quando o cenário político mu-
dou e a forma de angariar votos passou a ser 
mais dinheiro que trabalho, foi excluído do 
processo e ficou sem mandato. Permaneceu 
em Brasília onde exerceu alguns cargos a 
nível federal e, depois, passou a se dedicar à 
advocacia, reencontrando suas origens.

Há alguns anos, Edme Tavares nos 
deixou. Com ele, um exemplo de homem 
público inteiro e sem máculas. Não estive 
presente às últimas homenagens que lhe 
prestaram na terra dos tabajaras. Mas sen-
ti muito e sofro cada vez que um pedaço 
da nossa geração se vai. Um pouco de mim 
também se foi.

 Queria uma 
promoção. Fiquei sem 
nada. João achou que 
eu queria muito para o 

meu tamanho.   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador

Comércio em movimento

Foto: pexels.com
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Governador João Azevêdo anunciou ampliação do projeto de emprego, incluindo mais cidades participantes

O governador João Aze-
vêdo lançou, na tarde de 
ontem, a edição 2021 do 
programa ‘Primeira Chan-
ce’, que inicialmente vai in-
vestir cerca de R$ 3 milhões 
para promover a inserção 
de jovens e adultos da Rede 
Estadual de Ensino no mer-
cado de trabalho. Inicial-
mente, estão sendo oferta-
das 670 bolsas de estágios, 
com valores que podem 
chegar até R$ 1 mil. A so-
lenidade ocorreu de forma 
virtual, pelos canais oficiais 
do Governo da Paraíba no 
Facebook e YouTube.

No evento de lança-
mento da terceira edição 
do programa, o governador 
anunciou a ampliação no 
número de cidades partici-
pantes do programa – au-
mentando de 22 para 46 
– bem como de empresas 
parceiras, que cresce para 
200, no ano passado eram 
130. “A palavra que melhor 
sintetiza o ‘Primeira Chan-
ce’ é oportunidade. Isso 
é que o estado oferece: a 
oportunidade dos jovens 
se qualificarem profissio-

nalmente, eles precisam ser 
motivados ao primeiro em-
prego. Mesmo com os per-
calços da pandemia, esse 
ano conseguimos expandir 
o ‘Primeira Chance’ com no-
vas empresas parceirias e 
órgãos públicos do estado, 
que vão receber os alunos 
para trabalhar e adquiri 
experiências fundamentais 
para ao longo da vida”, res-
saltou o governador.

João Azevêdo fez ques-
tão de enfatizar que inves-
timentos em educação e na 
geração de renda são prio-
ridades de sua gestão. Com 
isso, a Paraíba é o estado 
brasileiro que conseguiu 
implantar ao menos uma 
escola em tempo integral 
em todas as suas cidades. 
“O Estado estende a mão e 
oferece a porta de estudar, 
de se preparar para o mer-
cado de trabalho e se qua-
lificar profissionalmente. 
Sabemos como é difícil con-
seguir o primeiro trabalho, 
mas sabemos como é bom 
e desafiante para a cons-
trução dos valores mais 
nobres, do trabalho e de se  
sentir útil, ter autonomia 
e até mesmo poder ajudar 
em casa com a renda”, des-

tacou. 
A presidente do conse-

lho do Magazine Luiza, Lui-
za Helena Trajano – que é 
considera uma das maiores 
empreendedoras do país 
– também participou do 
lançamento e falou da rele-
vância do governo estadual 
está gerando oportunida-
des aos jovens, sobretudo 
nesse período de crise. “A 
desigualdade foi escancara-
da nessa pandemia. A gente 
aprendeu que só existem 
dois papéis na sociedade: o 
colonizador e os coloniza-
dos; mas os jovens da Paraí-
ba estão tendo a chance de 
mudar essa realidade. Digo 
sempre que precisamos 
querer, quem não quer não 
vence!’, frisou.

A empresária acrescen-
tou também que muitos jo-
vens não estão tendo uma 
chance como esse programa 
e que o emprego é um dos pi-
lares para se vencer na vida. 
“Vi que o ‘Primeira Chance é 
uma crença do governador e 
por isso saiu do papel. Vocês 
estão tendo a oportunidade 
que milhões de jovens não 
tiveram. A vida é uma es-
cada que não se pode subir 
mais depressa, mas tem que 

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

‘Primeira Chance’ oferece 670 
bolsas de estágio para jovens

Não entro no mérito da decisão 
do TSE, mas há que se dizer algo 
sobre o voto contrário de Edson 
Fachim. Em sua avaliação, a 
punição aos deputados que di-
vergiram da orientação do PDT 
não caracteriza discriminação. 
A Constituição  prevê a punição, 
no Art. 25, caso o filiado se opo-
nha “pela atitude ou pelo voto, 
às diretrizes estabelecidas pelos 
órgãos partidários”. 

Há controvérsia  
Tanto Wilson Santiago, quanto 
o seu filho, o deputado esta-
dual Wilson Filho, já anuncia-
ram que deixarão o PTB, sob 
a justificativa de que ocorreu 
mudança drástica no perfil 
ideológico da legenda, que 
passou, em suas avaliações, 
para uma postura de extre-
ma-direita. Advogado, Wilson 
Filho afirma que o direito de 
ambos é muito bom.  

Um deputado federal paraibano, 
em particular, deve ter comemora-
do essa decisão do TSE, no proces-
so de Tábata Amaral: Wilson San-
tiago, que foi suspenso pelo PTB e 
destituído da presidência estadual 
do partido justamente por divergir 
da direção nacional sobre uma ma-
téria em apreciação na Comissão 
de Constituição e Justiça.  

Um caso similar 

infidelidade partidária: decisão do tse sobre 
tábata amaral abre precedente para depUtados 

fUmUs boni iUris  

A decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no processo da deputada federal Tábata Amaral (SP), certamente, 
está sendo festejada por deputados federais e estaduais. Aqui e alhures. Abriu um precedente que, em tese, irá 
servir para o embasamento jurídico de outras causas semelhantes. O placar que consolidou a decisão do TSE foi 
francamente favorável à parlamentar: 6 votos a 1 - o voto contrário, do ministro Edson Fachim, adiante, mere-
cerá aqui um comentário. Após dois anos de processo, Tábata Amaral poderá deixar o PDT sem correr o risco 

de perder o mandato. A Corte reconheceu, assim, que houve discriminação à deputada dentro do partido, 
por isso sua saída da legenda se daria por “justa causa” - Tábata Amaral e outros sete deputados do PDT 
foram suspensos pela direção da legenda, em 2019, após votarem a favor da Reforma da Previdência, 
contrariando a posição partidária. Na ALPB, ao menos quatro deputados não saíram do PSB por causa 
das implicações jurídicas do ato. Estão nessa lista Ricardo Barbosa, Pollyanna Dutra, Hervázio Bezerra e 
Adriano Galdino. Este último, que já comanda, na prática, o Avante, chegou a aceitar como um favor ser 
expulso da legenda. O texto constitucional, registra, no Art. 26, que “Perde, automaticamente, a função 
ou cargo que exerça” (...) o parlamentar que deixar o partido sob cuja legenda tenha sido eleito”. Mas 
prevê também a “justa causa”, basicamente se ocorrer “mudança substancial ou desvio reiterado do 

programa partidário” e “grave discriminação política pessoal”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Cartaxo já avisou que irá recorrer e cravou, 
numa emissora de rádio, que será, sim, candi-
dato, em 2022, “só falta definir qual o cargo”. 
Caso não obtenha êxito, terá demanda grande 
para resolver: articular-se para que os vereado-
res não lhe retirem os direios políticos. Na Câ-
mara Municipal, a maioria dos vereadores inte-
gra a base do prefeito Cícero Lucena (PP).

contas reprovadas: cartaxo 
reafirma qUe será candidato  

na sexta-feira 

nas mãos da câmara  

Presidente da Comissão da Água da ALPB, Jeo-
vá Campos (PSB) informa à coluna o roteiro a 
ser feito na visita técnica de representantes do 
Ministério do Desenvolvimento Regional e da Se-
cretaria Nacional de Segurança Hídrica, na sex-
ta-feira, na região de Cajazeiras: Canal Caiçara/
Engenheiro Ávidos e também visita à primeira 
barragem do Ramal Apodi, no Sítio Tambor.   

Estará nas mãos da Câmara Municipal de João Pes-
soa o futuro político do ex-prefeito Luciano Cartaxo 
(PV). É que o parecer do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) pela rejeição de suas contas, referentes ao 
exercício 2019, terá que ser confirmada pelo Legisla-
tivo. Caso 18 dos 27 vereadores reprovem as contas, 
ele ficará inelegível por oito anos. 
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subir em degraus. Ninguém 
vence sem suor! Contem co-
migo, Paraíba!”.

De acordo com o secre-
tário estadual de Educação, 
Cláudio Furtado, desde 2019 
que o ‘Primeira Chance’ vem 
inserindo os alunos da Rede 
Estadual de Ensino no mer-
cado de trabalho, em diver-
sos setores da economia. 
“Esse ano, o público-alvo 

do programa são os alunos 
e ex-alunos. Ampliamos os 
editais também para as em-
presas públicas e para micro 
e pequenas empresas. O pas-
sado tivemos mais de ano 
1.900 alunos participantes, 
que passam por mentorias e 
processos de qualificação, da 
SEECT, para serem inseridos 
no mercado produtivo”.

As oportunidades são 

ofertadas em 70 unidades 
escolares da Rede Estadual 
de Ensino, em todas as re-
giões da Paraíba. Dois edi-
tais foram abertos, durante 
o lançamento, com vagas 
de estágios nas secretarias 
estaduais de Administração 
Penitenciária, Segurança e 
Defesa, além de oportuni-
dades em redes varejistas 
de supermercados.

Programa inscreve alunos e egressos da Rede Estadual de Ensino
As inscrições para o O Pro-

grama “Primeira Chance” se-
guem abertas até o dia 9 de 
junho para o Processo Seletivo 
de Primeira Experiência Pro-
fissional, destinado a alunos 
concluintes e egressos da Rede 
Estadual de Ensino. Também 
está aberta a Chamada Pública 
para cadastro de supermerca-
dos interessados em receber es-
tagiários bolsistas do programa. 
Os dois editais foram lançados 
durante live de ontem, em que 

o governador João Azevêdo 
apresentou a edição 2021 do 
Primeira Chance.

Para o Processo Seletivo 
de Primeira Experiência Profis-
sional estão sendo ofertadas 
80 vagas, das quais 28 vagas 
para plantonista operador 
de suporte técnico do Centro 
Integrado de Operações da 
Paraíba (Ciop); 32 vagas para 
operador de suporte técnico 
do Instituto de Polícia Cientí-
fica (IPC), órgãos vinculados à 

Secretaria de Segurança e De-
fesa; e 20 vagas para operador 
de suporte técnico do Centro 
de Monitoramento Eletrônico, 
órgão vinculado à Secretaria 
de Administração Penitenciária.

Os candidatos poderão se 
inscrever preenchendo o formu-
lário on-line, disponível no site: 
primeirachance.seect.pb.gov.br. 
Para os inscritos no Ciop o valor 
da bolsa  será de R$ 1.000,00 
(um mil reais) mensal para 24h 
semanais; para o Centro de 

Monitoramento de Tornozeleira 
Eletrônica o valor será de R$ 
1.000,00 (um mil reais) mensal 
para 20h semanais; e para os 
inscritos no IPC o valor será de 
R$ 800,00 (oitocentos reais) 
mensal para 20h semanais.

A lista dos candidatos 
classificados e aprovados será 
divulgada no dia 17 de junho, 
no Diário Oficial e no site do 
programa. Os estágios estão 
previstos para iniciar no dia 8 
de outubro.

Sobre o programa
O programa estadual ‘Pri-

meira Chance’ está entre os cin-
co programas mais reconhecidos 
mundialmente, no âmbito de 
incentivo ao primeiro emprego. 
Além dos estágios os estudan-
tes passam por atividades de 
iniciação à prática profissional e 
capacitações. Podem participar 
todos os alunos matriculados na 
terceira série do Ensino Médio ou 
os jovens que são egressos na 
Rede Estadual de Ensino.

Programa entra na terceira edição com mais oportunidades aos jovens e adultos da Rede Estadual de Ensino 

Foto: Divulgação
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Governador determinou abertura de 14 vagas em Sousa; em junho, Patos receberá mais 10 e Cajazeiras, quatro

Estado amplia quantidade de 
leitos em municípios do Sertão

O secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, se reuniu ontem em 
Brasília com o ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga, 
com o objetivo de pleitear 
melhorias para a saúde no 
estado. Na ocasião, foram 
apresentadas quatro soli-
citações à pasta que visam 
principalmente o atendi-
mento da covid-19.

Foram reivindicados 
100 respiradores, para a 
implantação de UTIs adul-
to de covid-19 na rede hos-
pitalar de referência; um 
acelerador linear (disposi-
tivo com função de emitir 
radiação em diversos tra-
tamentos dentro do ser-
viço de radioterapia) para 
o Hospital do Bem, em 
Patos; um projeto piloto 
de estratégias para redu-
zir doenças do tipo “trau-
ma” no estado da Paraíba, 
como acidentes no trânsito 
e agressões interpessoais; 
e o projeto piloto de estra-
tégia para soro prevalência 
e vacinação em massa para 
o município de Sousa, no 
Sertão paraibano, contra 
a covid-19.

Os projetos serão ana-
lisados pela equipe técni-
ca do Ministério da Saúde. 
Em seguida, haverá uma 
nova reunião, ainda sem 
data definida, para que haja 
uma definição de resposta 
sobre a execução das rei-
vindicações. 

S e g u n d o  G e ra l d o 
Medeiros, o projeto pilo-
to visando a investigação 
minuciosa da transmissi-
bilidade do novo corona-
vírus em Sousa leva em 
consideração a alta taxa 
de transmissão na cida-
de. Para compreender a 
situação no município, que 
tem aproximadamente 70 
mil habitantes, será feita 
testagem em massa na po-
pulação acima de 18 anos, 
bem como a vacinação. Um 
projeto semelhante está 
sendo executado, através 
do Ministério da Saúde, 
na cidade de Botucatu, em 
São Paulo. 

O estudo realizado 
pela pasta vacinará toda a 
população para desenvol-
ver uma pesquisa de avalia-
ção sobre a eficácia da vaci-
na AstraZeneca, produzida 
pela Fiocruz em parceria 
com a Universidade de Ox-
ford, contra as novas cepas 

do novo coronavírus.
Em relação ao pro-

jeto piloto relacionado à 
doença do tipo “trauma”, o 
secretário Geraldo Medei-
ros explicou que, segundo 
a Organização Mundial de 
Saúde, de 2021 a 2030 há 
uma meta a ser atingida 
de diminuição de 50% do 
número de mortes por 
causas como acidentes no 
trânsito e ocorrências in-
terpessoais.

Na reunião desta 
quarta-feira, o secretário e 
o Ministro ainda trataram 
da distribuição de novas 
doses de vacinas contra a 
covid-19 na Paraíba. De 
acordo com o Secretário da 
Saúde, o segundo semes-
tre do ano terá uma maior 
distribuição de doses para 
todo o país e para a Paraíba, 
possibilitando a ampliação 
de forma mais rápida do 
processo de imunização 
contra a covid-19.

“A tendência é de in-
cremento no número de 
doses porque a Fiocruz e 
o Instituto Butantan rece-
beram insumos que irão 
possibilitar uma maior 
produção de vacinas nos 
próximos dias”, ressaltou 
Geraldo Medeiros.

Geraldo Medeiros reúne-se 
com ministro da Saúde no DF
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

Agência Brasil

Bolsonaro sanciona lei que 
amplia o teste do pezinho

O presidente Jair Bolso-
naro e o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, participa-
ram ontem de uma cerimônia 
no Palácio do Planalto para a 
sanção do Projeto de Lei Nº 
5043/2020, que amplia o nú-
mero de doenças detectáveis 
no teste do pezinho realizado 
pelo Sistema Único de Saúde. 

Com a sanção, o teste 
do pezinho alcançará até 50 
doenças, medida que será im-
plementada de forma escalo-
nada. Atualmente, o exame 
realizado pelo SUS engloba 
seis doenças. Entre as triagens 
que passam a ser feitas estão 

a atrofia muscular espinhal 
(AME), além de doenças rela-
cionadas a imunodeficiências 
primárias e hipotireoidismo 
congênito. 

A nova lei estabelece um 
prazo de 365 dias, após a pu-
blicação no Diário Oficial da 
União, para que o SUS imple-
mente o teste do pezinho am-
pliado. O Ministério da Saúde 
também publicará portaria 
para regulamentar a amplia-
ção do diagnóstico. A ideia é 
que dentro desse período se-
jam criados projetos-pilotos 
pelo Brasil para implementar, 
monitorar e avaliar a execu-
ção do teste do pezinho no 
novo modelo. Isso inclui, por 

exemplo, a capacitação dos 
profissionais de saúde. 

Teste do pezinho
O teste do pezinho deve 

ser feito em todo o recém-nas-
cido, preferencialmente, entre 
as 48 horas e o 5º dia de vida. 
Pelo SUS, cerca de 2,4 milhões 
de bebês fizeram o teste nos 
últimos três anos.

O exame é realizado em 
quase 29 mil pontos no país, 
entre maternidades e postos 
de saúde. Durante as consultas 
de pré-natal e puerpério ime-
diato, os profissionais de saúde 
devem informar à gestante e 
aos acompanhantes a impor-
tância do teste do pezinho.

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

Jonas Valente
Agência Brasil

Brasil registra 16,2 milhões de 
infectados e 454,4 mil mortes

O número de casos da 
covid-19 no país desde o iní-
cio da pandemia subiu para 
16.274.695. Nas últimas 24 
horas, foram registradas 
80.486 pessoas com diag-
nóstico positivo da doença. 
Anteontem, o painel de in-
formações do Ministério da 
Saúde apontava 16.194.209 
casos acumulados. O país 
tem ainda 1.086.279 casos 
ativos em acompanhamento.

O número dos que não 
resistiram à pandemia do 
novo coronavírus (covid-19) 
totaliza 454.429. Anteontem, 

o país bateu a marca das 450 
mil mortes. De anteontem 
para ontem, foram confir-
mados no país 2.398 óbitos. 
Anteontem, o número de 
mortes estava em 452.031.

Ainda há 3.749 mortes 
em investigação. O termo é 
empregado pelas autorida-
des de saúde para designar 
casos em que um paciente 
morre, mas a causa segue 
sendo apurada mesmo após 
a declaração do óbito.

O número de pessoas 
que pegaram covid-19, mas 
se recuperaram desde o iní-
cio da pandemia totalizou 
14.733.987, o que corres-
ponde a 90,5% do total de 

pessoas que foram infectadas 
com o vírus.

Os números estão no 
balanço diário do Ministério 
da Saúde sobre a pandemia, 
divulgado na noite de ontem. 
A atualização é produzida a 
partir das informações dis-
ponibilizadas pelas secreta-
rias estaduais de Saúde.  

Os números são em ge-
ral mais baixos aos domingos 
e segundas-feiras em razão 
da menor quantidade de 
funcionários das equipes de 
saúde para realizar a alimen-
tação dos dados. Já às terças-
feiras, os resultados tendem 
a ser maiores pelo envio dos 
dados acumulados.

Balanço diário

Paraíba tem número recorde 
de novos casos de covid-19

A Paraíba atingiu, on-
tem, o recorde de registro de 
novos casos diários desde o 
início da pandemia do novo 
coronavírus. Foram 2.262 ca-
sos confirmados, superando 
a marca de 2.132 casos con-
firmados no dia 23 de julho 
de 2020. Ainda de acordo 
com a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES), o boletim 
registra ainda 36 falecimen-
tos, sendo 28 ocorridos entre 
a terça-feira e ontem. Com 
os números, o estado tota-
liza 322.538, 7.520 óbitos e 
221.134 pacientes conside-
rados recuperados.

Esta é a quinta vez que 
o estado registra mais de 2 
mil casos diários e o segun-
do dia consecutivo com a 
marca. A marca foi atingida 
também nos dias 26 de ju-
nho de 2020 (2.008), 22 de 
julho de 2020 (2.128), 23 
de julho de 2020 (2.132) e 
25 de maio de 2021 (2.015).

Entre os novos casos, 
106 (4,6%) são pacien-
tes hospitalizados e 2.156 
(95,4%) são leves, que se 
recuperam em suas resi-

dências. Segundo o Centro 
Estadual de Regulação Hos-
pitalar, 958 pacientes estão 
internados em unidades de 
referência, sendo 97 pacien-
tes hospitalizados entre a pu-
blicação dos boletins diários 
de terça-feira e de ontem.

A ocupação total de lei-
tos de UTI (adulto, pediátrico 
e obstétrico) em todo o es-
tado é de 78%. O número é 
ainda maior quando são con-
tabilizados apenas os leitos 
de UTI adulto, com 82% de 
ocupação e 77% nas enfer-
marias. A primeira Macror-
região de saúde do Estado, 
Região Metropolitana de 
João Pessoa, tem uma taxa de 
ocupação  de 80% em UTI e 
69% em enfermarias, ambos 
adultos. Em Campina Gran-
de estão ocupados 79% dos 
leitos de UTI adulto e 90% 
dos leitos de enfermaria. O 
Sertão tem ocupação de 92% 
e 81%, respectivamente, na 
UTI e enfermarias adulto. 

As vítimas fatais confir-
madas pela SES são 22 ho-
mens e 14 mulheres, com 
idades entre 0 e 89 anos, 
dez pacientes não possuíam 
comorbidades, nos demais 
foi observada, com maior 

frequência, a presença de 
diabetes como fator de ris-
co associado a covid-19. Os 
óbitos aconteceram entre 
os dias 24 de março e 26 de 
maio de 2021, sendo dois 
em hospitais privados e os 
demais em hospitais públi-
cos. A SES investiga outras 
86 mortes.

Os falecimentos foram 
contabilizados entre os re-
sidentes de João Pessoa (8); 
Campina Grande (4); Mon-
teiro e Sousa (3), Pombal (2), 
Aguiar, Boqueirão, Caaporã, 
Cabaceiras, Cabedelo, Con-
ceição, Coremas, Dona Inês, 
Itapororoca, Itatuba, Jericó, 
Montadas, Piancó, Princesa 
Isabel, Santa Rita e Serra Re-
donda (com um óbito para 
cada cidade).

Até o momento foram 
realizados 905.501 testes 
para diagnóstico da covid-19 
em todo estado. A SES con-
firma ainda a aplicação de 
1.250.662 doses de imuni-
zantes contra a doença, sen-
do 827.784 pessoas vacina-
das com a primeira dose e 
422.878 com a segunda. A 
Paraíba distribuiu um total 
de 1.518.888 doses de vacina 
aos 223 municípios.

Foto: Secom-PB

O acesso aos leitos de covid-19 será feito por meio do Centro Estadual de Regulação Hospitalar da Paraíba

O governador João Aze-
vêdo determinou a abertura 
de mais 14 leitos para pa-
cientes covid-19 no Hospital 
Regional de Sousa, no Sertão. 
Os novos leitos começam a 
receber pacientes no dia 1 
de junho. Ainda em junho, 
serão implantados mais 10 
leitos de UTI em Patos e 4 
em Cajazeiras, totalizando 28 
novos leitos para covid-19 no 
Sertão paraibano.

 O acesso aos leitos será 
por meio do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar do 
Estado, que é exclusivo para 
o agravo e realiza as interna-
ções de acordo com as solici-
tações das unidades de saúde 
municipais, que são a porta 
de entrada para a rede de 
referência. Em um segundo 

momento, após uma adequa-
ção predial, o Hospital Regio-
nal de Sousa receberá mais 
10 leitos com suporte venti-
latório, totalizando 24 leitos 
dedicados ao tratamento de 
pacientes acometidos pela 
covid-19.

 A região sertaneja pas-
sa por um alta de casos de 
internação, chegando a 92% 
de ocupação de leitos de UTI 
adulto. De acordo com o se-
cretário executivo de Saúde 
do Estado, Daniel Beltrammi, 
a ampliação dos leitos é um 
esforço necessário para aten-
der a população, mas ressalta 
que medidas não farmacoló-
gicas são fundamentais para 
diminuir a propagação dos 
vírus e, consequentemente, 
o aumento no número de pa-

cientes internados.
“A gente precisa ter 

mais cuidado com as regiões 
mais vulneráveis, com um 
alto volume de internação. 
Infelizmente, em 2021, até 
a presente data, nós já per-
demos a mesma quantidade 
de pessoas em todo o ano de 
2020 na Paraíba. É uma si-
tuação extremamente preo-
cupante e é fundamental 
lembrar que neste momento 
o esforço mais importante é 
o da população, com o uso 
de máscaras e a não aglome-
ração, pois o vírus vive dos 
nossos encontros”, reforça 
secretário executivo e médi-
co sanitarista.  Hoje a Paraíba 
conta com 1.266 leitos covid, 
sendo 559 de UTIs e 707 de 
enfermarias.



Paraíba
Mata Atlântica
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Medo da covid-19 pode resultar em temor exagerado de sair de casa e demandar ajuda profissional para superar o problema

Síndrome do Caracol é efeito 
do isolamento prolongado
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Internações de 
idosos caem 
na Paraíba
José Alves 
zavieira2@gmail.com

A Paraíba está há um ano 
e dois meses convivendo com 
a pandemia provocada pelo co-
ronavírus. E mesmo com a co-
vid-19, insistindo em continuar 
atormentando a população, o es-
tado já registra dados positivos 
com a diminuição do número de 
mortes de idosos acima dos 60 
anos, por causa da aplicação da 
vacina contra o vírus. A informa-
ção é do secretário de Saúde do 
Estado, Geraldo Medeiros. 

Ele confirmou que além 
do número de mortes, também 
caiu o número de internações de 
idosos em unidades hospitalares 
em mais de 12%, uma vez que 
100% desse grupo já foi vacina-
do. “Agora, as pessoas que já se 
vacinaram precisam entender 
que não devem relaxar. Devem 
sempre usar máscara, usar álco-
ol gel e manter o distanciamen-
to, ou seja, evitar aglomerações”, 
recomendou.

O secretário atribui a queda 
no número de internações e de 
mortes de idosos este ano, à va-
cinação. A redução ainda é mais 
visível entre as pessoas na faixa 
etária com 80 anos ou mais. A 
vacinação para idosos teve início 
no mês de janeiro deste ano e 
uma parcela expressiva já tomou 
a segunda dose, garantindo a 
todos uma maior proteção. O 
período representa justamente 
o tempo necessário para que o 
organismo crie imunidade.

O Governo do Estado vem 
trabalhando de forma intensa 
junto à Secretaria de Saúde do 
Estado, para garantir vacina para 
os paraibanos. Mas, segundo o 
secretário, enquanto a vacina 
não chega para todos, a única 
forma de combater o avanço 
da pandemia é respeitando o 
distanciamento social, o uso 
obrigatório de máscaras e a hi-
gienização frequente das mãos. 

Leitos de hospital que, há 
um ano, eram ocupados majo-
ritariamente por idosos ou pes-
soas com comorbidades agora 
estão recebendo muitos adultos 
jovens sem histórico de doenças 
associadas.

O secretário fez um apelo 
para que a população paraibana 
reforce as medidas de proteção e 
evite o máximo possível as aglo-
merações, porque nas últimas 
duas semanas houve um aumen-
to no número de internações de 
pacientes contaminados pelo ví-
rus em unidades hospitalares 
do estado. “Uma realidade que 
pode colocar o sistema de saúde 
do estado novamente em risco”, 
alertou.

A questão é que o grupo de 
jovens e adultos, principalmente 
na faixa etária entre 40 e 59 anos, 
é o que mais se expõe ao vírus, 
porque sai de casa, para áreas 
de lazer e se aglomera constan-
temente, sem usar máscara.

Até amanhã de ontem, a Pa-
raíba havia aplicado 1.237.177 
doses de vacina. Desse total, 
819.664, receberam a primeira 
dose e 417.513 a segunda. De 
acordo com o Vacinômetro, o es-
tado já recebeu 1.591.760 doses 
e já distribuiu 1.518.888.

PMJP prossegue hoje vacinação
A Prefeitura de João Pessoa 

segue com a imunização contra 
covid-19 e, hoje, aplicará a se-
gunda dose da vacina CoronaVac 
(Butantan) para as pessoas que 
completaram 28 dias da primeira 
dose e da AstraZeneca (Fiocruz) 
para quem completou 90 dias. 

O atendimento será no Liceu 
Paraibano - para CoronaVac - e 
no drive thru do Mangabeira Sho-
pping - para AstraZeneca - das 8h 
às 12h. 

Neste segundo posto, quem 
for a pé também será vacinado, 
desde que tenha agendado o pro-
cedimento. Para tomar a vacina, é 
necessário o agendamento prévio 
através do aplicativo Vacina João 
Pessoa ou do site vacina.joaopes-
soa.pb.gov.br.

Os documentos necessários 
são, além da identidade pessoal 
com foto, o cartão de vacinação 
indicando 28 dias da primeira 
dose da CoronaVac (Butantan) e 
90 dias da AstraZeneca (Fiocruz). É 
fundamental que as pessoas iden-
tifiquem bem o tipo do imunizante 
que tomou para não se dirigir ao 

posto de vacinação de laboratório 
distinto ao seu.

 
Solidariedade 

Os postos de vacinação também 
estão abertos, nesses dias de luta 
contra a covid-19, para receber as 
doações de alimentos não perecíveis. 
Após a arrecadação, eles serão distri-
buídos com instituições de caridade e 
famílias necessitadas, atingidas pelos 
efeitos dessa pandemia. A arrecada-
ção e a distribuição integram uma 
iniciativa conjunta da Prefeitura de 
João Pessoa e do Governo do Estado.

SERVIÇO 
Locais de vacinação  
desta quinta-feira (27):

n Segunda dose (8h às 12h)
CoronaVac/Butantan – para quem 
completou 28 dias da 1ª dose

n Liceu Paraibano (Centro)
AstraZeneca/Fiocruz – para quem 
completou 90 dias da 1ª dose

n Mangabeira Shopping – drive 
thru

José Alves   
zavieira2@gmail.com

Com a pandemia provocada 
pelo coronavírus, muitos traba-
lhadores passaram a viver mais 
em casa, trabalhando home offi-
ce. Até aí tudo bem, mas o pior é 
que diversas pessoas acabaram 
desenvolvendo o medo de sair de 
casa. Um fenômeno conhecido 
na Espanha como Síndrome da 
Cabana, e na França como Sín-
drome do Caracol. Por conta do 
extenso isolamento social, algu-
mas pessoas começaram a ter 
medo de sair da zona de conforto 
de suas casas, e de fazer contato 
com outras pessoas. Tudo isso, 
temendo serem contaminadas e 
mortas pelo vírus. 

Mesmo com as medidas de 
restrições, e com as orientações 
de distanciamento, uso de más-
cara e de álcool em gel, algumas 
pessoas estão temerosas e sem 
querer mais sair de casa. Segun-
do o psicólogo Rodrigo Tavares, 
o medo da população é uma rea-
lidade, mas esse problema ainda 
não é tratado por aqui como uma 
síndrome. 

Esse é um problema que 
causa alterações psicológicas 
em qualquer faixa etária, mas 
de acordo com os profissionais 
da área, é mais frequente em pes-
soas idosas ou aposentados que 
passam mais tempo sozinhos 
em casa. Independentemente 
do nome, que os espanhóis ou 
franceses chamam esse fenôme-
no, se você faz parte do grupo 
de pessoas que não consegue 
se sentir confortável em voltar 
às atividades, tem que procurar 
ajuda de um profissional. 

De acordo com um estudo 
realizado no Reino Unido, pes-

soas que apresentam níveis de 
depressão e ansiedade mais ele-
vados têm mais chances de não 
conseguir sair de casa ou sentir 
mais dificuldade em voltar à vida 
com base no “novo normal”. 

Para Rodrigo Tavares, essa 
situação é antiga e não surgiu 
agora. “O medo e o pavor são 
frutos do negacionismo que aca-
ba dificultando o novo normal. 
É por isso que algumas pessoas 
sentem tanto medo de sair de 
casa, por causa da ignorância de 
muitos”, analisou ele, lembrando 
que “hoje, as pessoas que não 
têm medo de contrair o vírus, 
e andam sem máscara na rua, 
são as que colocam medo nas 
que estão em isolamento social”.

A aposentada Adriana San-
tana, 65 anos, é dessas pesso-
as que desde que teve início o 
isolamento social em março do 
ano passado, praticamente se 
fechou em seu apartamento e 
desde então vem fazendo suas 
compras em supermercados e 
padarias no sistema delivery. 
“Não estou saindo para lugar ne-
nhum, o máximo que eu faço é 
colocar o lixo no balde de coleta 
para o zelador do prédio levar. 
Também não estou fazendo vi-
sitas, nem recebendo visitas dos 
amigos. Visita em meu aparta-
mento, só de familiares, mesmo 
assim usando máscaras”, disse 
Santana. 

Estudo mostra que os fato-
res que mais estressam as pesso-
as isoladas, não é saber quanto 
tempo durará a quarentena, mas 
sim, o medo de serem infecta-
dos e perderem a vida para a 
covid-19. Por isso a decisão de 
se manterem isolados mesmo 
que isso cause ansiedade, frus-
trações e tédio. 

DICAS pARA EVItAR O MEDO
n Respeite o seu tempo. A dica dos especialistas é não se cul-
par ou se comparar com os outros. O autojulgamento pode 
dificultar ou até mesmo agravar os sintomas da doença
n Estabeleça uma rotina. Você poderá ter o controle dos seus 
pensamentos e medos. Inclua exercícios e uma dieta saudável 
na programação para manter a energia e a motivação em alta 
n Não desista. Comece aos poucos, devagar. O primeiro pas-
so pode ser dar uma volta rápida no quarteirão de carro que 
aos poucos você vai atingir no dia a dia pequenos progressos. 
n Lembranças. Recorde a sua rotina antes do isolamento e 
lembre-se de todas as coisas boas que você fazia ao sair de 
casa, dos seus familiares e dos amigos. Vale lembrar até da 
sensação gostosa do vento no rosto. Os especialistas garan-
tem que essas lembranças podem ajudar o cérebro a desblo-
quear o medo.
n A primeira coisa que você deve saber é que os transtornos 
fóbicos como a síndrome da cabana, têm sua origem em uma 
crença falsa de impotência e desproteção. Portanto, o medo é 
irreal, é algo que não faz sentido no mundo objetivo. 
n A segunda, é o conhecimento de que o uso correto de más-
caras e álcool gel, além de não frequentar aglomerações em 
ambientes fechados, promove uma proteção eficaz quanto à 
contaminação pelo coronavirus. 
n A terceira, é meditar e treinar técnicas de respiração capazes 
de ativar o que chamamos de sistema nervoso parassimpático.
n Auxílio profissional. Por último, mas não menos importante: 
procure ajuda de um profissional para te auxiliar. Você não 
precisa e não deve passar por isso sozinho

n Saiba mais
O medo ou a Síndrome da Cabana ou do Caracol é um fenô-
meno psicológico de natureza fóbico-ansiosa e que está rela-
cionada a um medo excessivo e desproporcional de sair de um 
ambiente onde se estivera longamente confinado. A origem 
desse medo está no fato de que as regiões cerebrais respon-
sáveis pelo nosso mecanismo de adaptação à nova realidade 
passam a considerar a “cabana” ou o local de isolamento 
como um porto seguro sem riscos. Não considerada propria-
mente uma doença pelas convenções médicas internacionais 
como a OMS, a Síndrome da Cabana é mais um fenômeno 
observado e que tem a mesma origem fisiopatológica das 
doenças fóbico-ansiosas. 

Mesmo seguindo as medidas sanitárias muitas pessoas apresentam um temor exacerbado de sair da segurança do lar

Foto: Marcus Antonius
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Ação para garantir agilidade e segurança será realizada em corredores como a Epitácio Pessoa, Beira-Rio e Dom Pedro II

Prefeitura de JP vai nivelar tampões 
de bueiros nas principais avenidas

A Secretaria de Infra-
estrutura de João Pessoa 
(Seinfra) vai iniciar um 
trabalho de nivelamento de 
tampões de poços de visitas 
(os populares bueiros)  em 
ruas e avenidas da cidade. 
O serviço vai corrigir o pro-
blema de recapeamentos so-
brepostos que, ao longo dos 
anos, geraram deformidades 
e irregularidades na pavi-
mentação.

A prioridade é atender, 
inicialmente, as vias de 
maior fluxo de João Pessoa, 
a exemplos das Avenidas 
Epitácio Pessoa, Beira-Rio 
e Dom Pedro II.

Para tanto, equipes da 
Seinfra estão fazendo um le-
vantamento nos principais 
corredores para identificar 
os tampões rebaixados, que 
viram 'buracos' nas ruas, 
levando risco a moradores 
e pedestres, já que podem 
causar acidentes.

A elevação do nível dos 
tampões vai proporcionar 
mais agilidade e segurança 
no trânsito, a exemplo do 
que foi feito nas Avenidas 
Júlia Freire e Santa Júlia, na 
Torre, durante as recentes 
obras de recapeamento. À 
medida que os trabalhos fo-
ram executados, a Seinfra 
foi elevando, nivelando os 
tampões.

O mesmo ocorreu no re-
capeamento realizado pela 
Secretaria de Infraestrutura, 
no início do mês, nas Ruas 
Professor Aníbal Moura (Oi-
tizeiro), Professor Ernesto da 
Silveira (Oitizeiro), Pedro Jai-

Semob-JP 
alerta para 
o uso da 
cadeirinha 

Dando seguimento às 
ações do Maio Amarelo, 
mês em que é realizada 
a campanha de conscien-
tização sobre segurança 
no trânsito, a Superinten-
dência Executiva de Mo-
bilidade Urbana de João 
Pessoa (Semob-JP), alerta 
sobre a necessidade do 
uso de cadeirinhas para 
o transporte de crianças, 
como forma eficaz para 
prevenir acidentes graves 
com esse público.

S e g u n d o  a  O N G 
Criança Segura Brasil, 
acidentes são a principal 
causa de morte de crian-
ças de 1 a 14 anos no país. 
Por ano, mais de 3.300 
meninas e meninos que 
morrem por esse motivo 
e outras 112 mil crianças 
são internadas em estado 
grave.

“É muito importante 
o uso desses dispositivos 
de segurança. Na maioria 
dos acidentes que envol-
vem crianças elas acabam 
saindo ilesas por estarem 
usando os dispositivos”, 
disse Gilmara Branqui-
nho, chefe da Divisão de 
Educação para o Trânsito 
da Semob-JP.

A “Lei da Cadeirinha” 
– como ficou conhecida 
a Resolução 277/2008 
do Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran), está 
em vigor no Brasil desde 
2008. Este ano, ela sofreu 
algumas alterações sobre 
as regras para o trans-
porte seguro de crianças 
menores de dez anos em 
veículos.

A lei determina que 
as crianças menores de 
dez anos devem ser sem-
pre transportadas nos 
bancos traseiros dos ve-
ículos usando individual-
mente cinto de segurança. 
Crianças de até um ano 
devem ser transportadas 
no bebê conforto. De um a 
quatro anos, devem utili-
zar uma cadeirinha. Entre 
quatro e sete anos e meio, 
necessitam de um assen-
to elevado. Já as crianças 
entre sete anos e meio e 
dez anos, devem sentar-
se no banco traseiro com 
assento específico desde 
que tenham menos de 
1,45m e com cinto de se-
gurança de três pontos. 
Se tiverem mais de 1,45m 
podem sentar-se no ban-
co traseiro usando o cinto 
de segurança.

 
Multa 
O descumprimento 

das normas é suscetível 
a multa e é considerada 
uma infração gravíssi-
ma. O motorista que for 
flagrado transportando 
crianças sem respeitar 
essas condições pode ser 
multado em a R$ 293,47 
e 7 pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação 
(CNH). Além disso, pode 
ter o veículo apreendido 
até que a irregularidade 
seja corrigida.

me Seixas (Oitizeiro) e Jorna-
lista Rafael Mororó (Rangel). 

A população também 

pode ajudar a identificar as 
ruas com PVs muito baixos e 
que necessitam do levanta-

mento dos tampões, entrando 
em contato com a Seinfra pelo 
telefone 0800 031 1530, da 

Ouvidoria. A ligação é gratuita 
e pode ser  feita de segunda 
a sexta-feira, das 7h às 22h.

Trabalho de nivelamento dos tampões dos bueiros já foi realizado em algumas avenidas e ruas da cidade que foram recentemente recapeadas e diminuiu o risco de acidentes

Foto: Secom-JP

Construção de bueiro

Obra provoca desvio na BR-230
Laura luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Um desvio foi im-
plantado na BR-230 na 
terça-feira (25), para a 
construção de um bueiro 
transversal à rodovia fede-
ral. Os condutores que tra-
fegarem pela via,  sentido 
Cabedelo - João Pessoa, no 
quilômetro 8,8 (entrada/
saída para a Praia do Ja-
caré), deverão utilizar o 
acesso da pista marginal, 
que fica ao lado do viadu-
to. Na via de três faixas, 
duas estão interditadas, 
placas de sinalização e 
cavaletes identificam o 
trecho de cerca de 150 
metros que compreende o 
desvio. No horário de pico, 
homens do Exército tam-
bém utilizam bandeiras 
para sinalizar a mudança.

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) 
informou que a interli-
gação (bueiro) é parte 
integrante do sistema de 
drenagem de águas plu-
viais e que terá a função de 
escoar a água em caso de 
chuvas intensas no local 
e orienta ainda aos con-
dutores e pedestres que 
mantenham a atenção e 
o respeito à sinalização 
de trânsito. “É só reduzir 
um pouco, se todo mundo 

respeitar,  prestar atenção 
e seguir com cuidado não 
haverá problema”, opinou 
o motorista por aplicativo, 
Hildo Ferreira. 

A previsão é que o trá-
fego na pista marginal seja 
normalizado até o final da 
semana se o clima permi-
tir, segundo informou o 
tenente-coronel Nunes do 

1º Batalhão de Engenharia 
de Construção, responsá-
vel pelo andamento das 
obras. Cerca de 10 homens 
trabalham no local. A pró-
xima etapa da drenagem 
vai acontecer no sentido 
contrário, João Pessoa- Ca-
bedelo, quando o acesso ao 
bairro de Intermares será 
alterado para a passagem 

da tubulação. “Lembran-
do que sobre os viadutos o 
trânsito permanece inalte-
rado. O serviço é feito por 
etapas para que se cause o 
mínimo de transtorno pos-
sível e acontece nas margi-
nais da rodovia”, destacou.

O viaduto, onde o ser-
viço está sendo realizado, 
foi entregue no dia 30 de 

abril quando teve o tráfe-
go liberado. O empreen-
dimento é resultado de 
parceria entre o Dnit e o 
Exército Brasileiro. A obra 
da BR-230/PB é coorde-
nada pelo 1º Grupamento 
de Engenharia, sendo o 1º 
Batalhão de Engenharia de 
Construção responsável 
pela execução da obra.

Desvio, que deverá ser liberado até o final de semana, acontece num trecho de 150 metros no quilômetro 8,8 da BR-230 no sentido Cabedelo/João Pessoa

Foto: Evandro Pereira
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Três pessoas foram presas durante a ação realizada pela 2a Companhia Independente na cidade de Mamanguape
A Polícia Militar desar-

ticulou, na terça-feira (25), 
um ponto de venda de dro-
gas que estaria funcionando 
em uma casa no bairro Alto 
do Cemitério, na cidade de 
Mamanguape, Litoral Nor-
te da Paraíba. No local, foi 
apreendida uma espingarda, 
mais de 20 trouxas de ma-
conha prontas para a venda, 
munições de revólver, faca, 
dinheiro e celulares que po-
dem ter sido trocados por 
drogas.

O responsável pela re-
sidência, um suspeito de 36 
anos que teria envolvimento 
com o tráfico, foi preso em 
flagrante. Ainda na ação, fo-
ram detidos um homem, de 
33 anos, e um adolescente, 
de 16, que também estavam 
ao redor da residência.

As equipes da 2ª Com-
panhia Independente da 
PM (2ª CIPM) apreende-
ram o material depois que 
perceberam a movimenta-
ção estranha na casa, onde 
os três detidos tentaram se 
desfazer de objetos quan-
do notaram a presença das 
viaturas.

O trio e o material foram 
levados para a Delegacia de 
Mamanguape.

PM descobre ponto de tráfico 
de drogas no Litoral Norte

No local, foram apreendidos celulares, uma espingarda, trouxas de maconha, munições de revólver, uma faca e dinheiro

Foto: Divulgação/PM

Em João Pessoa

Polícia orienta sobre 
roubos de bicicletas

A Polícia Militar re-
cuperou mais duas bici-
cletas furtadas, na madru-
gada de ontem, no bairro 
do Cabo Branco, na orla 
de João Pessoa. Os equi-
pamentos tinham sido 
levados da garagem de 
um edifício que não tinha 
porteiro de plantão. Os 
autores do crime fugiram 
por uma mata e seguem 
sendo procurados.

As bicicletas foram 
recuperadas após um 
morador de perto do 
edifício avisar do crime 
aos policiais da Compa-
nhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEA-
Tur), que rapidamente 
fecharam a rota de fuga 
dos acusados. Os sus-
peitos abandonaram as 
bicicletas e fugiram. Os 
proprietários só ficaram 
sabendo do fato mais de 
cinco horas depois.

Para contribuir na 
prevenção desses crimes 
ou até mesmo ajudar no 
combate deles, a Polícia 
Militar vem orientando à 
população sobre alguns 
cuidados que devem ser 
tomados por quem tem 
bicicleta ou mesmo por 
quem quer adquirir uma.

O comandante da 
Companhia Especializa-
da em Apoio ao Turista 
(CEATur), major Bruno 
Rodrigues, alertou: “É 
fundamental que as pes-
soas peçam nota fiscal ao 
comprar uma bicicleta ou 
peças. Repito, nota fiscal. 
Não aceite outro tipo de 
documento, pois o mais 
barato, neste caso de ad-
quirir algo sem o docu-
mento legal, pode não só 
sair caro, mas se transfor-
mar em crime de recepta-
ção. Verifique a procedên-
cia da bicicleta, busque as 
lojas ou outros meios se-
guros para fazer a aquisi-
ção de bicicletas e peças”.

Em relação aos edifí-

A Polícia Militar pren-
deu um homem de 33 anos 
que seria responsável por 
praticar furtos a estabe-
lecimentos comerciais do 
bairro da Torre, em João 
Pessoa. Ele foi localizado, 
nessa terça-feira (25), em 
um sinal de trânsito que 
fica no cruzamento das 
Avenidas Camilo de Ho-
landa e Maximiano de Fi-
gueiredo, também na Tor-
re. O suspeito costumava 
entrar despido nas lojas 
escolhidas para a prática 
dos crimes.

Ele foi reconhecido 
pelas imagens de circui-

to de segurança de uma 
oficina que foi alvo de um 
furto, na madrugada da 
última segunda-feira (24). 
Além das imagens, um fe-
rimento no pé do suspeito 
– ocasionado quando ele 
quebrou a porta de vidro 
do escritório da oficina – 
ajudou na confirmação.

Central de Polícia
O preso foi apresen-

tado na Central de Fla-
grantes, no Geisel, onde 
os proprietários de esta-
belecimentos comerciais 
compareceram e reconhe-
ceram o suspeito.

Suspeito de furtos 
na Torre é detido

As Polícias Militar e Civil 
prenderam um homem de 
21 anos, na manhã de ontem, 
durante uma operação inte-
grada, na cidade de Pedras 
de Fogo. Contra ele, tinha 

um mandado de prisão tem-
porária decretado pela Vara 
Única de Pedras de Fogo.

O preso é acusado de 
um homicídio que acon-
teceu no mês de fevereiro 

deste ano, no município. A 
localização e prisão do sus-
peito foram resultantes do 
trabalho conjunto que vem 
sendo realizado pelos po-
liciais militares e civis da 

6ª Área Integrada de Segu-
rança Pública, que atuam 
no Litoral Sul da Paraíba. 
O acusado foi apresentado 
na Delegacia de Polícia, em 
Alhandra.

Operação integrada resulta na prisão de 
acusado de homicídio em Pedras de Fogo

Em algum momento, o 
valor da sua conta de energia 
foi baseado na “fatura pela 
média”.  Isso acontece quan-
do há um impedimento para 
a leitura do medidor, como 
portão fechado, cães bravos 
soltos que impedem a aproxi-
mação do leiturista por ques-
tões de segurança, ausência 
de pessoas no imóvel, entre 
outras circunstâncias. Nesses 
casos, o sistema emite auto-
maticamente o faturamento 
pela média de consumo do 
cliente nos últimos 12 meses. 
Não é preciso se cadastrar 
para realizar a autoleitura, 
basta acessar os canais digi-
tais de atendimento.

Em 2020, a Energisa Pa-
raíba emitiu cerca de 17,5 
milhões de contas de ener-
gia. Desse total, apenas 0,4% 
representam as contas fatu-
radas com base na média do 
consumo diário do cliente. O 
gerente de Serviços Comer-
ciais da Energisa, Felipe Cos-
ta, explica que emitir a fatu-
ra pela média é uma prática 
muito comum em clientes 
da área rural, onde a reso-
lução da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), 

permite a visita do auxiliar 
a cada três meses, porém, a 
empresa incentiva a prática 
da autoleitura.

“Como o acesso é mais 
difícil na área rural, a Aneel 
permite que o leiturista da 
Energisa faça a leitura a cada 
três meses. Nos meses em 
que não faz a visita, a conta é 
emitida com base no consu-
mo médio, o que pode ser um 
pouco ruim para os clientes. 
Já que em algumas regiões 
estão em período de safra, 
podendo gerar um consumo 
médio mais alto do que real-
mente ele consumiu. Por isso 
que recomendamos a autolei-
tura, mensalmente, e que nos 
comunique”, elucidou.

Não é preciso se cadas-
trar para realizar a autolei-
tura. O procedimento é o se-
guinte: em até três dias antes 
da data da leitura informada 
na conta de energia, o cliente 
realiza a leitura do medidor 
(número que aparece no vi-
sor do padrão de energia) e 
informa à Energisa por meio 
dos canais de atendimento 
da distribuidora. Pode ser 
por meio do Energisa On, Call 
Center pelo número 0800 
083 0196, site energisa.com.
br ou, em último caso, in-
formando pessoalmente na 

Agência de Atendimento. 
O consumidor Marcos 

Francisco considera muito 
útil a implantação da auto-
leitura na Energisa Paraíba. 
“Além de termos controle do 
valor mensal a ser pago, a au-
toleitura é uma medida trans-
parente de gestão pública que 
passa credibilidade ao con-
sumidor. Aluguei um aparta-
mento nos Bancários há um 
mês, a fatura do mês anterior 
à minha chegada foi feita ba-
seada na leitura da média. A 
proprietária do apartamento 
se comprometeu em quitar, 
mas com certeza ela pagou 
um valor mais alto que de fato 
foi consumido”, afirmou.

A autoleitura está dis-
ponível para os clientes das 
áreas urbanas e rurais. Mas 
para que a leitura seja cadas-
trada na Energisa é importan-
te fazer a autoleitura no dia 
certo, observando o número 
exato que aparece no visor do 
padrão de energia, evitando 
erros na emissão da conta.

“Estamos buscando in-
cessantemente a redução das 
leituras por média, propor-
cionando maior facilidade 
para que o próprio cliente 
possa acompanhar a evolu-
ção da leitura, verificando seu 
consumo de energia elétrica”, 

esclareceu o gerente de Servi-
ços Comerciais da Energisa.

Para utilizar os canais 
digitais, o usuário pode reali-
zar a autoleitura pelo aplica-
tivo Energisa On. Ao acessar 
com os seus dados, escolha 
o ícone ‘Informar leitura’.  Se 
for pelo site da Energisa em 
www.energisa.com.br, acesse 
a Agência Virtual > Sua Fatura 
> Informar leitura

Pandemia 
Em razão da pandemia 

da Covid-19, desde o dia 24 
de março de 2020, a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) liberou as distribui-
doras a adotarem medidas 
alternativas para apurar o 
consumo de energia de seus 
clientes. A nova regra foi cria-
da por meio da Resolução nº 
878/2020, que incluiu ainda 
outras determinações relati-
vas à suspensão do corte do 
serviço por inadimplência, en-
trega da fatura impressa, tarifa 
social e atendimento presen-
cial ao público. O objetivo da 
resolução é proteger os clien-
tes e os funcionários de contá-
gio pelo novo coronavírus, já 
que os profissionais normal-
mente vão aos endereços dos 
consumidores para fazer a lei-
tura dos medidores.

Autoleitura do consumo de energia 
pode ajudar famílias a economizar
Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

cios, o major Bruno orien-
tou que sejam reforçadas 
algumas atitudes que co-
laboram com o trabalho 
da polícia. “Os criminosos 
buscam oportunidades 
para agir, a exemplo de 
edifícios sem porteiro, de 
fácil acesso para entrar e 
sair ou mesmo onde não 
se tem a devida atenção 
com a parte interna dos 
condomínios, que é onde 
estão sendo registrados os 
furtos”, ressaltou.

A Polícia Militar já 
recuperou, este ano, 17 
bicicletas furtadas e de-
volveu aos proprietários. 
As rondas nos horários 
que os crimes ocorrem já 
foram reforçadas, tendo 
resultados como o dessa 
quarta-feira (26), com a 
recuperação imediata. O 
que dificulta o trabalho 
da PM, além da questão 
de ainda ter quem adqui-
ra os equipamentos sem 
nota fiscal, é o fato das 
viaturas só serem avisa-
das horas depois dos cri-
mes, já que os proprietá-
rios só percebem o furto 
muito tempo depois.

Equipamentos tinham sido 
levados da garagem de um 
edifício no Cabo Branco

Foto: Divulgação
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Bioma cobre 9% do território do estado, que possui várias unidades de conservação; crescimento das cidades é maior ameaça 

A Paraíba possui aproxi-
madamente 54 mil hectares 
de Mata Atlântica, o que cor-
responde a 9% do território 
do estado, segundo dados do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe) e da Fun-
dação SOS Mata Atlântica. A 
maior parte das áreas com este 
bioma estão localizadas no Li-
toral paraibano, a exemplo das 
reservas na Mata do Buraqui-
nho (Jardim Botânico e a área 
sob proteção do Ibama, com 
550 hectares, em João Pes-
soa), além da Mata do Amém 
e outras que abrigam diversas  
espécies da flora e fauna. Hoje, 
dia 27, é comemorado o Dia 
Nacional da Mata Atlântica.

O estado possui as se-
guintes reservas de Mata 
Atlântica, conforme o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama): Floresta Na-
cional Restinga de Cabedelo, 
Área de Proteção Ambiental 
Federal Barra do Rio Maman-
guape, Reserva Biologica Gua-
ribas, APA Estadual Tambaba, 
Refugio de Vida Silvestre Mata 
do Buraquinho, Reserva Eco-
logica da Mata do Pau-Ferro, 
Reserva Ecológica da Mata do 
Rio Vermelho, Parque Esta-
dual Pico do Jabre, Jardim Bo-
tânico Benjamim Maranhão e 
Parque Estadual da Mata do 
Xem-Xem.

“São várias unidades de 
conservação com o Bioma 
Mata Atlântica na Paraíba, des-
de unidades de conservação 
sustentável e também de pro-
teção integral com essas duas 
categorias e correspondente a 
uma área de 19.583,60 hecta-
res. É uma área bastante pre-
servada que a Sudema vem 
trabalhando para a efetivação 
dessas unidades de conserva-
ção”, declarou a coordenado-
ra de Estudos Ambientais da 
Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente 
(Sudema), Maria Christina 
Vasconcelos.

A Mata Atlântica é o prin-
cipal bioma de João Pessoa, 
conforme aponta a Secretaria 
de Meio Ambiente (Semam) 

da capital. Ele está presente 
em todo o território pessoen-
se em meio a uma cobertura 
vegetal de 30,67% do muni-
cípio. A média é de 47,11 m²  
de área verde por habitante. 
A cidade tem dez áreas ver-
des totalizando 2.120,61 hec-
tares: Mata do Buraquinho; 
Áreas verdes de Mangabeira 
e Jacarapé; Sítio da Graça; De-
sembocadura do Cuiá; Horto 
Florestal e Rio Cabelo; Sítio 
Betel e Timbó; Baixo curso do 
Rio Gramame; Médio curso do 
Rio Gramame; Margem do Rio 
Mumbaba e confluência dos 
rios Cuiá e Laranjeiras.

“Temos em João Pessoa 
duas unidades de conserva-
ção com mais de 500 hectares, 
cada uma delas, o que traz mui-
tos benefícios para o pessoen-
se, seja na questão do clima, na 
qualidade de vida, na conser-
vação das espécies de fauna e 
flora que são as Unidades de 
Conservação: Parque Estadual 
das Trilhas e Refúgio de Vida 
Silvestre da Mata do Buraqui-
nho. São áreas conservadas 
de acordo com a lei de muita 
importância para João Pessoa 
e para o estado”, destacou a 
coordenadora da Sudema.

Para a Fundação SOS 
Mata Atântica, este bioma 
sempre sofreu pressão devido 
ao povoamento e desenvolvi-
mento baseados na explora-
ção dos recursos naturais do 
país. Porém, apenas depois de 
1990 que se começou a enten-
der a gravidade da situação da 
floresta. 

De acordo com o chefe 
da Divisão Técnica do Ibama, 
Geandro Guerreiro, a maior 
ameaça a esse bioma é o avan-
ço do desmatamento com a 
expansão urbana imobiliária.

“Com os impactos, quan-
do não há conservação devi-
da, o Bioma Mata Atlântica 
vem sendo reduzido. Então, 
há o desmatamento e com 
isso a diminuição do numero 
de espécies, podendo chegar, 
inclusive, a extinção delas. Um 
dos maiores fatores hoje de 
diminuição da Mata Atlântica 
é a pressão urbana: as cidades 
estão crescendo e estão sendo 
desmatados esses ambientes”, 
observa.

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

PB tem 54 mil hectares de área 
coberta pela Mata Atlântica

Foto: Arquivo

Sobraram 
apenas 29% da 
área original

De acordo com o Ministério 
do Meio Ambiente, a Mata Atlân-
tica é composta por formações 
florestais nativas: Floresta Om-
brófila Densa; Floresta Ombró-
fila Mista,- também denominada 
de Mata de Araucárias - Floresta 
Ombrófila Aberta; Floresta Esta-
cional Semidecidual; e Floresta 
Estacional Decidual, além de 
ecossistemas associados: man-
guezais, vegetações de restingas, 
campos de altitude, brejos inte-
rioranos e encraves florestais do 
Nordeste.

A cobertura original do 
bioma é de aproximadamente 
1,3 milhões de km², abrangendo 
total ou parcialmente 17 estados 
brasileiros e 3.429 municípios, 
isto é, 15% do território nacio-
nal, estendendo-se pela maior 
parte da costa do país. No en-
tanto, a ocupação e atividades 
humanas na região fizeram com 
que reste cerca de 29% do que 
existia inicialmente.

A estimativa do Ministério 
é que na Mata Atlântica exis-
tam 20 mil espécies de plantas 
(35% das que estão no Brasil), 
incluindo espécies endêmicas - 
exclusivas de uma região geográ-
fica- e ameaçadas de extinção. O 
bioma abriga aproximadamen-
te 850 espécies de aves, 370 de 
anfíbios, 200 de répteis, 270 de 
mamíferos e 350 de peixes. É 
uma das regiões mais ricas do 
mundo em biodiversidade, além 
de apresentar grande importân-
cia econômica principalmente 
aos seus mais de 145 milhões 
de habitantes. 

As florestas e demais ecos-
sistemas desta floresta são res-
ponsáveis pela geração de 80% 
da produção econômica nacio-
nal. Ela fornece diversos serviços 
ecossistêmicos fundamentais, 
tais como: regulação do clima, 
armazenamento e reservatório 
de carbono; abastecimento de 
água para a população, indústria 
e agricultura; produção de ma-
deira, fibras, frutas, óleos, dentre 
outros; proteção do habitat para 
espécies da fauna e flora; e ma-
nutenção de encostas e atenua-
mento de enchentes. 

Na Maternidade Frei Damião

Dramatização incentiva o aleitamento materno
Foto: Secom-PB

Dentro da sua política 
de humanização e de educa-
ção permanente em saúde, a 
maternidade Frei Damião uti-
lizou da dramatização para 
conscientizar as mães sobre 
a importância do aleitamento 
materno. 

As informações foram re-
passadas de forma lúdica e de 
fácil entendimento para as pa-
cientes que estavam à espera 
de atendimento no ambulató-
rio da maternidade que está 
funcionando na Avenida Cruz 
das Armas no antigo prédio 
do Laboratório de Saúde Pú-
blica da Paraíba (Lacen/PB). 
Com o Tema: “A Importância 
do Aleitamento Materno: Que 
não chora, não mama”.

A peça teatral foi apre-
sentada pela assistente so-

cial Luzia Sabino Vieira, pela 
nutricionista Ana Lúcia Lima 
dos Santos e pela psicóloga 
Maria do Socorro Ferreira.

A diretora geral da Ma-
ternidade Frei Damião, Sel-
da Gomes, lembrou que em 
2019 a unidade de saúde teve 
o título de Hospital Amigo da 
Criança validado pelo Minis-
tério por cumprir a exigência 
dos dez passos de incentivo à 
prática do aleitamento mater-
no e assim continuar fazendo 
parte da Iniciativa do Hospi-
tal amigo da Criança (IHAC)

“Fomos aprovados com 
louvor em todos os passos, e 
esse título pertence a todos os 
colaboradores dessa Materni-
dade, que se doam no cotidia-
no em prol das mulheres que 
buscam um serviço de quali-

dade e humanizado. Me sinto 
orgulhosa da equipe e cheia 
de gratidão por essa conquis-
ta. Porém, ao mesmo tempo 
peço que continuemos com a 
mesma rotina que estamos vi-

vendo. Juntos somos capazes 
de elevar ainda mais o nome 
da Maternidade Frei Damião”, 
comentou a diretora geral da 
maternidade Selda Gomes.

“E esse título é nosso, 

esse título é da Maternidade 
Frei Damião, sobretudo, esse 
título representa as nossas 
ações pautadas na descons-
trução de práticas antigas, e 
inovação da qualidade da as-
sistência focada nos usuários”, 
comentou a diretora geral. 
Ela explicou que a prática e o 
incentivo ao aleitamento ma-
terno tem se tornado uma das 
principais políticas adotadas 
pela Frei Damião. 

“Aqui na maternidade a 
prática ao incentivo ao aleita-
mento materno faz parte da 
pauta diária de nossas ativida-
des. A orientação é para que as 
equipes mostrem para as nos-
sas pacientes todos os benefí-
cios que o leite materno pro-
porciona para ela e para o seu 
filho como também desmitifi-

cando todos os mitos que ain-
da hoje existem sobre o tema”, 
disse Selda Gomes, adian-
tando que o leite materno é 
um alimento de baixo curso 
financeiramente somando-se 
também os nutrientes que o 
produto oferece ao bebê. 

“Está comprovado cien-
tificamente que o leite mater-
no é o melhor alimento que 
uma criança pode receber 
nos primeiros seis primei-
ros meses de vida”, destacou. 
Dez passos para o suces-
so do aleitamento materno 
precisa ser fomentada e é im-
portante não só para as artes, 
mas a cidadania, pois ao cir-
cular possibilita a integração 
as pessoas que vão de um 
bairro ao outro para assisti-
rem aos filmes”.

Encenação teatral conscienteza as mães sobre a importância da amamentação

Jardim Botânico e a área de proteção do Ibama, em João Pessoa, preservam, juntas, 550 hectares de Mata Atlântica
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Detalhes da Fimus
Conheça as principais atrações que vão se apresentar no 12º 
Festival Internacional de Música de Campina Grande, que 
acontecerá no início de julho. Página 12
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Obra investiga processo de criação de Francisco 
João de Azevedo e derruba os mitos por trás 
da invenção da máquina de escrever

Livro traz 
biografia 
do padre 
paraibano 
inventor

Imagem: Divulgação

Em ‘Francisco João de Azevedo e a 
Invenção da Máquina de Escrever’, o 
autor Rodrigo Moura Visoni (acima), 
conta como o sacerdote (abaixo) 
criou a taquigráfica, um invento 
precursor da máquina datilográfica
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Quando a humanidade de-
senvolveu procedimentos para 
a fixação da palavra, ela abriu 
caminhos para que pudésse-
mos apreender o conhecimen-
to. Isso nos deu acesso a uma 
série de outros avanços que 
partiram do mundo das ideias 
para atravessar o tempo e con-
tribuir com o entendimento 
que formamos do mundo e de 
nós mesmos. E se esse passo 
tão importante para a história 
tivesse as digitais de um pa-
raibano? É do que trata o livro 
Francisco João de Azevedo e a 
Invenção da Máquina de Escre-
ver (Editora Tamanduá_arte), 
de Rodrigo Moura Visoni.

O livro trata da biografia 
do padre paraibano Francisco 
João de Azevedo, e investiga 
como se deu o processo de cria-
ção do inventor e quais foram 
as dificuldades enfrentadas por 
ele durante toda a sua vida. A 
obra também desfaz um mito 
recorrente em torno dos traba-
lhos do padre, no qual ele teria 
inventado duas máquinas, uma 
taquigráfica e outra de escrever, 
a qual teria sido roubada por 
um estrangeiro. Na verdade, o 
sacerdote só criou a primeira, 
que é um invento precursor da 
segunda, ou que poderia ter re-
sultado na invenção da máqui-
na datilográfica tal como ficou 
conhecida. “Os princípios esta-
vam todos ali. Era uma ques-
tão de você mudar as peças e 
fazer alguns aperfeiçoamentos. 
Muita gente acreditava que ele 
era o inventor da máquina de 
escrever, e isso não é verdade”, 
esclarece Visoni. 

A máquina taquigráfica 
conta com símbolos especiais 
que permitem a reprodução 
do discurso oral de forma efi-
ciente no momento em que 
ele é pronunciado, diferente-
mente da máquina de escre-
ver. Na taquigrafia, os símbo-
los representam sílabas ou 
palavras inteiras, que depois 
precisam passar por um pro-
cesso de decodificação. “O in-
vento era muito importante 
na época porque não havia 
gravador. O plano dele era 
possibilitar o registro simul-
tâneo de discurso em confe-
rências, de palestras e de po-
líticos”, conta o biógrafo. 

“Ele pode até ter cogitado, 
mas não chegou a desenvolver 

a máquina de escrever porque 
não havia mercado no Brasil 
para isso”, assegura o histo-
riador que complementa afir-
mando que na época em que 
se escrevia muitas cartas, uma 
boa caligrafia era algo muito 
mais valorizado.

Sobre a história por muito 
tempo ventilada que aventava 
a possibilidade do roubo da 
máquina do padre Azevedo 
por um estrangeiro, o historia-
dor pontua que ela teve como 
pano de fundo uma exposição 
do qual o paraibano fez parte 
em Londres, em 1862. Rodri-
go Visoni é enfático: nunca 
ocorreu. A máquina passou 
por duas etapas de exibições: a 
primeira, de âmbito provincial, 
em Recife, um ano antes de ir à 
Europa. Depois, ela acabou sen-
do selecionada para participar 
do evento de mesmo caráter, 
mas de abrangência nacional, 
no Rio de Janeiro. Na ocasião, 
segundo Visoni, o invento cha-
mou a atenção de D. Pedro II, 
de quem o padre ganhou uma 
medalha. Foi com esse reco-
nhecimento que a máquina foi 
selecionada para participar da 
exposição londrina. 

Como ele não tinha condi-
ções de arcar com as despesas 
da viagem para ir à capital in-
glesa, apenas a máquina em-
barcou nessa expedição. Sem 
ninguém para operar o seu 
invento e demonstrar as suas 
funcionalidades, a peça não 
teve maiores repercussões. 
“Certamente, não causou im-
pacto como quando ele expôs 
o invento aqui e todo mundo 
ficava embasbacado”.

O livro aproveita-se des-
sas contradições para também 
contar a história da máqui-
na de escrever e trazer fatos 
que explicam que o produto 
norte-americano é a primeira 
máquina industrializada do 
mundo e que ela não guarda 
similaridades com a máquina 
taquigráfica do paraibano. Até 
hoje, muitos acreditam que a 
invenção dos americanos seria 
um plágio do projeto de Azeve-
do. “As máquinas se parecem 
em certo sentido, mas os prin-
cípios são diferentes”, frisa.

O invento dos EUA teve 
êxito no desenvolvimento por-
que contou com uma série de 
facilidades que faltaram ao 
inventor brasileiro: uma co-
munidade de inventores que 
permitisse a troca de ideias e 

o conhecimento imediato das 
últimas inovações; a fartura 
de técnicos competentes; lite-
ratura especializada acessível; 
instalações fabris bem equipa-
das; e o apoio de um patroci-
nador e incentivador.

O próprio padre Azevedo 
publicou um pequeno livro 
no qual explica que se inspi-
rou para inventar a máquina 
taquigráfica no funcionamen-
to dos pianos, o que levou a 
imprensa na época a batizar a 
invenção do paraibano de pia-
no taquigráfico. Já a máquina 
de escrever norte-americana 
surgiu 11 anos antes da expo-
sição da máquina taquigráfica 
e foi inspirada nas máquinas 
de costura.

Para desenvolver o livro, 
Rodrigo Visoni pesquisou um 

grande acervo disponibilizado 
pela biblioteca nacional, che-
gando inclusive a encontrar 
uma carta de recomendação 
que o padre levou para o Rio 
de Janeiro no qual já é descrito 
de forma evidente de como ele 
tinha excepcionais qualidades, 
de grande conhecimento ma-
temático e habilidade manual. 
“Ele já era considerado prati-
camente um gênio”, garante o 
autor, que se deparou também 
com um farto material noti-
cioso nos jornais de Recife, do 
Rio de Janeiro e em Portugal, 
de onde o padre recebeu até 
propostas de emprego. “Pelas 
notícias da imprensa, você vê 
que ele era um homem muito 
considerado. Não são poucas 
as notícias do jornal que saí-
ram sobre ele”, atesta.

Nenhum dos inventos 
do padre Azevedo garantiu, 
porém, qualquer retorno fi-
nanceiro substancial para o 
paraibano. Esse fato o levou 
a publicar, em setembro de 
1875, no Jornal do Recife, uma 
carta que escrevera cinco anos 
antes de sua morte e na qual 
ele conta toda a frustração que 
sentia por não ter conseguido 
industrializar nenhum de seus 
inventos. “Gastei muito tempo, 
e algum dinheiro que me tem 
feito muita falta, o qual foi jul-
gado competentemente coisa 
proveitosa, e que perdeu-se 
nos meandros da minha po-
breza, e nos da indiferença 
geral: falo da minha máquina 
taquigráfica”, escreveu ele.

Em agosto de 1879, já 
bastante debilitado de saúde, 

Francisco João de Azevedo en-
contrava-se mudo e paralítico 
do lado direito, sem conseguir 
escrever, e veio para a Paraíba 
à procura de cuidados médi-
cos. Morreu em 26 de julho de 
1880, aos 66 anos, sendo se-
pultado no Cemitério da Boa 
Sentença, em João Pessoa.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Padre Azevedo também produziu outras invenções
Em documento trazido no livro 

Francisco João de Azevedo e a In-
venção da Máquina de Escrever, o 
escritor Rodrigo Moura Visoni revela 
uma carta escrita pelo inventor pa-
raibano no qual ele pleiteia a inven-
ção de um carro movido a energia 
eólica e um barco movido a energia 
marítima. Comentando uma notícia 
de um jornal pernambucano no qual 
havia trazido uma matéria sobre o 
desenvolvimento de um carro, em 
Pelotas, cujo motor não era movido 
a vapor e nem a força animal, e so-
bre a qual persistiam dúvidas sobre 
a ‘paternidade’ da criação, o padre 
Azevedo afirma já ter produzido 
invenções semelhantes.

“É bem possível que a mesma 
ideia ocorresse a mais de uma 
pessoa em tempo e lugar diferen-
tes; porque eu próprio me julgo 
com direito à paternidade de uma 
invenção idêntica. Há mais de 20 
anos, meditando eu sobre um pro-
jeto de estabelecimento de veículos 
econômicos entre esta cidade e a 
de Olinda, cheguei ao resultado de 
inventar carros que se movessem 
sem o auxílio da tração animal ou 
do vapor. Naquele tempo cheguei 
a completar a minha invenção, e 
a comuniquei a diversas pessoas 
que podem dar hoje testemunho 
da veracidade da minha assevera-
ção”, disse o sacerdote em um dos 
trechos da carta.

No mesmo documento, ele 
afirma também ter criado uma em-
barcação que tiraria energia para a 

propulsão de um motor a partir da 
força da maré. “Naquele tempo eu 
trazia em ebulição um projeto para 
a navegação marítima, servindo de 
motor o movimento das ondas”. Ro-
drigo Visoni acredita que ele se ins-
pirou para criar o barco observando 
o choque das ondas nos arrecifes 
pernambucanos, como na foto de 
1875 mostrada na obra.

Além desses, o padre era um 
grande geômetra com profundos 
conhecimentos em geometria 
e matemática, tendo criado um 
elipsógrafo, que é um instrumento 
para traçar elipses. O invento se 
assemelha ao que conhecemos 
hoje como um compasso, que pode 
ser encontrado em qualquer livra-

ria, papelaria ou loja de materiais 
escolares. O instrumento também 
foi exposto e premiado com uma 
medalha de prata em Pernambuco, 
em 1866. 

O último invento do padre 
Azevedo foi um engenho de moer 
cana-de-açúcar. A máquina era 
mais aperfeiçoada e eficiente que 
as disponíveis na época, pois eco-
nomizava mais de 50% de energia 
em relação aos similares. “Conse-
guia moer mais cana-de-açúcar 
em menos tempo e com mais 
facilidade”, relata o historiador. 
O padre inclusive anunciou que 
teria intenções de patentear o ins-
trumento, algo que não conseguiu 
em vida, morrendo pouco depois.

Pe. Azevedo pode ter se inspirado para criar um barco observando o choque das ondas nos arrecifes de PE

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Editora Tamanduá
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Mendelssohn publicou 48 ‘Canções sem palavras’ 
para piano, em vários opus, que permearam cronologi-
camente quase toda sua obra; de 1829 (com 20 anos) a 
1845, dois anos antes de seu desenlace, aos 38.

Adotou o formato de voz acompanhada, à imagem 
do canto lírico, em que o solo tem suporte rítmico sono-
ro de um ou mais instrumentos, ou de uma orquestra 
inteira. Com admirável riqueza criativa, tais acompa-
nhamentos não se limitam a estabelecer planos har-
mônicos para servir apenas de base ou recheio sobre 
os quais o canto se desenvolve. Nestas canções de Men-
delssohn, exclusivas para piano, a voz solista se pos-
ta como tradicionalmente nos registros mais agudos, 
harmonizando-se com as demais camadas sonantes 
que volitam, juntas ou independentes, caracterizando 
o significado peculiar da expressão mais próxima das 
“palavras”, em cada conto que se canta.

O que se diz de algo, o que se narra ou se descre-
ve, não se mostra com a precisão literária, por vezes 
incapazes de retratar com total fidelidade a intenção 
exata do narrador.

E não é esse o propósito; de ser exato, óbvio, e sim 
deixar que variadas sensações se multipliquem com a 
mais diversa volatilidade. E assim suscitar o lirismo, a 
ficção romanesca, a história que nos transporta pela lei-
tura à imaginação sem fronteiras, a ideias que se proma-
nam multíplices, em espectros que reluzem conforme 
ecoam na intimidade sentimental de cada espectador.

Ainda que se configurem como canto marcado pela 
linearidade melódica que flui amparada e em harmonia 
com o conjunto sonante, as canções de Mendelssohn não 
descrevem ou sugerem apenas poemas. Elas produzem 
imagens, paisagens, cenários e contextos existenciais 
que emanam e se propagam impulsionadas pela como-
ção de cada instante, desenhando-se no imaginário pes-
soal, da maneira mais sutil e multimoda possível.

As frases insinuam diálogos estabelecidos reci-
procamente, não apenas entre a música e o ouvinte, 
mas com paisagens que se estampam em janelas, fic-
tícias ou não. Desvelam conversas mágicas entre os 
eus poéticos que se versatilizam em profícua atmosfe-
ra, povoada com difusos pensamentos. A riqueza dos 
significados percebidos nestas canções se avultam na 
proporção do que fazem brotar intimamente. São mo-
mentos únicos, infinitamente variados, pois se trans-
mutam cada vez que se ouvem, criando luz e imagens 
próprias. Não há idioma específico. Não há barreiras 
linguísticas ou interpretações alheias. As músicas são 
sussurradas muito além de qualquer sentido semânti-
co, em segredos íntimos, particulares, que envolvem e 
fundem a arte, autor e espectador numa conexão que 
transcende qualquer linguagem.

É aí que reside o sentido que deu nome ao mais sig-
nificativo capítulo da obra pianística de Mendelssohn 
– ‘As canções sem palavras’!

Algumas foram nominadas por ele, como a quinta 
do opus 62: ‘Gôndolas Venezianas’. Embora a tessitura 
cantante sugira o balanço do barco a deslizar pelos ca-
nais da bela cidade, impregnado de romantismo desde 
o desenho sinuoso a muitas histórias às quais, real ou 
simbolicamente se ligam, outras cenas são captadas. 
Um dia chuvoso, por exemplo, pode fluir na direção do 
ouvinte, por entre a janela enevoada, com a neblina lá 
fora respingando. É muito próxima deste aconchego a 
imaginação que se esboça ao som desta canção.

Na seguinte, nº 6, do mesmo opus, a ‘Canção da 
Primavera’  (título dado por Mendelssohn), são bor-
boletas que esvoaçam na manhã ensolarada, bailando 
graciosamente pelas flores de um jardim perfumado e 
acariciado por resquícios do orvalho que ainda brilha. 
Volteiam na mesma delicadeza das notas que parecem 
ter a cor de cada flor, em cada asa, em cada pétala.

(Continua na próxima semana)

Canções sem 
palavras (II)

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Tendo estreado nos 
quadros da literatura 
brasileira em 1933 com 
a publicação do livro de 
poemas O caminho para a 
distância, depois do qual 
se seguiram vários outros 
títulos, inclusive na seara 
da crônica literária, da 
qual Vinícius de Morais foi 
um consumado mestre, a 
sua posição na República 
das Letras brasileiras, a 
meu ver, ainda carece de 
apreciações mais verticais 
e reconhecimento mais 
legitimado por parte da crí-
tica literária especializada 
a respeito da sua real importância e papel de relevo no universo 
da lírica nacional contemporânea, com toda a complexidade 
que recobre a palavra contemporânea.

Grande poeta, Vinícius de Morais, decerto, findou um 
tanto eclipsado pelo boêmio sem cura; pelo cidadão de vida 
matrimonial agitada, dado que se casou nove vezes; pelo 
letrista admirável da Música Popular Brasileira, que firmou, 
com dentre outras figuras qualificadas, uma fecunda parceria 
com Toquinho, da qual resultaram inúmeras preciosidades do 
cancioneiro nacional.

Contudo, reconhecendo a precariedade de todos os siste-
mas classificatórios, considerando que todos eles são sujeitos 
a permanentes revisões, penso que se Vinícius de Morais não 
é um poeta maior, seguramente é um grande poeta, de acordo 
com a acertada afirmação do imenso poeta Bruno Tolentino, 
inteiramente banido dos nossos cursos de letras por razões 
puramente ideológicas, visto que o criador de Os sapos de ontem 
sempre se recusou a ser enquadrado dentro dos parâmetros 
ditados pelos que detêm a hegemonia cultural em nosso país. 
Para o extraordinário criador de O mundo como ideia, Vinícius 
de Morais foi o poeta que, de modo indiscutivelmente brilhante, 
logrou consorciar o refinamento da técnica composicional do 
texto poético, especialmente a que incursionou pelo universo 
da confecção de lapidares sonetos, com a cartografia exata e 
convincente do típico cidadão carioca.

Para o poeta de A balada do cárcere, ninguém exprimiu com 
tanta destreza e fidedignidade a alma carioca como Vinícius de 
Morais, sendo, portanto, um poeta dotado de singular capacida-
de de observação da realidade circundante, realidade essa pródi-
ga em receber das mãos do querido “poetinha” transfigurações 
verdadeiramente iluminadoras. Seja como for, se atentarmos 
para o seu verso certeiro, ao qual nada falta e nada transborda; 
verso esse acumpliciado ao cultivo de um ritmo extraordinaria-
mente bem trabalhado, não há como negar que estamos diante 
de uma das grandes vozes líricas da moderna poesia brasileira. 
De mais a mais, há na poética de Vinícius de Morais uma espécie 
de doce rebeldia, de assumida inclassificabilidade, de inenqua-
dramento radical, que o faz transcender as celas fechadas de 
certas periodologias literárias mais dogmaticamente concebi-
das, traço esse que foi magistralmente apontado por Eduardo 
Portella em exímio ensaio que consagrou ao aliciante lirismo do 
mestre de Forma e Exegese.

Inocorre aqui o aprisionamento da poética de Vinícius de 
Morais nesta ou naquela vertente estética mais previsível, o que 
somente ratifica que o verdadeiro compromisso da arte, em 
qualquer que seja o território em que ela se manifesta, é com a 

liberdade criadora de quem 
a engendra, que, sem peias, 
anela voar pelos mais 
inimagináveis horizontes, 
nos quais palpita o que é 
humano, demasiadamente 
humano. Além do cará-
ter movediço ostentado, 
pontue-se em Vinícius de 
Morais e na bela poesia que 
ele produziu ao longo de 
uma vida cercada de aven-
turas por todos os lados, o 
peso leve, se me permitem 
a adoção do paradoxo, de 
uma vasta cultura literá-
ria, revelada, sem estéreis 
pedantismos, nos diálogos 

intertextuais que ele manteve o tempo todo com grandes vozes 
da poesia universal, as quais ele soube recriar exemplarmente, 
pondo em cada uma delas a sua particular dicção e o seu incon-
fundível sotaque. Dentre as muitas vozes que são possíveis de 
identificação na poética de Vinícius de Morais ressalte-se a que 
exibe o inequívoco timbre camoniano, com especialidade o que 
se nutre da temática amorosa recorrentemente trabalhada pelo 
genial vate português.

Temática essa associada ao reiterado jogo da dialética das 
antíteses, que nos relembra que a única definição possível para o 
amor é a que radica na sua absoluta indefinibilidade. Conforme 
emblematicamente cultivada por G. K. Chesterton em Tremen-
das trivialidades, bem como no conjunto da sua magnífica obra 
ficcional e ensaística, o paradoxo, sobre ser uma seminal figura 
de retórica, é uma ferramenta verbal que nos propicia o alarga-
mento da percepção do real, a amplificação dos nossos modos 
de compreender os fenômenos que nos cercam e com os quais 
nos deparamos em nossas interações cotidianas.

Na lírica de Vinícius de Morais, tal poderoso instrumento de 
comunicação é alvo de competente cultivo, próprio de um pródigo 
artesão das palavras, as quais se constituem na ração diária de so-
brevivência estética de quem, “ao penetrar surdamente no reino 
das palavras”, conforme a metalinguística sinalização de Carlos 
Drummond de Andrade, nele se consome e se consuma.

Enfim, há outras faces, disfarces e contrafaces de um 
Vinícius de Morais tão fascinante quanto plural em suas rea-
lizações poéticas. Há o Vinícius de Morais da poesia citadina, 
caleidoscópica, vocacionada para a captação das fremências da 
vida urbana com as peculiaridades de sua rica e diversificada se-
miótica. Há o Vinícius de Morais cartógrafo sensível e impecável 
da mulher, em cujo estuário avultam formulações expressivas 
impregnadas de indisfarçáveis ressonâncias trovadorescas. Há o 
Vinícius de Morais mavioso cantor da natureza em sua incon-
tornável exuberância e em seu apelo aos sentidos humanos. Há 
o Vinícius de Morais da metalinguagem desprovida de protoco-
lares convencionalismos, que, com invulgar destreza e maestria, 
assinala: “Com as lágrimas do tempo / E a cal do meu dia / Eu fiz 
o cimento / Da minha poesia”.

Eis aqui, em rápidas impressões, alguns marcos e marcas de 
um poeta excepcional, que cantou, com invulgar perícia, a vida 
do seu tempo, o tempo da sua vida e a vida de todos os tempos, 
pois, atemporal por excelência, a poesia reúne passado, presente 
e futuro, tudo amalgamado no luminoso casulo da palavra em 
estado de estesia. Como nos ensinou Carlos Drummond, o poeta, 
portando apenas duas mãos, possui o sentimento do mundo. A 
poesia de Vinícius de Morais exibiu esse sentimento.

A poética de Vinícius de Morais

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

O isolamento social 
também resulta em música. 
O programa Espaço Cultural 
desta quinta-feira selecionou 
algumas composições lança-
das durante estes tempos pan-
dêmicos. Editado e apresen-
tado pelo jornalista Jãmarrí 
Nogueira, programa realizado 
pela Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba (Funesc) vai 
das 22h à meia-noite, na Rádio 
Tabajara FM (105,5).

Logo no primeiro bloco, 
a edição contará com ‘sin-
gles de pandemia’, canções 
lançadas nessa fase de iso-
lamento social, incluindo a 
música nova de Jarbas Mariz 
e Dida Fialho. Sofia Gayoso e 
Beto Melo, Chico César, Beto 
Miranda, Allysson Teotônio, 
Herbert Vianna e Seu Perei-
ra & Coletivo 401 fecham a 
primeira parte.

No segundo bloco, des-
taque para parceria de Nélio 
Torres com Escurinho, tam-
bém Yuri Carvalho, banda 
Flor de Pedra, Lucas Bezerra, 

Titá Moura com poema musi-
cado, Riegulate e lançamento 
de Didi Macedo.

O terceiro bloco será 
todo dedicado a uma entre-
vista com o cantor e compo-
sitor paraibano PS Carvalho. 
Além do papo, algumas das 

músicas do artista paraiba-
no, como seu mais recente 
lançamento, ‘Forró Criança’, 
em parceria com o cantor Fa-
biano Guimarães. Amanhã, 
ele lança ‘Papo Livre’, música 
que representa a inserção 
do artista no blues, em uma 

letra que fala da amizade e 
liberdade.

No quarto bloco, finali-
zando o programa, mais 30 
minutos de músicas da cena 
paraibana, destacando ven-
cedores das três primeiras 
edições do Festival de Música 
da Paraíba.  

Espaço Cultural também 
pode ser ouvido pelo site oficial 
da Rádio Tabajara (radiotabaja-
ra.pb.gov.br/radio-ao-vivo/) e, 
no dia seguinte, fica disponível 
no canal oficial da Funesc no 
YouTube (/funescpbgov).

Programa ‘Espaço Cultural’ tocará 
seleção dos ‘singles de pandemia’

Foto: Divulgação

Monumento do compositor Felix Mendelssohn em Dusseldorf, na Alemanha

Foto: Divulgação

Colunista colaborador

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

Edição desta semana traz uma entrevista com o cantor e compositor PS Carvalho

Foto: Divulgação

Vinícius logrou consorciar o refinamento da técnica composicional do texto poético
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O poeta Jorge de Lima ao leito da morte, agoni-
zante, sem perder a esperança, registrou em diário 
pensamentos que ajudam pessoas a edificar novas 
paisagens. Sempre enriquecedora sua leitura.

Ocorreu-me lembrar do gesto do poeta ala-
goano ao escutar as palavras derradeiras do jo-
vem prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, 
que encarou a proximidade da morte com sereni-
dade. Somente homens penhorados com harmo-
nia espiritual são capazes de elevados gestos.

Lendo o diário de Jorge de Lima somos ataca-
dos por emoção intensíssima. Foram escritos nos 
cinco meses antes da sua morte, em novembro de 
1953. Escritos como protesto ardente de quem 
passava pela dor, o lamento de esperança como 
remissão derradeira, numa tentativa de encontrar 
resposta para tudo o que passava consigo.

No silêncio do quarto, o poeta teceu seu diá-
rio com letras rutilantes, como instrumentos a 
tocar os acordes da sinfonia derradeira. Sentindo 
um fervor ao lembrar de tudo o que viveu e sen-
tiu como homem de elevada sabedoria, precisava 
deixar registrado os últimos momentos do espe-
táculo da vida, que seria o derradeiro lampejo da 
alma.  

O homem está sempre a romper barreiras invi-
síveis, a construir seus castelos por vias inexprimí-
veis e misteriosas, cada pessoa ao seu modo.

Assim como o jovem político não abalou-se 
com o prenúncio da passagem iminente, torceu 
para os súditos mensagens de elevado significa-
do, como a coroar a vida que sentia bela mesmo 
diante das adversidades. As últimas mensagens 
que lhe acudiam são como um adeus que ficará no 
coração e na mente de seu filho. 

O escritor Ascendino Leite registrou em seu 
Jornal Literário que as últimas páginas de Jorge de 
Lima, falando da cessação de todo o ser, imploran-
do a luz divina, arrancaram-lhe lágrimas. Assim 
como também trouxe-nos comoção os gestos do 
Bruno no leito do hospital.

André Gide, Goethe, Tolstói e tantos outros 
escritores e artistas recolheram de seus momen-
tos derradeiros a culminância da glória literária 
para deixar a mensagem que expressar alto valor 
espiritual.

Nesse sentido, na devida proporção, vem à 
mente as palavras de Jesus aos amigos nos dias 
que antecederam sua morte e crucificação. Foram 
palavras de orientação e ânimo. As setes palavras 
derradeiras pronunciadas na Cruz culminam a 
grande lição que deixou. “Pai, nas tuas mãos en-
trego o meu espírito”.

Últimas páginas 
são eternas

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Poeta e escritor modernista alagoano Jorge de Lima (1893-1953)

Foto: Divulgação

‘Quintas Dialógicas’

“O romance policial e o crime im-
possível” é o tema de hoje do projeto 
‘Quintas Dialógicas’, que será transmi-
tido a partir das 18h, no canal oficial 
da Funesc no YouTube. Toninho Borbo 
vai bater um papo com o multiartista 
paraibano Braulio Tavares sobre o as-
sunto literário.

Atualmente, o escritor, editor e 
pesquisador de ficção científica e li-
teratura fantástica está organizando 
o livro Crimes Impossíveis, antologia 
contendo 10 contos clássicos do gêne-
ro policial conhecido como “Crime de 
Quarto Fechado”, que ele selecionou e 
traduziu durante a pandemia.

A obra está em campanha de fi-
nanciamento coletivo na plataforma 
Catarse (www.catarse.me/crimes_im-
possiveis) e reúne autores clássicos do 
gênero, do período entre 1838 e 1933, 
entre eles nomes como o norte-ame-
ricano Edgar Allan Poe (1809-1849), 
considerado o inventor do gênero de 
ficção policial; o britânico Arthur Co-
nan Doyle (1859-1930), criador do 
detetive Sherlock Holmes; e o francês 
Maurice Leblanc (1864-1941), que 
deu vida ao detetive Arsène Lupin. 

“‘Crime de Quarto Fechado’ é 
quando uma pessoa é encontrada apu-
nhalada, sem haver ninguém por per-
to; quando uma pessoa é encontrada 
num campo coberto de neve, onde só 
tenha as pegadas da vítima e não se 
sabe como o criminoso foi até lá, ma-
tou e foi embora. São crimes impos-
síveis. São crimes em que se mede a 
inteligência de um criminoso contra a 
inteligência de um detetive. Às vezes, 
um ganha e, às vezes, ganha o outro”, 
explica Braulio Tavares, através de um 

vídeo gravado e disponibilizado na 
plataforma para falar sobre o projeto 
da coletânea, que já passa de 68% da 
meta de arrecadação.

A campanha acaba no dia 12 de 
junho e o envio de Crimes Impossíveis 
está previsto para o mês de agosto.

As ‘Quintas Dialógicas’ são uma 
iniciativa da Funesc, cuja ideia é pro-
mover um debate franco e aberto 
entre a sociedade, artistas e acadê-
micos, trazendo assuntos multidis-
ciplinares, temas diversos relaciona-
dos ao conceito de cultura, no âmbito 
da sociologia, filosofia, mídia, tecno-

logia, entre outros. A proposta busca 
fomentar a formação intelectual e ar-
tística dos participantes.

Braulio Tavares conversa 
sobre o romance policial

Foto: Divulgação

Tavares vai debater sobre o gênero 
policial conhecido como “Crime de 
Quarto Fechado”

Através do QR Code acima, 
acesse a TV Funesc no YouTube

Destaque

Amazon anuncia compra do 
estúdio MGM por US$ 8,45 bi

A Amazon anunciou o fechamento de um acordo que 
prevê a compra do estúdio de cinema Metro-Goldwyn-Ma-
yer (MGM) por US$ 8,45 bilhões. A operação é a segunda 
maior da história da gigante liderada por Jeff Bezos, atrás 
apenas da aquisição da Whole Foods por US$ 13,7 bilhões, 
em 2017. Fundada há quase 100 anos, a MGM é um dos 
estúdios mais tradicionais de Hollywood, dona de títulos 
como O Silêncio dos Inocentes e a franquia 007.

Em Petrópolis, na re-
gião serrana do Rio de Janei-
ro, o que ficou sob a terra há 
pelo menos 137 anos passou 
a ser resgatado a partir des-
ta semana. Pedaços de lou-
ça inglesa, de brinquedos, 
lembranças da imigração 
alemã e fragmentos de cons-
truções da cidade que, por 
muitas vezes, serviu à corte 
no período do império estão 
sendo separados por uma 
equipe de técnicos e arqueó-
logos. Tudo isso no entorno 
do Palácio de Cristal, um dos 
pontos turísticos mais famo-
sos da cidade.

O resgate das peças histó-
ricas enterradas a poucos pal-
mos do chão começou meio 
que por efeito colateral. Em 
2019, a prefeitura da cidade 
decidiu fazer obras de melho-
rias na Praça da Confluência, 
onde foi construído o Palácio 
de Cristal. As intervenções vi-
savam adequar o local a boas 
práticas de acessibilidade, 
construir banheiros e resolver 
um problema crônico da área: 
o sistema elétrico.

Desde sempre – e isso 
remonta ao século 19 –, a 
praça abriga feiras, expo-
sições e outros eventos. E, 
toda vez que isso acontecia, 
a prefeitura se via obrigada a 
puxar cabos de energia pelo 
alto, atrapalhando a vista 

do belo palácio. A solução 
encontrada foi aterrar os ca-
bos. Mas bastou a construto-
ra responsável pelo trabalho 
abrir as primeiras valas para 
o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan) embargar a obra, 
em fevereiro do ano passa-
do. O motivo: ausência de 
Projeto de Monitoramento 
Arqueológico. Desde então, 
a área está fechada.

O projeto de monitora-
mento foi aprovado recente-
mente. E ontem, finalmente, 
os técnicos começaram a 
busca por peças enterradas 
na área que podem ajudar a 
contar um pouco mais sobre a 
rica história de Petrópolis.

“Este é um espaço que foi 
utilizado para festas, feiras, ex-
posições e outros eventos iso-
lados. Toda essa forma de ocu-
pação deixa um reflexo. Em 
princípio, não se encontrarão 
vestígios domésticos, de uma 
casa, mas alguma coisa que 
foi perdida, alguma coisa de 
obra, ou associadas a essas ex-
posições”, explicou ao Estadão 
Giovani Scaramella, cuja em-
presa, a Grifo Arqueologia, foi 
contratada para acompanhar 
as escavações.

Por ora, o trabalho vai se 
concentrar nas valas que já 
haviam sido abertas antes que 
o Iphan determinasse a inter-
rupção dos trabalhos. “Pelo 
que já deu para observar nes-

sas trincheiras, temos tijolos, 
fragmentos de construção, de 
louça, vidro e alguma coisa de 
tubulação”, contou.

Apesar de, em um pri-
meiro momento, tais frag-
mentos por si só não pare-
cerem um grande atrativo 
aos olhos do público, para 
os estudiosos eles têm valor 
considerável, porque ajudam 
a entender melhor a própria 
formação do local. “A gente 
consegue resgatar o passado 
não apenas pelos registros 
escritos, mas também com os 
registros materiais”, ponde-
rou a historiadora Roselene 
Martins, que também atua no 
levantamento.

Todas as peças que fo-
rem recolhidas serão levadas 
para um laboratório, higieni-
zadas e passarão por análise. 
Um pedaço de louça ou um 
simples caco de vidro, por 
exemplo, podem ser suficien-
tes para pesquisadores des-
cobrirem de onde eles vie-
ram – e isso é capaz de ajudar 
a entender um pouco mais 
sobre a própria dinâmica de 
construção da cidade.

Além disso, há a intenção 
de se criar uma pequena área 
para exposição de algumas 
das melhores peças no pórti-
co de acesso à Praça da Con-
fluência – isso, claro, quando 
o Palácio de Cristal voltar a 
receber público. A previsão 
inicial é de que os trabalhos 
durem cinco meses.

Arqueólogos resgatam vestígios 
do período imperial em Petrópolis

Peças foram encontradas no entorno do Palácio de Cristal, ponto turístico da cidade

Foto: Divulgação

Marcio Dolzan
Agência Estado
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Festival Internacional de Música de CG terá artistas do Brasil, EUA, Costa Rica, França, Portugal, Mali e Madagascar
Nesta semana foi divul-

gada a programação do 12º 
Festival Internacional de 
Música de Campina Grande 
(Fimus), que acontecerá de 3 
a 11 de julho, em formato hí-
brido, com apresentações ao 
vivo e gravadas.

Alguns concertos serão 
realizados no Teatro Muni-
cipal Severino Cabral, mas 
sem a presença do público. 
Outros serão transmitidos ao 
vivo, direto das localidades 
onde os artistas residem. Na 
programação, artistas e gru-
pos de várias partes do glo-
bo: além do Brasil, músicos 
dos Estados Unidos, Costa 
Rica, França, Portugal, Mali e 
Madagascar.

O evento gratuito terá 
início com a apresentação 
da Orquestra de Jazz do Dou-
ro, ao vivo, direto do Teatro 
Ribeiro Conceição, em La-
mego, Portugal. Esta ativida-
de integra o 2º EuroFimus, 
que, a partir deste ano, será 
realizado em parceria com 
a Associação Mundis, a Uni-
versidade Trás-os-Montes e 
Alto Douro, o Instituto Poli-
técnico do Viseu, a Escola Su-
perior de Tecnologia Gestão 
e a Prefeitura da cidade de 
Lamego.

O pianista Manuel Ma-
tarrita, professor da Univer-
sidad de Costa Rica, apresen-
tará obras de sua autoria e 
peças de várias compositoras 
latino-americanas, incluindo 
a carioca Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935). O Quinteto da 
Paraíba, do palco do Teatro 
Municipal Severino Cabral, 
terá como repertório uma 
seleção de composições de 
nomes como os pernambu-
canos Capiba (1904-1997) e 
Luiz Gonzaga (1912-1989), 
além de celebrar o centená-
rio de nascimento de dois 
nomes consagrados: o par-
ceiro de Gonzagão, Zé Dantas 
(1921-1962), e Astor Piazzol-
la (1921-1992), um dos mais 
importantes nomes do tango 
argentino.

Dos Estados Unidos, 
mais especificamente da Ar-
kansas State University, parti-
cipam dois grupos: o Bantam 
Trio, formado por mulheres, 
e o ConcerTrio, que fará o 
pré-lançamento de um álbum 
que está sendo preparado e 
que é dedicado à música bra-
sileira contemporânea para 
trompete, trompa e piano. 
A violonista Gabriele Leite, 
atualmente cursando mestra-
do na Manhattam School of 
Music, vem com um progra-
ma solo especial para a série 
‘Jovens Talentos’.

Já o Duo Alfenin, de Per-
nambuco, formado por Da-

niele Cruz Barros e Maria 
Aida Barroso apresentam um 
recital inédito e dedicado à 
música armorial para flauta 
doce e cravo. A soprano Al-
zeny Nelo e o pianista Pau-
lo Cesar Vitor apresentarão 
clássicos da MPB, enquanto 
o MFM Trio, formado por Ni-
colas Vicquenault (França), 
Charles Kley (Madagascar) e 
Oumar Kouyate (Mali), vem 
com um programa dedicado 
ao jazz e a world music.

Além dos concertos, 
serão realizados vários cur-
sos, dentre os quais Canto 
Popular, Harmonia e Violão. 
A ideia é promover o inter-

câmbio entre artistas e es-
tudantes. Os cursos serão 
gratuitos e de curta duração, 
em formato de máster clas-
ses e workshops.

Apesar da programação 
central do Festival Interna-
cional de Música de Campina 
Grande se concentre entre a 
primeira e a segunda semana 
de julho, a ideia dos organi-
zadores é expandir as ati-
vidades do evento ao longo 
do segundo semestre, com a 
realização de outros cursos 
concertos, cobrindo diversas 
faixas etárias e públicos.

O festival é organizado 
pela Fundação Parque Tec-

nológico da Paraíba (PaqT-
cPB), Universidade Estadual 
da Paraíba (UEPB), Univer-
sidade Federal de Campi-
na Grande (UFCG) e Affins 
Produções, além do apoio 
da Funarte, da Secretaria de 
Cultura de Campina Grande 
(Secult), Teatro Municipal 
Severino Cabral, dentre ou-
tras instituições, nacionais e 
internacionais.

Todas as informações 
sobre o 12º Fimus estão dis-
ponibilizadas no site oficial 
do evento (www.fimus.art.
br) e redes sociais como Ins-
tagram (@fimuscg) e Face-
book (/fimusfestival).

Edição 2021 da Fimus será em 
julho com um formato híbrido

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de maio de 2021

Dentre as atrações da 12ª edição estão a portuguesa Orquestra de Jazz do Douro (foto maior), as americanas do Bantam Winds (abaixo, à esq.), 
o Quinteto da Paraíba (abaixo, no centro) e o pianista costa-riquenho Manuel Matarrita (abaixo, à dir.)

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do Festival 

Internacional de Música

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO DA 
FIMUS 2021 

n 3 de julho
17h30
Orquestra de Jazz do 
Douro (Portugal)

n 4 de julho
16h
Manuel Matarrita 
(Costa Rica)

n 5 de julho
20h
Quinteto da Paraíba 
(João Pessoa)

n 6 de julho
20h
Bantam Winds (Esta-
dos Unidos)

n 7 de julho
20h
Gabriele Leite (São 
Paulo)

n 8 de julho
20h
Alfenim Flauta doce e 
cravo

n 9 de julho
20h
ConcerTrio (Estados 
Unidos)

n 10 de julho
20h
Duo Alzeny Nelo e 
Paulo César Vitor 
(Natal)

n 11 de julho
20h
MFM Trio (França)

Fotos: Fimus/Divulgação

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

Raul Seixas nos deixou em 1989, 
aos 44 anos, devido a uma pa-
rada cardíaca. 

No entanto, recentemente, ele voltou 
em uma carta psicografada e faz relatos 
perturbadores entre a luz e a sombra. 
Transcrevo a carta a seguir.

nnnnnnnnnnnnnn

“Frente à realidade que me surpre-
endeu, a metamorfose agora é outra! A 
Sociedade Alternativa não acontece no 
embalo dos sonhos mal sonhados. Nasce 
na individualidade daqueles que vivem 
na real.

Vivi como um cometa que passa e 
causa espanto. Não consegui ajustar-me 
na órbita que poderia sustentar-me na 
trajetória rumo à felicidade que sonhei 
para mim e para os outros. Porém, ainda 
não apaguei, vou continuar entre a luz e 
a sombra, procurando minha própria luz 
em constante metamorfose. 

Voltei sem alarde. Faço da mente do 
médium o meu telégrafo para revelar ao 
mundo das ilusões a verdadeira Socie-
dade Alternativa, que nos aguarda no 
universo infinito de cada um e deve ser 
construída, aí e agora.

Depois de atravessar os vales es-

curos da dor e do sofrimento, minha 
visão ampliou-se e pude compreender 
que aqueles que buscam afogar suas 
ansiedades e frustrações nas dro-
gas químicas e alcoólicas são 
como epilépticos criados 
artificialmente, os quais 
sofrem e fazem sofrer. 

Por isso, vejo-me na 
obrigação consciencial 
de informar aos com-
panheiros que estão 
a caminho que o so-
frimento não pára aí. 
Ele se estende pelos 
vales espirituais, onde a 
epilepsia se torna real, 
processando a duras 
penas os elementos ve-
nenos inseridos no cor-
po perispiritual.

Muitas vezes, embala-
dos pelo sonho e pelo liris-
mo dos poetas e pelo modis-
mo estimulado pela sociedade 
de consumo, deixamos de enxer-
gar a realidade à nossa volta e 
buscamos distrair a nossa cons-
ciência das responsabilidades 
inerentes à verdadeira finalida-
de da vida.

Consequentemente,  alteramos o 
valor das coisas e os conceitos sobre ju-
ventude, lar, família e objetivos, deixan-

do cair vertiginosamente o nosso 
amor próprio e o amor por 

aqueles que nos são ca-
ros.

N e s s e  c o n c e i t o 
equivocado tudo se 

torna lícito, até mes-
mo o que não con-
vém. Os que viveram 

esse tipo de liberda-
de na Terra, como eu 
hoje superlotam os 

vales das sombras à se-
melhança de larvas, 
arrastando-se entre 
o limo e as escarpas 
dos abismos espiri-

tuais, situação que, 
em alguns casos, pode 

se prolongar por longos 
séculos.

Antes de questionar a vida, 
questione a si mesmo, anali-

se seus conceitos, seus sen-
timentos, sua gratidão 

por aqueles que o aju-
daram a renascer na 
Terra e, com certeza, 

você encontrará uma grande razão para 
viver e lutar contra o único inimigo que 
pode derrotá-lo: você mesmo!”

nnnnnnnnnnnnnn

Raul Santos Seixas nasceu em Salva-
dor, no dia 28 de junho de 1945.

Seu disco de estreia foi Raulzito e os 
Panteras, em 1968. O trabalho veio antes 
da carreira solo, quando ele ainda inte-
grava o grupo Raulzito e os Panteras. 

Foi também  produtor musical da 
CBS, no Rio, onde trabalhou com artistas 
como Jerry Adriani, Trio Ternura e Rena-
to e Seus Blue Caps.

nnnnnnnnnnnnnn

Um sujeito à frente do seu tempo, e 
que (quase) ninguém, na época, entendia 
o que dizia. 

Boa parte dessa trajetória, ao longo 
de 44 anos de vida, metade deles nos 
palcos ou estúdios, ganhou luz no livro 
Não diga que a canção está perdida, de 
Jotabê Medeiros. 

“Raul Seixas foi um raro personagem 
– rico, misterioso – e cuja obra analisa 
profundamente a identidade nacional”, 
frisa o autor.

Raul Seixas e seus relatos entre a luz e a sombra

Imagem: Divulgação
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Alerta aos prefeitos
Presidente da ALPB, Adriano Galdino (na foto), alerta prefeitos para a 
chegada da terceira onda da covid-19 na Paraíba. Já a Prefeitura de São 
Francisco, no Sertão, decretou toque de recolher e lockdown. Página 14
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Excesso na contratação de servidores motivou reprovação por parte dos conselheiros e Luciano Cartaxo poderá ficar inelegível

As contas do exercício de 
2019 do ex-prefeito de João Pes-
soa, Luciano Cartaxo (PV), fo-
ram reprovadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB), em sessão ordinária 
que ocorreu na manhã de ontem, 
por videoconferência. O motivo 
foi o excesso na contratação de 
servidores sem concurso. Cartaxo 
poderá ficar inelegível por oito 
anos.

Por maioria, os membros da 
Corte seguiram o voto contrário 
à aprovação de contas do relator, 

conselheiro André Carlo Torres 
Pontes. Ele justificou a reprovação 
das contas apontando o excesso 
na contratação de servidores sem 
concurso, a título de excepcional 
de interesse público, descumprin-
do determinações do TCE.

De acordo com o relator, des-
de 2014 o TCE vinha concedendo 
prazos ao então administrador da 
capital paraibana para a regulari-
zação do problema. Ele lembrou 
que, em 2013, quando o prefeito 
assumiu o cargo, existiam 16 mil 
contratados e, apesar dos vários 
concursos anunciados, em 2019 
esse número manteve-se no pa-
tamar de 15 mil.

O julgamento do processo 
havia sido suspenso na semana 
passada, devido a um pedido de 
vista feito pelo conselheiro Arnó-
bio Alves Viana, que na sessão de 
ontem apresentou voto divergen-
te ao do relator.

No voto, o conselheiro Ar-
nóbio Viana sugeriu a realização 
de um pacto de adequação de 
conduta com a atual gestão da 
capital, visando a regularização 
gradativa do problema, iniciativa 
que foi aprovada à unanimidade 
pelos demais conselheiros. Essa 
proposta deverá ser levada aos 
relatores em relação aos demais 
municípios.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Da Redação

TCE reprova contas de 2019 
de ex-prefeito de João Pessoa

Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Centro de Zoonoses
A senadora Nilda Gondim (MDB) direcionou 
R$ 1,2 milhão do Orçamento Geral da União 
para serem investidos no fortalecimento 
do serviço de prevenção de zoonoses no 
município de João Pessoa. Os recursos das 
emendas individuais da senadora para o 
Centro de Zoonoses da capital paraibana são 
provenientes do Ministério da Saúde e serão 
disponibilizados aos cofres da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) por meio do Fundo 
Municipal de Saúde de João Pessoa.

Primeiro emprego
O vereador Jamerson Ferreira (PL)apresen-
tou na Câmara Municipal de Patos um projeto 
de lei que institui um ‘Programa Municipal 
do Primeiro Emprego em Patos’. Para o par-
lamentar, essa é uma maneira da prefeitura 
fomentar a geração de emprego e renda ao 
município. O programa proporcionaria ao 
jovem o primeiro emprego, visando a in-
serção de pessoas no mercado de trabalho, 
incrementando a participação das empresas 
ativas no município nesse processo.

Vereador com covid-19
O vereador Renan Maracajá (Republicanos) 
e outros sete funcionários da Câmara Mu-
nicipal de Campina Grande (CMCG) foram 
diagnosticados com o novo coronavírus, 
que provoca a covid-19. O presidente da 
Casa, Marinaldo Cardoso (Republicanos), 
decidiu suspender as sessões presenciais do 
Legislativo. As sessões híbridas haviam sido 
retomadas no último dia 4 de maio. A partir 
desta quinta-feira (27), apenas atividades 
pela internet estão permitidas.

Fim do projeto
O vereador Luciano Serrano (PSDB), po-
pularmente conhecido como Nininho 
do Bode, queria criar em Santa Rita, na 
Região Metropolitana de João Pessoa, o 
‘Dia do Corno’. Ele pretendia transformar 
a data como “um atrativo turístico para a 
cidade”. O Projeto de Lei Complementar 
066/2021 tramitava na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Casa. On-
tem, o relator da iniciativa na CCJ barrou 
a proposta do vereador tucano.

Campina Grande
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, es-
tará em Campina Grande nesta sexta-feira 
(28), a convite do vice-prefeito da cidade, 
Lucas Ribeiro, da senadora Daniella Ribeiro 
e do deputado federal Aguinaldo Ribeiro. 
Todos do Progressistas. A agenda do parai-
bano auxiliar do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) deverá ser liberada nesta 
quinta-feira (27). “A vinda do ministro é uma 
demonstração do empenho e da atenção para 
com a nossa Paraíba”, garante Daniella.

Privatização da Eletrobras
O vice-presidente do Senado Federal, Vene-
ziano Vital do Rêgo (MDB), apresentou reque-
rimentos solicitando audiências públicas em 
duas comissões temáticas para debater a Me-
dida Provisória 1031/2021, que trata da pri-
vatização da Eletrobras. Segundo Veneziano, 
o tema é bastante complexo e controverso e 
merece, por parte dos senadores, uma maior 
discussão. O debate está sendo proposto nas 
Comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e 
de Desenvolvimento Regional (CDR).

Saneamento básico
O Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) prorrogou até 11 de junho o prazo 
para que os municípios brasileiros prestem 
informações para a atualização do Sistema 
Nacional de Informações sobre Saneamento, 
o SNIS. A ferramenta é fundamental para 
o planejamento do saneamento básico no 
país, tanto para as instâncias federais quanto 
também para estados e municípios. O SNIS é 
o maior e mais importante sistema de infor-
mações do setor de saneamento brasileiro.

Ex-prefeito de João Pessoa, Luciano 
Cartaxo, diz que vai recorrer da decisão

Foto: Reprodução

Cartaxo se diz inconformado e solicitará reapreciação

Desaprovação em Taperoá, Salgadinho e Coremas

O ex-prefeito publicou uma 
nota na tarde de ontem informan-
do que acompanhou com incon-
formismo a decisão do Tribunal de 
Contas da Paraíba e que irá solicitar 
a reapreciação do caso. “Mesmo 
respeitando a decisão da corte de 
contas, tenho a absoluta confiança 
de que aquele Tribunal, ao reapre-
ciar o caso, em grau de recurso que 
será apresentado assim que for pu-

blicada a decisão, fará prevalecer o 
bom senso e a Justiça, aprovando 
nossas contas, como já ocorreu 
com os exercícios de 2013, 2014, 
2015, 2016, 2017 e 2018”, disse.

Cartaxo ressaltou ainda que o 
fundamento de excesso de contra-
tação de prestadores de serviços 
não provocou qualquer prejuízo 
ao erário municipal. “Ressalte-se 
que a própria decisão não apontou 

nenhum ato danoso ao erário ou 
determinou a devolução de se-
quer um real aos cofres públicos, 
inclusive constatou o cumprimen-
to de todos os preceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) e 
a obediência aos índices consti-
tucionais de investimentos com 
educação, saúde e pessoal, além 
de recolhimento de todas as verbas 
previdenciárias dos servidores”.

O político se defendeu, res-
saltando ainda que o seu gover-
no sempre deu prioridade ao 
concurso público como forma 
de acesso ao serviço público. 
“A nossa gestão foi a que mais 
fez concurso público na histó-
ria, quando, em oito anos, foram 
nomeados mais de 3,8 mil ser-
vidores admitidos em concurso 
público”.

Gastos sem comprovação, 
falta de recolhimento obrigatório 
para a Previdência e excesso no 
pagamento para coleta de resí-
duos sólidos foram algumas das 
irregularidades que levaram à de-
saprovação das contas anuais das 
prefeituras de Taperoá (de 2019), 
Salgadinho (2017) e Coremas 
(2016), em sessão ordinária, por 
videoconferência, do Tribunal de 
Contas do Estado. Aprovadas fo-

ram as de Bom Jesus (2019).
Sob a presidência do conse-

lheiro Fernando Rodrigues Catão, o 
Pleno do TCE apreciou uma pauta 
com 22 processos, entre presta-
ções de contas, recursos, consultas 
e inspeções especiais.

Regulares também foram jul-
gadas as contas da Companhia 
de Processamento de Dados da 
Paraíba (Codata), exercício 2015, 
e irregulares as do Instituto de 

Assistência à Saúde do Servidor, 
o IASS (2019), com multa e impu-
tação de débito à gestora Laura 
Farias Maria Barbosa.

A falta do recolhimento das 
obrigações com a Previdência So-
cial levou à rejeição das contas do 
então prefeito de Taperoá, Jurandir 
Gouveia Farias, relativas a 2019.

Despesas sem comprovação 
com material de construção e lo-
cação de máquinas motivaram a 

reprovação das contas do ex-pre-
feito de Coremas, Antônio Carlos 
Cavalcanti Lopes, a quem foi im-
putado um débito que ultrapassa 
a R$ 400 mil.

Já o ex-prefeito de Salgadi-
nho, Marcos Antônio Alves, terá 
de reaver ao município, solida-
riamente com fornecedores, a 
quantia de R$ 233,3 mil, em de-
corrência dos prejuízos causados 
aos cofres públicos.

Através de acórdão publi-
cado ontem, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) mantém decisão 
tomada em novembro do ano 
passado que determinou a ine-
legibilidade do ex-governador 
Ricardo Coutinho (PSB). A deci-
são havia sido adotada a partir 
de julgamentos de embargos 
impetrados pela defesa contra 
três Ações Judiciais de Investiga-
ção Eleitoral (Ajie) de abuso de 
poder político e econômico que 
teria sido cometido nas eleições 
de 2014 pelo ex-governador.

As ações estão relaciona-
das ao programa Empreender
-PB, à contratação irregular de 
servidores (os codificados) e 
por irregularidades também 
na PBPrev. A decisão do TSE foi 
por unanimidade e ocorreu no 
dia 11 de novembro do ano pas-
sado, quando Ricardo Coutinho, 
a partir de decisão tomada de 
última hora, entrou na disputa 
tentando voltar à Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP).

A maioria do TSE acompa-
nhou o relator da matéria, mi-
nistro Luis Felipe Salomão, que, 
no seu relatório, considerou en-
tre outras coisas que “as dispen-
sas temporárias de servidores e 
a concessão de microcréditos no 
âmbito do programa ‘Empreen-

der PB’, ultrapassaram a seara 
da desorganização administra-
tiva e repercutiram de modo 
inequívoco no plano eleitoral”, 
disse ele, ao completar que tais 
ações evidenciaram o uso da 
máquina pública em benefício 
do projeto de se reeleger”.

A defesa de Ricardo alega 
que o TSE não considerou o con-
texto da gestão pública da Paraí-
ba, cuja precariedade induziu 
a contratar “codificados” para 
que serviços essenciais como 
saúde e educação pudessem ser 
mantidos.

Ainda no seu parecer, o 
relator também considerou 
que “as razões dos embar-
gantes demonstraram mero 
inconformismo com o juízo 
veiculado no aresto e manifes-
to intuito de promover novo 
julgamento da causa, provi-
dência que não se coaduna 
com a sistemática dos embar-
gos declaratórios”.

Acórdão do TSE confirma 
punição a ex-governador

Ações estão relacionadas 
à PBPrev, ao programa 

Empreender-PB e a 
contratações irregulares

O deputado federal Rafafá 
(PSDB) apresentou o Projeto 
de Lei 1.946/21 para incluir 
famílias formadas por casais 
homoafetivos no grupo a ser 
priorizado na seleção e hierar-
quização dos beneficiários do 
Programa Casa Verde e Ama-
rela, conhecido anteriormente 
como ‘Minha Casa, Minha Vida’ 
do governo da ex-presidente 
Dilma Rousseff (PT).

Defensor da causa LGBT-
QIA+ na Câmara dos Deputa-
dos, o parlamentar paraibano 
lamenta o preconceito e a ho-
mofobia existentes também 
nos processos de seleção de 
beneficiários em programas 
sociais no país e busca reduzir 
a discriminação e garantir o 
acesso a essas propostas.

“Somos um país marcado 
pela violência e preconceito à 
comunidade LGBTQIA+ e seria 
até ingenuidade acreditar que a 
conquista a direitos e projetos 
seriam fáceis de acontecer. Esse 
projeto é uma forma de tentar 
amenizar essas desigualdades, 
já que, na prática, a estrutura 
familiar heterossexual tradi-
cional ainda é a única aceita 
com facilidade e não se encai-
xar nesse formato traz empeci-

lhos e barreiras para cidadãos 
que não se enquadram nesse 
contexto”, pontuou.

De acordo com a Associa-
ção dos Notários e Registra-
dores do Brasil (Anoreg), des-
de 2011, o Brasil já registrou 
127.217 uniões entre casais 
homossexuais. Apesar do avan-
ço em direitos civis, dados do 
Grupo Gay Brasil (GGB) mos-
tram que, a cada 23 horas, uma 
pessoa é morta por homofobia 
no Brasil, que por 12 anos se-
guidos ocupa o primeiro lugar 
no ranking de assassinatos de 
transexuais, conforme o obser-
vatório norte-americano Trans 
MurderMonitoring.

Ao apresentar o projeto, 
Rafafá ressaltou que, incluindo 
o grupo entre as prioridades 
no processo de seleção aos 
benefícios, garante o direito à 
moradia a um grupo discrimi-
nado e que já enfrenta diversas 
dificuldades no país.

O projeto altera a Lei 
14.118 e, caso aprovado, fará 
com que a legislação aplique os 
critérios de seleção para casais 
homoafetivos assim como já 
prevê a prioridade para famí-
lias que tenham a mulher como 
responsável pela unidade, pes-
soas com deficiência ou idosos 
no núcleo.

Casais LGBTQIA+ inclusos  
em programa habitacional
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Prefeitura determinou o fechamento de bares, casas de jogos, academias, clubes e áreas de lazer até o dia 2 de junho

A Prefeitura de São Fran-
cisco, município localizado na 
Região do Sertão paraibano, 
decretou ontem o fechamento 
de estabelecimentos comer-
ciais até o próximo dia 2 de 
junho. O decreto do prefeito 
Gerôncio Júnior (Podemos) 
também prevê toque de reco-
lher das 21h às 5h e o fecha-
mento total de bares, casas de 
jogos, academias, clubes, áreas 

de lazer e estabelecimentos 
semelhantes.

Com cerca de 3,5 mil ha-
bitantes, o município está lo-
calizado na região polarizada 
pela cidade de Sousa, a 429 
quilômetros da capital parai-
bana. A decisão do prefeito foi 
tomada após o aumento nos 
casos de covid-19 na cidade, 
agravando o cenário epidemio-
lógico nas últimas semanas.O 
Decreto 705 também aponta 
que supermercados, mercados, 

mercantis, frutarias, padarias, 
frigoríficos, farmácias e lotéri-
cas poderão funcionar apenas 
durante a semana, com atendi-
mento nas suas dependências 
das 6h às 21h, com ocupação 
de 30% da capacidade do local.

Lanchonetes, restaurantes 
e espetinhos somente poderão 
funcionar por meio de entrega 
em domicílio ou para retirada 
pelos próprios clientes até as 
21h. O decreto ainda determina 
lockdown no final de semana, 

ficando os infratores sujeitos 
a aplicação de multa no valor 
de até R$ 10 mil e interdição 
do estabelecimento comercial.

Não estão inseridos no 
lockdown as farmácias, farmá-
cias veterinárias, supermerca-
dos, mercadinhos e padarias, 
sendo vedada a venda de be-
bidas para consumo no local.
Missas, cultos e quaisquer ce-
rimônias religiosas presenciais 
poderão ocorrer, com ocupação 
de 30% da capacidade do local.

Da Redação

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Decretado toque de recolher 
e lockdown em São Francisco
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Justiça & Adjacências

Política na História

Improbidade administrativa
A equipe da Meta 4 do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), no âmbito do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB), divulgou mais 
um lote, com 39 sentenças relacionadas a 
processos de improbidade administrativa 
e de crimes contra a administração pública 
de 22 comarcas do estado. “São diversos ti-
pos de matérias, como irregularidades em 
licitações, crimes tributários e desvios de 
valores públicos”, informou o juiz Antônio 
Carneiro de Paiva Júnior, que coordena o 
grupo.

Bens inservíveis
A Diretoria do Fórum Cível de João Pessoa, 
com o auxílio da Diretoria Administrativa 
do TJPB, iniciou a retirada de mais de 20 
toneladas de ferro velho e de bens inser-
víveis sem vinculação a processos do De-
pósito Público Judicial Raphael Carneiro 
Arnaud, localizado na capital paraibana.  
O material que puder ser reaproveitado 
será encaminhado para a reciclagem.A 
medida foi viabilizada a partir do relatório 
final de trabalho feito pela Comissão Es-
pecial de Catalogação e Alienação de Bens 
Apreendidos.

1799 — Guerra da Segunda Coalizão: as 
forças austríacas derrotam os franceses 
em Winterthur, na Suíça.

1860 — Giuseppe Garibaldi inicia seu 
ataque a Palermo, na Sicília, como parte 
da unificação italiana.

1905 — Guerra Russo-Japonesa: começa 
a Batalha de Tsushima.

1941 — Segunda Guerra Mundial: o 
navio de guerra alemão Bismarck é 
afundado no Atlântico Norte, matando 
quase 2.100 homens.

1942 — Segunda Guerra Mundial: 
na Operação Antropoide, Reinhard 
Heydrich é fatalmente ferido em Praga; 
ele morre oito dias depois em razão de 
seus ferimentos.

1960 — Na Turquia, um golpe militar 
retira do poder o presidente CelalBayar e 
o restante do governo democraticamente 
eleito.

1965 — Guerra do Vietnã: navios de 
guerra norte-americanos iniciam o 
primeiro bombardeio de alvos da Frente 
Nacional de Libertação no Vietnã do Sul.

1977 — Tentativa de golpe de estado 
em Luanda (Angola) por um grupo de 
dissidentes do MPLA, partido no poder. 
Estima-se que cerca de 30 mil pessoas 
tenham sido mortas na sequência de 
incidentes após o fracasso do golpe.

1980 — Massacre de Gwangju: tropas 
transportadas pelo ar e do exército 
da Coreia do Sul retomam a cidade de 
Gwangju de milícias civis, matando pelo 
menos 207 pessoas.

1988 — Senado norte-americano 
confirma um acordo entre Estados 
Unidos e a URSS que prevê a eliminação 
de 2.600 mísseis com alcance entre 500 e 
5 mil quilômetros.

1996 — Primeira Guerra da Chechênia: 
o presidente russo Boris Iéltsin se 
encontra com os rebeldes chechenos pela 
primeira vez e negocia um cessar-fogo.

2016 — Barack Obama é o primeiro 
presidente dos Estados Unidos a visitar o 
Parque Memorial da Paz de Hiroshima e 
conhecer Hibakusha.

Presidente da ALPB alerta sobre avanço da covid-19
Ontem, durante o chama-

do Pequeno Expediente da As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), o presidente da Casa, 
Adriano Galdino (PSB), alertou 
para a chegada da terceira onda 
da covid-19 na Paraíba e a in-
teriorização da pandemia. Ele 
aproveitou a ocasião para refor-
çar a importância dos cuidados 
básicos para evitar a transmis-
são do vírus.

“É fato que a covid está se 
interiorizando. A gente vê uma 
relação muito forte para esse 
aumento: a falta de uso de más-
caras e de distanciamento so-

cial. Usar máscara de proteção, 
manter os cuidados básicos de 
higiene e evitar aglomerações, 
mesmo com a flexibilização do 
isolamento, são medidas im-
prescindíveis enquanto perdu-
rar a pandemia”, alertou Adriano 
Galdino.

Além do compromisso da 
população para o cumprimen-
to das medidas preventivas, o 
presidente da Assembleia res-
saltou que os prefeitos também 
precisam analisar a necessidade 
de decretar medidas restritivas 
em seus municípios, para evitar 
um novo colapso no sistema de 

saúde. “Não se pode, apenas, 
esperar o decreto do Governo 
do Estado, por receio de se in-
dispor com a população. Cada 
prefeito precisa tomar para si a 
responsabilidade de determinar 
ações dentro do seu município, 
dentro da sua realidade. Com 
bom senso, com equilíbrio, pro-
curando dialogar, a gente con-
segue mostrar à população de 
que o melhor são as medidas 
restritivas”, enfatizou.

De acordo com a Secreta-
ria de Estado da Saúde (SES), 
a ocupação dos leitos de UTI 
na Paraíba é de 77%. Entretan-

to, no Sertão, 91% dos leitos 
de UTI estão ocupados, nível 
considerado preocupante. Na 
Região Metropolitana de João 
Pessoa, 79% dos leitos de UTI 
para adultos estão ocupados. 
Em Campina Grande, o mesmo 
setor tem taxa de 78%. 

Até a última terça-feira (25), 
a Paraíba contabilizava 320.276 
casos confirmados de contami-
nação pelo novo coronavírus e 
7.484 mortes em decorrência 
da doença. Todos os 223 muni-
cípios paraibanos já registraram 
casos da doença e 218 cidades 
registraram óbitos.

Adriano Galdino, 
presidente da 

Assembleia 
Legislativa, faz 
o alerta: “Cada 
prefeito precisa 
tomar para si a 

responsabilidade 
de determinar 

ações e medidas 
restritivas”

Foto: Agência ALPB

Tratamento de saúde

Deputado antecipa que na próxima sessão irá 
votar na aprovação da cannabis medicinal

O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB), deputado Adriano 
Galdino (PSB) anunciou on-
tem que na sessão da próxima 
terça-feira (1º) vai votar pela 
aprovação da cannabis para 
efeito de tratamento de saú-
de e, além de antecipar sua 
posição, alertou aos demais 
parlamentares governistas e 
da oposição no sentido de que 
leiam o projeto e se interem 
sobre o assunto, para que tam-
bém adotem a mesma posição.

“Eu sei que muita gente 
vai acabar dizendo que votei 
em defesa da maconha e coisa 
desse tipo, mas não me interes-
sa, não. Vou defender porque 
dados sérios e científicos estão 
comprovando os efeitos da can-
nabis em alguns tratamentos 
de saúde e não podemos des-

prezar isso”, afirmou Adriano 
Galdino, em pronunciamento.

A iniciativa do presidente 
causou surpresa não pelo tema 
em si, mas pela própria iniciati-
va da antecipação, abrindo um 
ensaio de polêmica que envol-
veu o deputado Anísio Maia 
(PT), que questionou e levan-
tou dúvidas sobre o assunto, e 
a autora do projeto, a deputada 
Estela Bezerra (PSB).

E como a maior movi-
mentação na Assembleia nas 
últimas semanas vem sendo 
causada por vetos do Executivo 
a matérias de parlamentares, a 
discussão vai passar justamen-
te por manutenção ou derruba-
da de veto, já que o projeto de 
Estela foi vetado pela assesso-
ria jurídica do governo.

Desde o início da polêmica 
que a matéria não conta com 
a simpatia de parlamentares 
de bancadas religiosas e con-
servadoras, tendo o deputado 

Jutay Meneses (Republicanos) 
como um dos seus fortes re-
presentantes na Assembleia da 
Paraíba. Depois do alerta e da 
antecipação feita ontem pelo 
deputado Adriano Galdino, as 
previsões mais consistentes 
dão conta da possibilidade de o 
veto ser derrubado e o projeto 
ser aprovado.

Justificativa
Depois da sessão de on-

tem, a deputada Estela Bezerra 
chegou a ser procurada, mas 
não foi localizada para tratar 
de detalhes sobre o assunto. 
Mas, na parte da justificativa 
do seu projeto, ela afirma que 
“a Paraíba está na vanguarda 
da mobilização pelo direito ao 
uso terapêutico da cannabis, e 
que o seu uso é uma conquista 
originada das ações articula-
das de diversas famílias cujos 
filhos sofrem de patologias 
crônicas”.

Ela também diz que a 
Paraíba conta com duas im-
portantes associações que 
atuam para ampliar o acesso 
à saúde por meio da Medi-
cina Cannabis. Uma delas é 
a Liga Canábica da Paraíba 
que é uma associação sem fins 
lucrativos, pioneira no Brasil 
e que surgiu a partir da luta 
de mães, pais e familiares de 
crianças com epilepsia de di-
fícil controle.

“O objetivo é contribuir 
para a construção de uma 
política pública nacional de 
cannabis terapêutica, agregan-
do pacientes e responsáveis 
de pacientes portadores de 
enfermidades que podem ser 
tratadas com cannabis”, textua 
ela, ao acrescentar que dessa 
instituição também partici-
pam pessoas que lutam pela 
criação de políticas públicas 
que facilitem o acesso à canna-
bis, seus extratos e óleos.



Brasil

Senadores entraram em atrito após Randolfe Rodrigues apresentar requerimento para Bolsonaro depor na comissão

Witzel e nove governadores são 
convocados pela CPI da Covid
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A CPI da Covid apro-
vou  ontem a convocação de 
nove governadores para de-
por à comissão, além do ex-
chefe estadual do Rio, Wil-
son Witzel, que foi cassado 
do cargo após um processo 
de impeachment. O aval da 
comissão para que esses 
gestores compareçam ao 
colegiado atende a pedido 
de governistas, que desde o 
início dos trabalhos tentam 
direcionar o foco da CPI na 
apuração do destino de re-
cursos federais repassados 
a Estados e municípios para 
combate à pandemia.

Na lista de governantes 
estaduais convocados estão 
Wilson Lima, do Amazonas; 
Helder Barbalho, do Pará; 
Wellington Dias, do Piauí; 
Ibaneis Rocha, do Distrito 
Federal; Mauro Carlesse, do 
Tocantins; Carlos Moisés, 
de Santa Catarina; Antô-
nio Denarium, de Roraima; 
Waldez Góes, do Amapá; e 
Marcos Rocha, de Rondônia.

Na sessão, os senadores 
também bateram boca sobre 
o pedido de convocação do 
presidente Jair Bolsonaro, 
apresentado pelo vice-pre-
sidente da CPI, Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP). O fato de 
Randolfe ter protocolado o 
requerimento no dia que os 

O governador Helder Barbalho, do Pará, é um dos nove convocados para prestar depoimento na CPI

Foto: Agência Estado

Cinza e laranja

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadamidias@gmail.com

senadores avaliam a convo-
cação de gestores estaduais e 
municipais foi avaliado pelos 
governistas como uma mano-
bra. A justificativa de Randol-
fe é de que, ao convocar go-
vernadores e prefeitos, a CPI 
estaria abrindo precedente 
que dá aval para o presiden-
te da República também ser 
chamado.

“Pedido de convoca-
ção de Bolsonaro se revelou 
estratégia para não convo-
carmos governadores. Esse 

requerimento (convocar Bol-
sonaro) vai em afronta total 
ao princípio de separação 
dos poderes”, disse o senador 
aliado do governo Bolsonaro 
Marcos Rogério (DEM-RO).

“Vedações da Constitui-
ção e regimento valem para 
presidente da República e 
governadores. Se abrimos 
precedente (ao convocar go-
vernadores), que seja para 
todos”, rebateu Randolfe, 
que alfinetou ainda a proxi-
midade de Rogério com o go-

verno. “Marcos Rogério deve 
estar morando no Alvorada 
já”, disse o senador, em refe-
rência à residência oficial do 
presidente da república.

Randolfe pediu que a 
convocação de Bolsonaro 
fosse apreciada ainda nes-
ta quinta pelos senadores, 
o que foi negado pelo pre-
sidente da CPI, Omar Aziz 
(PSD-AM). “Não dá para 
entrar nessa pauta, depois 
a gente analisa (o que será 
feito)”, disse Aziz.

Há dias em que a realidade te atropela. Momentos 
em que a “gente se sente como quem partiu ou mor-
reu”. Tão precisa música do Chico Buarque a descrever 
a roda viva. É uma criança que morre tragicamente. São 
três crianças negras desaparecidas, até então não en-
contradas. É vacina que falta. É cepa nova que chega. 
É gente que sente prazer na morte. E entre tudo isso 
memes, muitos memes, stories, likes, reposts. Como 
dizem os jovens: vida que segue.

 Há dias em que as palavras padecem como 
uma flor murcha. Como um cacto sufocado em água. 
E há momentos em que a alma esmorece. Esmorecer 
para quem não conhece é ficar mufinho(a), sentindo 
um estágio pré febril, um dolorido na superfície da 
pele. Letárgico por algumas horas. 

 Pois, passado mais de ano desse estado de 
adoecimento global, fico me perguntando “o que foi fei-
to deveras...” além do agravamento das desigualdades 
expressa também na distribuição de vacinas entre os 
países. Vejo muita gente gritar o verbo Esperançar, e 
confesso que esse tempo no front já vejo os corpos de 
muitos exauridos, dos que sobreviveram.

Para “não dizer que não falei das flores” percebo 
a ciranda bonita do combate à fome que faz chegar co-
mida no prato de muitas pessoas. E ainda bravamente 
equipes de enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, 
psicólogos na linha de frente. Extremamente cansados 
,mas caminhando passo a passo, enquanto a cura está 
por se consolidar na vida de tanta gente nos leitos de 
hospitais.

Escutar a voz de um sobrevivente da Covid 19, so-
bretudo aqueles que tiveram o quadro agravado, é es-
tar diante do milagre de uma existência preservada em 
meio a tanto caos. 

Em determinados momentos observo e percebo 
amigos e amigas, de perto ou longe, em carne viva. 
Numa situação dessas onde a gente coloca as dores? 

 Recentemente parei para ver o sol nascer, por 
força de circunstâncias insones. Um dos sintomas co-
muns de tempos pandêmicos. Um dia nebuloso, e lá 
vem timidamente se pintando uma paleta alaranjada 
diante do cinza. Tento seguir caminhando, mas ao ob-
servar um senhor a contemplar a chegada do sol, parei 
mais à frente. Vendo de um lado a chuva desaguar no 
mar e colado às nuvens um círculo irrompendo, com 
um sutil clarão. Cinza e laranja, sol que fez pausar 
suavemente as águas. Um homem a contemplar. 

Diante da experiência sagrada de um Sol nascente 
pensei que o coração um temporal pode abrigar. Lem-
brei ainda que “meu coração não se cansa de ter esper-
ança de um dia ser tudo o que quer…” Esperançar não é 
fácil, de forma alguma. Nem é conceito, nem paradigma 
motivacional. Talvez seja um movimento, como o do sol 
que se levanta todo dia. E na vida de tantas pessoas vai 
dando o contorno de sua própria linha do tempo. 

A vida, essa intersecção, que o tempo ousa narrar. 
A dor que a esperança insiste em cuidar. A solidão. O 
hiato. E os tantos elos que vamos insistindo em mant-
er. E me dou conta que nas fotografias contemporâneas 
o sofrimento parece ser uma estrutura ausente. Dor-
mente, apenas a contemplar Narciso. Há grandes simu-
lacros pós humanos para disfarçar as dores.

Em algum momento a gente tem que lidar com o 
mundo ou a interioridade fissurada, carcomida, des-
cascada desse tempo presente. Do lado mais de den-
tro a alma pede água. Refrigério. E do lado de fora a 
mecânica do sistema é intragável, não poupam nem os 
mortos. Recentemente recebi um áudio de uma queixa 
de o que seria uma coordenadora escolar, a reclamar 
que os professores estavam morrendo por Covid e 
deixando o “professor online” sem preenchimento. 

Os tais mortos, e os vivos a quem a mensagem 
era direcionada, sofriam uma ameaça de reclamação 
através de uma ata. Lembrei do livro “O Processo”, de 
Kafka. A estupidez de nós humanos parece nos im-
plodir. 

Num estágio em que nossas vidas parecem cada 
vez mais robóticas fico imaginando como seria o dia 
no qual todas as máquinas tivessem que dar um basta, 
cansadas dos humanos. 

Marcelo Queiroga e Pazuello são reconvocados
A CPI da Covid aprovou ontem 

a reconvocação do ex-ministro da 
Saúde Eduardo Pazuello e do atual 
titular da pasta, Marcelo Queiroga. 
Os dois já testemunharam à co-
missão, mas a postura de ambos 
durante o depoimento não agradou 
ao grupo majoritário do colegiado, 
que apontou contradições e omis-
sões nos testemunhos. O presiden-
te da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), 
já declarou que tanto Queiroga 
como Pazuello mentiram à CPI, e 
por isso deveriam ser chamados 
novamente.

O pedido de reconvocação 
de Pazuello ganhou força após o 
ex-ministro, general da ativa, par-
ticipar de manifestação realizada 
no domingo passado ao lado do 

presidente Jair Bolsonaro, no Rio de 
Janeiro. Em alguns momentos, ao 
lado do presidente, Pazuello ficou 
sem máscara, depois de defendido 
o uso do equipamento no depoi-
mento à CPI.

“Após declarar, por exemplo, 
que sempre foi favorável ao uso de 
máscaras e ao isolamento social, 
o general da ativa decidiu parti-
cipar de manifestação convocada 
pelo presidente sem as devidas 
precauções diante da pandemia 
que assola a população brasileira, 
fomentando atitudes que colocam 
a vidas das pessoas em risco”, afir-
mou o vice-presidente da CPI, Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP), ao pedir 
novo testemunho do ex-ministro.

Ao solicitarem a reconvoca-

ção de Queiroga, os senadores 
petistas Humberto Costa (PE) e 
Rogério Carvalho (SE) afirmaram 
que o depoimento do atual titular 
da Saúde “foi lacônico em muitos 
aspectos”. “Ademais, o depoimen-
to foi contraditório em diversos 
aspectos. Um deles diz respeito 
à afirmação de que, na gestão 
dele, não há promoção do uso da 
hidroxocloriquina para tratamento 
da Covid. Todavia, o Ministro, até o 
presente momento, não revogou a 
Portaria do Ministério da Saúde que 
prescreve o uso da medicação para 
este fim, mesmo sabendo-se que 
a medicação não possui eficácia 
para tal fim, consoante informam 
a OMS e diversos órgãos técnicos 
de saúde”, afirmaram.

Monitoramento preventivo

São Paulo identifica primeiro caso 
de variante indiana do coronavírus
Agencia Estado

O Estado de São Paulo 
identificou o primeiro caso 
da cepa B 1.617 do corona-
vírus, conhecida como va-
riante indiana. O paciente 
tem 32 anos, é morador de 
Campos dos Goytacazes, no 
Rio de Janeiro, e desembar-
cou no Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos no dia 
22 de maio. A amostra foi 
enviada ao Instituto Adolfo 
Lutz, da Secretaria Estadual 
da Saúde, e o sequencia-
mento, finalizado ontem.

O passageiro foi iden-
tificado pela Agência Na-
cional de Vigilância Sani-

tária (Anvisa), responsável 
pelo monitoramento no 
aeroporto. O órgão fede-
ral informou a pasta esta-
dual sobre o caso positivo 
quando o passageiro já 
havia embarcado em voo 
doméstico para o Rio de 
Janeiro. Segundo o gover-
no estadual, não há regis-
tros de um caso autóctone 
desta linhagem no Estado 
de São Paulo.

A secretaria informou 
que, imediatamente após 
ser comunicada pela Anvi-
sa, iniciou as medidas de 
vigilância epidemiológicas 
necessárias junto ao muni-
cípio. Foi solicitada a lista 

completa dos passageiros 
do voo, além dos nomes 
de todos os funcionários 
do aeroporto, laboratório e 
dos contatos do passageiro 
para isolamento e moni-
toramento. As equipes de 
vigilância do Rio de Janei-
ro também foram imedia-
tamente notificadas para o 
acompanhamento do caso.

Desde o último dia 14 
de maio, as equipes de Vigi-
lância Epidemiológica da Se-
cretaria de Estado da Saúde 
notificam os municípios de 
residência de todos os pas-
sageiros vindos da Índia que 
desembarcam no Brasil. A 
medida é uma parceria com 

a Anvisa, que envia para a 
Saúde a lista completa dos 
passageiros do voo.

Triagem
Na terça-feira (25), a 

Prefeitura de São Paulo co-
meçou a fazer uma triagem 
no Terminal Rodoviário do 
Tietê, na zona norte, para 
evitar a entrada da varian-
te indiana na cidade. Os 
passageiros que chegam do 
Maranhão, local onde a va-
riante foi confirmada, têm a 
temperatura aferida e pre-
cisam preencher um ques-
tionário de saúde. Outras 
ações de prevenção estão 
sendo feitas nas rodovias.

Amanda Pupo
Agência Estado



Mundo

Presidente dos EUA informou ontem que instruiu agências de inteligência americanas a intensificarem as investigações

Biden cobra relatório sobre 
origem da covid na China

Edição: Marcos Pereira      Editoração: Ulisses Demétrio16  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de maio de 2021

André Marinho
Agência Estado

O presidente dos Esta-
dos Unidos, Joe Biden, in-
formou ontem que instruiu 
as agências de inteligência 
americanas a intensifica-
rem as investigações sobre 
a origem do coronavírus na 
China e cobrou um relatório 
com os resultados em até 90 
dias. “Os EUA também con-
tinuarão trabalhando com 
parceiros com ideias seme-
lhantes em todo o mundo 
para pressionar a China a 
participar de uma investiga-
ção internacional completa, 
transparente e baseada em 
evidências e fornecer acesso 
a todos os dados e evidên-
cias relevantes”, afirmou, em 
comunicado.

O democrata ressaltou 
que, quando tomou posse, 
exortou Pequim a fornecer 
ao Centro de Controle e Pre-
venção de Doenças (CDC, na 
sigla em inglês) informações 
sobre o vírus. “A falha em 
colocar nossos inspetores 
no local naqueles primei-
ros meses sempre dificul-
tará qualquer investigação 
sobre a origem da covid-19”, 
ressaltou.

Segundo Biden, em 

abril, a inteligência ame-
ricana revelou um relatório 
que detalha conclusões a 
respeito das dúvidas sobre 
o coronavírus surgiu de um 
acidente de laboratório ou 
se passou de um animal a 
um ser humano. “Até o mo-
mento, a Comunidade de 
Inteligência dos EUA ‘se 
uniu em torno de dois ce-
nários prováveis’, mas não 
chegou a uma conclusão 
definitiva sobre esta ques-
tão”, explicou.

Os EUA lideram uma 
campanha internacional 
para pressionar a China a 
melhorar a transparência 
sobre os eventos iniciais que 
levaram à disseminação do 
vírus em Wuhan. No início 
do ano, uma missão de es-
pecialistas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
esteve no país asiático para 
apurar o caso, mas os resul-
tados foram inconclusivos.

No último domingo, 
uma reportagem do jornal 
The Wall Street Journal re-
acendeu o debate ao revelar 
que três pesquisadores do 
Instituto de Virologia de 
Wuhan procuraram cuida-
dos hospitalares em novem-
bro de 2019, antes do início 
da epidemia.

Coronavírus

Malta alcança imunidade 
de grupo, diz governo
Agência Brasil/RTP 

O ministro da Saúde 
de Malta, Chris Fearne, 
anunciou que o país al-
cançou a chamada imuni-
dade de grupo contra a co-
vid-19, por já ter vacinado 
70% da população adulta 
com pelo menos uma dose. 
A partir de julho, o uso da 
máscara poderá deixar de 
ser obrigatório, se o núme-
ro de contágios permane-
cer baixo.

O governo maltês am-
pliou a vacinação a grupos 
etários mais jovens. Quem 
tiver mais de 16 anos já 
pode avançar para a pri-
meira dose. O próximo 
passo visa aos menores a 
partir dos 12 anos, mas o 
Executivo ainda aguarda 
luz verde das autorida-
des médicas europeias. 
“As vacinas estão sendo 

administradas à taxa de 
uma a cada cinco segun-
dos”, disse Chris Fearne, 
acrescentando que “42% 
da população adulta rece-
beram duas doses”.

Na última semana, 
Malta registou uma mé-
dia de três novos casos de 
covid-19 por dia, corres-
pondendo a uma taxa de 
0,2% de resultados posi-
tivos. O pico da pandemia 
foi atingido em meados de 
março, com mais de 300 
casos diários.

O ministro anunciou a 
possibilidade de suspen-
der a obrigatoriedade do 
uso de máscara ao ar livre 
para as pessoas vacinadas, 
a partir do início de julho, 
se o número de novos ca-
sos permanecer baixo.

Nas praias da ilha do 
Mediterrâneo, será sus-
pensa a ordem do uso de 

máscara para todos os 
banhistas. As restrições 
a ginásios e piscinas tam-
bém foram suspensas e o 
horário de fechamento de 
restaurantes, cafés e ba-
res deixou de ser às 17h, 
ficando estendido até a 
meia-noite.

Atirador 
abre fogo 
e mata oito 
nos EUA

Ao menos oito pes-
soas morreram depois de 
um atirador abrir fogo em 
um pátio de manutenção 
de trens em San Jose, na 
Califórnia, Estados Unidos, 
na manhã de ontem. O sus-
peito foi morto pela polícia. 
Há vários feridos, alguns em 
estado grave, segundo a po-
lícia local.

Segundo Russell Da-
vis, porta-voz da polícia 
do condado de Santa Clara, 
que abrange a cidade de San 
Jose, não há detalhes sobre 
as motivações do atirador 
nem um número preciso de 
feridos. O tiroteio ocorreu 
no pátio da Autoridade de 
Transporte de Valley (VTA, 
na sigla em inglês), respon-
sável pelo transporte me-
tropolitano na região.

“É um dia horrível 
para a nossa cidade”, disse 
o prefeito de San Jose, Sam 
Liccardo. A polícia isolou a 
área e as investigações ain-
da estão em andamento.

O ministro anunciou 
a possibilidade 
de suspender a 

obrigatoriedade do 
uso de máscara ao ar 
livre para as pessoas 
vacinadas, a partir do 
início de julho, se o 

número de novos casos 
permanecer baixo
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Processo de verticalização em João Pessoa não foi interrompido apesar da crise sanitária que afetou a economia 

A verticalização já é uma 
realidade em João Pessoa e é 
a procura cada vez mais in-
tensa por apartamentos que 
tem acelerado esse processo. 
Em contrapartida sobram ca-
sas que, a depender do local, 
passam a ser objeto de desejo 
das construtoras que costu-
meiramente trabalham com 
permuta, negócio que pode 
ser bom tanto para quem 
compra quanto para quem 
vende.

“Eu vendo 20 aparta-
mentos para vender uma 
casa”, conta Paula Portela, 
gerente de uma imobiliária 
com quatro unidades na ca-
pital. A entrevistada detalha 
que entre os bairros residen-
ciais mais valorizados estão 
Cabo Branco e Tambaú. “Mas 
são poucas as pessoas que 
podem pagar por um imó-
vel nesses bairros”. Bessa e 
Bancários aparecem na se-
quência e com valores bem 
parecidos. “São bairros mais 
acessíveis, estruturados, com 
importante fluxo de pessoas, 
um com uma ótima praia e o 
outro procurado por ter fa-
culdades”. 

A entrevistada expli-
ca que quem possui, nesses 
bairros, uma casa que alcance 
um valor importante, encon-
tra dificuldade para vender 
e a negociação com constru-
tora acaba sendo mais viável. 
“Quem vai investir hoje em 
uma casa a partir de R$ 1 
milhão, investe em um con-
domínio fechado, não em 
casa de rua. As pessoas estão 
preferindo sair dessas casas 
para morar em prédios com 
mais estrutura e segurança”.  
Paula Portela acrescenta que 
as construtoras geralmente 
oferecem dois apartamentos, 
além de um valor em dinhei-
ro, o que acaba sendo um in-
centivo para a negociação. 

Até bairros menos re-
quisitados já estão na mira 
dos construtores. Na rua Joa-

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Mercado de imóveis na capital 
segue aquecido na pandemia

São comuns nas 
negociações envolvendo 

a compra e venda de 
imóveis para construção

Permutas
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-0,45%
R$ 5,313

-0,89%
R$ 6,478

-0,67%
R$ 7,504

0,81%
123.989 pts

Arte Midiática compreende um dos segmentos da 
economia criativa ainda pouco explorado, mas em crescimento 
no Brasil e no mundo. É a expressão mais avançada da criação 
artística atual, que melhor exprime sensibilidades e saberes 
humanos do século XXI, onde a arte contemporânea se une às 
novas possibilidades tecnológicas.

A convergência entre arte contemporânea e as novas 
mídias é uma tendência mundial. Basta observar a produção 
de imagens por meio de mediações tecnológicas diversas, tão 
presentes na fotografia, no cinema, no audiovisual e nas mídias 
digitais, o que faz emergir na sociedade novos comportamentos.

A cultura dialoga com os produtos resultantes das 
tecnologias, mídias que modificam a forma de pensar e 
compreender o mundo com clareza. Uma imersão de imagem 
e som, de uma obra de arte em movimento reproduzida em 
uma parede, possibilita uma experiência da linguagem do 
audiovisual para o contexto da arte.

Vivemos na sociedade midiática em que os meios de 
comunicação assumem posição de centralidade junto à 
coletividade. O surgimento dos meios de comunicação teve 
papel fundamental na organização das sociedades modernas. 
O que presenciamos atualmente é uma sociedade emergente, 
fortemente influenciada pela tecnologia, cuja velocidade da 
informação contribui para a urgência das demandas e das 
expectativas, econômica e sociais.

As novas tecnologias permitem uma comunicação em 
tempo real de forma instantânea, simultânea e global. Ainda 
possibilitam a criação de ambientes virtuais, ou seja, tornam 
acessível outros mundos e outras formas de visibilidade. As 
organizações que conseguirem acompanhar esta dinâmica, 
adequada para novos canais de interação e relacionamento 
serão consideradas competitivas e estarão aptas a prosperar 
nos ambientes econômicos, culturais e sociais. Na atualidade, 
não basta a organização ter visibilidade, é necessário procurar 
canais e estabelecer estratégias que favoreçam a interação com 
esse público, que é cada dia mais crítico, mais informado e mais 
consciente de seus direitos e deveres.

Nesse sentido é importante destacar que a comunicação 
organizacional da sociedade midiática necessitará planejar 
ações também para o ambiente virtual, já que a internet se 
torna um poderoso medium capaz de armazenar diversas 
ferramentas e potencializar os contatos. A internet é a maior 
e mais rápida copiadora do mundo. Assim, percebemos que, 
com o surgimento das tecnologias digitais, principalmente 
da internet, os consumidores deixaram a característica da 
passividade e assumiram uma postura mais participativa. O 
poder de manifestação dos consumidores acontece através 
de blogs, redes sociais, websites. Eles estão cada vez mais 
curiosos e exigentes para com os produtos que adquirem ou 
com a organização da qual são clientes. 

A tecnologia digital está presente em nosso dia a dia, desde 
os aplicativos do smartphone aos serviços bancários, aos exames 
e cirurgias computadorizadas. Também nos festivais e feiras de 
negócios digitais, tão adequadas aos novos tempos. Amplia as 
possibilidades do design de interiores que, através da inteligência 
artificial, faz simulações de ambientes decorados. 

A tecnologia nos fez mudar, aperfeiçoar e nos conectar em 
grupos com as nossas afinidades, para entrarmos em contato 
um com o outro. Há um número muito grande de informações, 
contribuindo para desaparecer as fronteiras entre as culturas 
e prevalecer a integração, pois a informação está chegando 
a lugares onde não se imaginava que ela pudesse chegar.  Na 
sociedade midiática as pessoas não querem perder tempo. 
É a sociedade do imediatismo, do multicultural e cheia de 
informações. Tudo ela absorve, transforma e vai mudando a 
vida das pessoas. 

Nunca se teve tantos negócios com experiências, seja 
com a venda de produtos, imagem, conceitos e formas de se 
expressar. Alegria, prazer, informação é o que vende. Por conta 
da sociedade midiática nós aprendemos a ser mais originais do 
que nunca, porque a informação está como algo do cotidiano, 
que não basta a sua opinião. 

As artes midiáticas e a tecnologia são molas propulsoras 
de diferenciadas formas de interação cultural e social 
transformando, até mesmo, as formas de percepção da realidade.

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora

O consumidor parai-
bano que gosta de comer 
o tradicional pão francês 
precisa ficar atento para 
não comprar muito sal-
gado. Uma pesquisa feita 
pelo Secretaria de Prote-
ção e Defesa do Consumi-
dor de João Pessoa (Pro-
con-JP) identificou uma 
variação de quase R$ 10 
entre o preço mais barato 
e o mais caro do quilo do 
pão francês.

A variação é de 133% 
aproximadamente, sendo 
vendido a R$ 7,25 na pa-
daria Pão da Vida no bair-
ro de Mangabeira e a R$ 
16,90 na Padaria Bonfim 
em Tambaú, uma diferen-
ça de R$ 9,60.

De acordo com o Pro-
con-JP, os dados encontra-
dos indicam que os valores 
do quilo do pão francês 
pesquisados em maio 
foram semelhantes aos 
encontrados no início de 
abril. A pesquisa aconte-
ceu em 27 estabelecimen-
tos de 23 bairros de João 
Pessoa, sendo realizada 
no dia 24 de maio. O valor 
médio do quilo pão ven-
dido nas padarias de João 
Pessoa foi de R$ 12,12, ain-
da segundo a pesquisa.

Além do valor mais 
barato, de R$ 7,25 em 
Mangabeira, o Procon en-
contou a R$ 8,00 (Vascon-
celos – Cruz das Armas); 
a R$ 8,90 (Shamah – Man-
gabeira); a R$ 9,00 (Sabor 
do Pão – Cruz das Armas 
e Nossa Senhora dos Pra-
zeres – Geisel); e a R$ 9,10 
(Doce Pão – Valentina).

Preço do 
quilo do pão 
francês varia 
em até R$ 10
André Resende
andreolimpio89@gmail.com

cente processo de verticaliza-
ção que percorre bairros de 
toda a cidade. 

Além de Jaguaribe, Da-
mião Silva conta que cons-
truiu no Geisel e Funcioná-
rios. O construtor explica 
como acontece a escolha do 
local. “São sempre bairros 
que as pessoas se interessam 
e que procuram bastante. 
Geralmente são os próprios 
corretores que me apresen-
tam as possibilidades de ne-
gócios”. Ele afirma que em Ja-
guaribe foram dois terrenos, 
as casas estavam à venda e a 
compra casada foi feita sem 
maiores problemas. “Inclusi-
ve teve permuta e dinheiro. 
Na verdade, com os proprie-
tários das casas nós fazemos 
qualquer negócio”. 

Damião que possui uma 
pequena construtora há sete 
anos, acrescenta a venda das 
casas em Jaguaribe foi mo-
tivada pela necessidade de 
mais segurança, que os apar-
tamentos parecem favorecer. 

Negociar é importante
Quem aguarda uma oportunidade há pelo me-

nos um ano é Jaelson Correia. A placa de vende-se 
está presa ao muro da casa e a vontade de fazer um 
bom negócio é grande. “É de herdeiros e quando 
nossa mãe morreu colocamos à venda”. O vendedor 
autônomo conta que há cerca de dois anos perdeu 
uma oportunidade ao recusar uma oferta. 

O corretor Philipp Medeiros avalia que em 
situação onde o imóvel precisa de reparos e refor-
mas importantes a negociação entre construtora e 
particular se torna ainda mais interessante. “Muitas 
vezes a pessoa não consegue fazer uma reforma, 
por conta dos custos. Então faz negócio com per-
muta e ainda recebe um valor em dinheiro”. 

Para o presidente do Sindicato das Empresas de 
Compra Venda Locação e Administração de Imóveis 
e dos Condomínios Residenciais e Comerciais do 
Estado da Paraíba (Secovi- PB), Érico Mota, é preci-
so avaliar cada caso. “Não necessariamente é um 
bom negócio. Em alguns casos, pode ocorrer com 
parte do pagamento em dinheiro e outra parte em 
permuta. Em raríssimos casos, a construtora poderá 
pagar à vista. Logo, nesse caso realizar um bom ne-
gócio ou não será uma análise individual”, orienta. 

quim Hardman, no tradicio-
nal bairro de Jaguaribe, um 
edifício de cinco andares é 
construído em meio aos casa-
rões antigos. O moderno em-
preendimento chega a des-
toar das demais construções, 
são casas por todos os lados, 
algumas datadas do início do 
século passado, outras mais 
modernas e entre elas o edi-
fício com 27 apartamentos. A 
cena é cada vez mais comum 
em João Pessoa, que depois 
das praias passa por um cres-

Foto: Marcus Antonius

Demolições de casas ocorrem com 
frequência em bairros como o Bessa, 
em João Pessoa, onde a construção de 
prédios se manteve em ritmo acelerado 
nos últimos anos



Economia

Dados do Novo Caged mostram que o estado registrou 10.683 admissões, superando as demissões no período

A Paraíba apresentou 
saldo positivo de 690 em-
pregos formais em abril. De 
acordo com o Ministério da 
Economia, que lançou ontem 
os dados do Novo Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados), a oferta 
de novos empregos é resulta-
do do crescimento dos seto-
res de Construção e Comér-
cio que, juntos, somaram 910 
contratações. Em contrapar-
tida, a Indústria foi responsá-
vel pela maior quantidade de 
demissões, levando à queda 
do desenvolvimento do setor 
no estado.  

O Novo Caged é res-
ponsável por monitorar as 
estatísticas de emprego for-
mal do Brasil por meio de 
informações recolhidas nos 
sistemas de cadastro de em-
pregos. Com base nos dados 
recolhidos, o levantamento 
mostrou que o mês de abril 
dispôs ligeiro crescimento 
para a Paraíba, que conta 

com estoque de mais de 418 
mil empregados. Ao todo, no 
mês passado, o estado reali-
zou 10.683 mil  admissões e 
9.993 demissões, incluindo 
o estado entre os 23 que ge-
raram novos vínculos cele-
tistas ativos (empregos com 
registro formal). 

Se comparado com o 
mês de março, abril teve va-
riação na taxa de empregos 
0,37% menor. No terceiro 
mês de 2021, a Paraíba apon-
tou saldo positivo de empre-
gos, registrando saldo posi-
tivo de 1.965 contratações. 

Os dados apontam, ainda, 
que mais homens possuem 
empregos formalizados que 
mulheres e estes profissio-
nais desempenham serviços 
administrativos e técnicos, 
além de colaborarem para a 
produção de bens na região.

Destaque da edição, o 
setor de Construção fechou o 
mês com mais de 22 mil no-
vos empregos em todo o país, 
dentre os quais 513 foram 
ofertados na Paraíba. Por ou-
tro lado, o setor da Indústria 
foi o que apresentou maior 
queda, tornando-se agente 
de 1.814 dos total de desliga-
mentos do estado. 

Vagas disponíveis
Segundo o Sistema Na-

cional de Empregos na Paraí-
ba (Sine-PB), a tendência é 
que a oferta de vagas aumen-
te. Atualmente, estão dispo-
níveis no estado 200 vagas 
para contratações formais. 
Das vagas, grande parte de-
las é voltada à capital, onde 
as empresas estão à procura 
de 160 novos profissionais. 

Carol Cassoli
Especial para A União

Paraíba tem saldo positivo na 
geração de empregos em abril
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Além disso, há vagas em Ba-
yeux, Mamanguape e Campi-
na Grande. 

Para concorrer às vagas, 
o interessado deve seguir al-
guns pré-requisitos de ensi-

no ou, em casos específicos, 
de conhecimentos na área de 
atuação da vaga e aguardar o 
processo seletivo. Além dis-
so, qualquer cidadão pode se 
cadastrar para a consulta de 

empregos oferecida pelo Sine
-PB. As novas ofertas, quanti-
dades, pré-requisitos, tempo 
de experiência e detalhes das 
vagas podem ser consultadas 
no site sine.gov.br.

Foto: Marcus Antonius

Dados do Novo Caged mostram que, no estado, os homens são mais formalizados nos empregos que as mulheres

É um dos setores que 
mais vem realizando 

contratações na Paraíba 
nos últimos meses

Comércio

Com a linha de cré-
dito FNE Sol Pessoa Físi-
ca, o Banco do Nordeste 
venceu o Prêmio Alide 
de Reconhecimento das 
Melhores Práticas em Ins-
tituições Financeiras de 
Desenvolvimento 2021, 
na categoria especial Ali-
de Verde, em mérito à 
contribuição e à proteção 
do meio ambiente. A pre-
miação ocorreu ontem 
em evento virtual a partir 
da capital peruana Lima.

O corpo internacional 
de jurados independentes 
constituído pela Associa-
ção Latinoamericana de 
Instituições Financeiras 
para o Desenvolvimento 
(Alide), organismo sem 
fins lucrativos, representa 
as instituições de desen-
volvimento na América 
Latina e no Caribe. O gru-
po considerou  que, mais 
recentemente, vem se 
introduzindo com maior 
força o uso da energia so-
lar como fonte de geração 
de eletricidade.

Nesse contexto, ava-
liou-se também a vanta-
gem de custos baixos e a 
possibilidade de otimiza-
ção da produção em ca-
sas particulares, a partir 
da instalação de painéis 
solares nos tetos das resi-
dências e da consequente 
produção de energia para 
consumo próprio.

Recursos
Com recursos oriun-

dos do Fundo Constitu-
cional de Financiamento 
do Nordeste (FNE), o FNE 
Sol Pessoa Física, criado 
em 2018, financia a micro 
e minigeração distribuí-
da de energia renovável, 
com limite de até 100% 
do valor do investimento, 
limitado ao valor máxi-

mo de R$ 100 mil, taxas 
de juros abaixo da média 
do mercado e prazos de 
financiamento de até oito 
anos, com carência de até 
seis meses.

No caso da micro-
geração distribuída de 
energia elétrica, o finan-
ciamento abrange cen-
trais geradoras que uti-
lizam fontes renováveis 
ou cogeração qualificada, 
conectadas na rede de 
distribuição por meio de 
instalações de unidades 
consumidoras, com po-
tência instalada menor ou 
igual a 75 kilowatts (kW).

Minigeração
Para a minigeração 

distribuída, o crédito en-
globa centrais geradoras 
que utilizem cogeração 
qualificada ou fontes re-
nováveis, igualmente co-
nectadas na rede de dis-
tribuição, e cuja potência 
instalada seja superior 75 
kW e menor ou igual a 5 
megawatts (MW).

Além disso, no caso 
de a energia gerada ser 
maior do que o consumo, 
o sistema de compensa-
ção previsto nas resolu-
ções normativas da Agên-
cia Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) permite 
que a energia excedente 
seja injetada na rede de 
distribuição, gerando cré-
ditos na conta de energia 
do consumidor.

No período de 2018 
a 2020, o Banco do Nor-
deste, por meio do FNE 
Sol Pessoa Física, contra-
tou 6.596 operações, cor-
respondentes a R$ 199,6 
milhões. Já nos três pri-
meiros meses de 2021, as 
contratações alcançaram 
1.046 operações, equiva-
lentes a R$ 33,26 milhões.

BNB vence prêmio de 
iniciativa ambiental

Negociação on-line

Patrimônio da União leiloa hoje 
quatro imóveis em João Pessoa

A Superintendência 
do Patrimônio da União na 
Paraíba realiza hoje concor-
rência pública eletrônica 
para venda de quatro imó-
veis pertencentes ao Gover-
no Federal, em João Pessoa. 
Estão sendo oferecidos em 
leilão dois terrenos locali-
zados no bairro de Manaíra, 
e dois pavimentos do anti-
go edifício do Banco Real, 
no Centro. A sessão pública 
terá início às 15h.

Dos terrenos ofertados, 
um se encontra na Avenida 
Umbuzeiro, medindo 390 

m², e o outro, na Avenida 
Esperança, com 396 m². Os 
valores mínimos para lan-
ce são de R$ 615 mil e R$ 
915 mil, respectivamente. 
Já o edifício fica localizado 
na Avenida General Osório, 
415. Por lá, estão sendo 
oferecidos o 4º e o 5º pa-
vimentos do prédio. Cada 
um deles possui 496,5m² e 
está à venda separadamen-
te, com lance mínimo de R$ 
453.750,00. 

De acordo com o supe-
rintendente do Patrimônio 
da União na Paraíba, Arthur 

Navarro, os quatro imóveis 
oferecidos no certame não 
estão sendo utilizados para 
prestação de serviços pú-
blicos e, com isso, acabam 
apenas gerando custos para 
a administração. 

“Alguns deles, inclusive, 
podem ser alvo de invasões, 
depredações, divergindo da 
utilidade pública. Os bens 
disponibilizados obedecem 
o valor de mercado e podem 
ser adquiridos por particu-
lares, trazendo oportunida-
de de desenvolvimento eco-
nômico para o território que 

estão inseridos”, explicou. 

Propostas registradas
A concorrência será 

inteiramente realizada por 
meio da internet. Os in-
teressados em concorrer 
precisam registrar suas 
propostas até as 14h59 de 
hoje no site imoveis.econo-
mia.gov.br. Por lá, também 
é possível obter mais deta-
lhes sobre cada imóvel bem 
como todas as informações 
sobre o certame, registra-
das na Concorrência Pública 
Eletrônica SPU nº 31/2021.

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, disse on-
tem que o Governo Federal 
deve lançar, em breve, um 
novo programa de incenti-
vo à qualificação da mão de 
obra. Segundo o ministro, o 
objetivo é preparar jovens 
para o mercado de trabalho 
formal, permitindo que eles 
recebam uma ajuda de custo 
de R$ 600 para trabalhar e 
conquistar uma profissão.

“Estamos lançando um 
olhar justamente para evitar 
o que, no mercado de traba-
lho, se chama de Efeito Cica-
triz”, disse o ministro, se re-
ferindo ao termo usado por 
especialistas para explicar 
os prejuízos à evolução pro-
fissional que afetam quem 
ingressa de forma precária 
no primeiro emprego.

De acordo com o minis-

tro, a proposta do Ministé-
rio da Economia é, por meio 
da parceria com empresas 
interessadas, pagar R$ 600 
aos beneficiários do progra-
ma. Metade do valor será 
pago pelo governo, metade 
pelos empregadores, que 
também teriam que ofere-
cer meios de capacitar esta 
mão de obra.

“A ideia básica é que o 
governo pague R$ 300 e as 
empresas mais R$ 300. Ou 
seja, as empresas pagarão 
para treinar [os jovens], que 
serão qualificadas para de-
sempenhar o que, depois, 
serão seus empregos”, co-
mentou Guedes, explicando 
que a iniciativa só não foi 
lançada ainda por questões 
orçamentárias.

“Temos os recursos 
para este ano, mas quere-
mos que seja um contrato 
de [trabalho de] pelo me-
nos um ano. Então, em vez 

de lançar um contrato de 
seis meses [só até o fim des-
te ano], estamos tentando 
obter fontes [de recursos 
financeiros] para que o jo-
vem fique coberto por este 
programa de treinamento 
no trabalho por pelo menos 
um ano”, disse Guedes, as-
segurando que o ministério 
já vem conversando sobre a 
iniciativa com algumas “im-
portantes empresas”.

Cidadãos invisíveis
Essas medidas já vêm 

sendo anunciadas pela equi-
pe econômica há alguns 
meses, embora sem deta-
lhamentos. Já no começo de 
maio, Guedes disse que o 
Bônus de Inclusão Produti-
va (BIP) e o Bônus de Incen-
tivo à Qualificação da Mão 
de Obra (BIQ) protegerão os 
chamados “cidadãos invisí-
veis”, que não estão cober-
tos por programas sociais.

Programa de capacitação de 
jovens terá auxílio de R$ 600
Alex Rodrigues
Agência Brasil

O vencimento de um 
grande volume de títulos 
prefixados fez a Dívida 
Pública Federal (DPF) ter 
diminuição significativa 
em abril. Segundo dados 
divulgados ontem pelo 
Tesouro Nacional, a DPF 
caiu de R$ 5,243 trilhões 
em março para R$ 5,089 
trilhões, recuo de 2,92%.

Essa queda, no en-
tanto, é temporária e é 
típica do primeiro mês de 
cada trimestre, quando 
se concentram o venci-
mento de títulos prefixa-
dos (com juros definidos 
com antecedência e que 
não variam ao longo do 
tempo). Segundo a nova 
versão do Plano Anual de 
Financiamento (PAF), o 
estoque da DPF deve en-
cerrar 2021 entre R$ 5,5 
trilhões e R$ 5,8 trilhões.

Dívida 
Pública vai 
a R$ 5,08 tri 
em abril
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Texto publicado ontem no Diário Oficial do Estado mantém as escolas municipais e estaduais funcionando em modelo remoto

Alunos dos cursos su-
periores poderão ter aulas 
práticas presenciais, res-
peitando as normas de dis-
tanciamento social, uso de 
máscara e demais medidas 
para evitar a propagação do 
vírus. A decisão está em novo 
decreto do governo estadual, 
publicado no Diário Oficial 
do Estado (DOE), que estabe-
lece medidas de prevenção à 
propagação do coronavírus.

O secretário da Educa-
ção e da Ciência e Tecnolo-
gia, Cláudio Furtado, afirmou 
que o decreto não traz mui-
tas mudanças, apenas as ne-
cessárias para que a forma-
ção de profissionais não seja 
impactada e impedida.

“Não houve nenhuma 
grande mudança. O decreto 
apenas abre as aulas para os 
cursos de práticas obrigató-
rias. Principalmente, para os 
cursos que precisam de aulas 
práticas para que haja a for-
mação, quando o MEC exige 
esse tipo de conteúdo. E es-
sas aulas serão feitas em am-
bientes com poucas pessoas 
e cumprindo todas as medi-
das de segurança”, informou 
Cláudio Furtado.

Com o aumento do nú-

Decreto libera aulas práticas 
presenciais no ensino superior
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mero de novos casos de 
contaminação pelo novo co-
ronavírus e a pressão no sis-
tema de saúde, o Governo do 
Estado decretou que as aulas 
presenciais em escolas esta-
duais e municipais seguem 
suspensas. O objetivo é evi-
tar a propagação da covid-19 

através das possíveis aglo-
merações em equipamentos 
de educação.

O novo decreto, Nº 41.293, 
foi publicado ontem e é válido 
em todo o território paraibano 
até um novo ato do poder exe-
cutivo que venha a modificar o 
decreto em vigor. Desse modo, 

as escolas estaduais e muni-
cipais devem manter o ensi-
no remoto, garantido acesso 
universal a todos os alunos da 
rede. Desde o início da pande-
mia, o Governo do Estado da 
Paraíba investiu em equipa-
mentos de sistema de aulas 
on-line, via rádio e televisão. 

Os sistemas devem ser manti-
dos durante o período de exe-
cução do decreto. 

Além disso, no período 
compreendido entre 20 de 
maio a 2 de junho de 2021 
as escolas e instituições pri-
vadas dos ensinos superior e 
médio também funcionarão 

exclusivamente através do 
sistema remoto.

No mesmo período, as 
escolas e instituições pri-
vadas dos ensinos infantil e 
fundamental poderão fun-
cionar através do sistema 
híbrido, podendo realizar 
atividades presenciais para 
os alunos com transtorno do 
espectro autista e pessoas 
com deficiência.

As aulas da rede esta-
dual e municipal em toda 
a Paraíba ainda não possui 
previsão para retomada, isto 
porque, segundo Cláudio 
Furtado, é necessário que 
haja garantia de segurança 
para todos os indivíduos en-
volvidos nesse processo.

“Precisamos vacinar to-
dos os profissionais que fa-
zem parte da educação, e não 
apenas os professores, para 
que as aulas possam ser reto-
madas com segurança”, afir-
mou o secretário da Educação 
e da Ciência e Tecnologia.Secretário da Educação e da Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, destaca que funcionamento está condicionado ao respeito às medidas de segurança sanitária

Foto: Diego Nóbrega/Secom-PB

“Novos produtos, Velhos Problemas”

Entidades lançam campanha contra o tabagismo

Entidades de saúde 
lançaram ontem a campa-
nha Novos produtos, Velhos 
Problemas para marcar o 
dia 31 de maio, data em que 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) definiu como 
Dia Mundial Sem Tabaco. A 
campanha não só reforça a 
necessidade de parar de fu-
mar o tradicional cigarro, 
como alerta sobre os disposi-
tivos eletrônicos para fumar 
(DEFs), categoria que englo-
ba os cigarros eletrônicos, de 
tabaco aquecido, vaporizado-
res e outros. Segundo o presi-

dente da Associação Médica 
Brasileira (AMB), Eduardo 
Fernandes, é importante lem-
brar que as evidências até o 
momento indicam que o ta-
bagismo oferece maior risco 
de agravamento para os pa-
cientes da covid-19. 

“Isso certamente in-
fluencia as taxas de mortali-
dade por covid-19, portanto 
é um bom motivo para aler-
tar as pessoas a pararem de 
fumar. Aproveite a pandemia 
para parar de fumar, por-
que muitos estão inclusive 
fumando mais neste perío-
do”.  Fernandes ressalta que 
o tabagismo é uma doença 
crônica com repercussões 

sobre a saúde de modo geral 
e responsável por um alto ín-
dice de mortes. “Acredito até 
que seja subquantificado [o 
número de mortes], porque 
muitas doenças que têm ou-
tras causas de mortalidade, 
têm como um dos compo-
nentes etiopatogênicos o 
tabagismo. Estima-se que 8 
milhões de pessoas morram 
no mundo por ano em função 
direta do fumo, incluindo os 
fumantes passivos, aqueles 
que compartilham o mesmo 
ambiente dos que fumam”, 
disse o presidente da AMB, 
César Eduardo Fernandes.

Para o vice-presidente 
da comissão de combate ao 

tabagismo da AMB, Ricardo 
Meirelles, é preciso que os 
médicos ajudem seus pa-
cientes a pararem de fumar, 
fazendo com que todos se 
disponham a isso. “Sabemos 
da dificuldade que as pessoas 
têm em parar de fumar, por-
que é uma dependência quí-
mica, causada pela nicotina 
que é uma droga pesada. Pelo 
menos 90% dos fumantes 
são dependentes da nicoti-
na, por fatores emocionais e 
comportamentais”, afirmou.

De acordo com Meirel-
les, além de aumentar em 
duas a três vezes o risco de 
desenvolver uma forma mais 
grave da covid-19 devido à 

Flávia Albuquerque
Agência Brasil 

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

diminuição das defesas e au-
mento da inflamação pulmo-
nar, maior risco de trombose 
e redução da oxigenação dos 
tecidos, os tabagistas podem 
desenvolver outras 55 doen-
ças relacionadas ao fumo. 
“Falamos de uma grande 
pandemia que é o Sars-Cov-2, 
mas não podemos esquecer 
do 1,3 milhão de fumantes no 
mundo. Não existe nenhum 
órgão que não seja afetado 
diretamente pelas sete mil 
substâncias presentes no ci-
garro”, ressaltou.

A campanha é feita em 
parceria entre a AMB, a ACT 
Promoção da Saúde, a Socie-
dade Brasileira de Pneumo-
logia e Tisiologia, a Sociedade 
Brasileira de Pediatria, a So-
ciedade Brasileira de Pedia-
tria e a Fundação do Câncer.

O presidente da Funda-
ção do Câncer, Luiz Maltoni, 
citou ainda o fato de que no 
Brasil são 160 mil mortes por 
ano decorrentes do cigarro e 
que parte das complicações 
já pode ser atribuída ao uso 
dos chamados DEFs (dispo-
sitivos eletrônicos para fu-
mar).  “O tema da campanha 
chama a atenção para novos 
produtos, velhos problemas 
porque ao longo dos anos 
estão mais do que comprova-
dos cientificamente os male-
fícios do cigarro e a indústria 
do tabaco tem tentado colo-
car no mercado brasileiro os 
cigarros eletrônicos, ainda 
proibidos no país”. 

De acordo com ele, já 
há pesquisas e trabalhos pu-
blicados que mostram que 
depois de 54 semanas de uti-

lização de cigarro eletrônico 
houve desenvolvimento de 
câncer em 23% dos animais 
de laboratório e de uma por-
centagem também alta de 
hiperplasia da bexiga, que é 
uma predisposição a tumor 
nesse órgão, também relacio-
nado ao uso da nicotina. “Não 
são dispositivos inócuos, tra-
zem dependência importan-
tíssima, porque em segundos 
a nicotina chega ao sistema 
nervoso central”. 

Maltoni destacou que, 

apesar da dificuldade para 
parar de fumar e dos altos ín-
dices de reincidência, é preci-
so insistir e buscar o apoio da 
família e amigos. “Compar-
tilhe com sua família e ami-
gos esse desejo. Existe uma 
possibilidade de tratamento 
do próprio Sistema Único de 
Saúde (SUS) para quem quer 
parar. Em qualquer lugar do 
país é possível se informar 
pelo Disque Saúde 136 sobre 
as unidades de saúde que po-
dem ofertar os métodos de 
ajuda”, ressaltou.

mil mortes por ano no 
Brasil são decorrentes 
do cigarro, segundo o 

presidente da Fundação 
do Câncer, Luiz Maltoni

160

O tabagismo é uma doença crônica com 
repercussões sobre a saúde de modo geral 
e responsável por um alto índice de mortesFo
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Escolas privadas dos ensinos 
infantil e fundamental 
podem funcionar pelo 

sistema híbrido
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Equipamentos foram entregues ontem pela primeira-dama do Estado para a Casa da Criança com Câncer e o Lar da Providência
A primeira-dama do 

Estado, Ana Maria Lins, en-
tregou, ontem, os sistemas 
de energia solar da Casa da 
Criança com Câncer e do Lar 
da Providência, ambos em 
João Pessoa. Com a instalação 
dos equipamentos, as institui-
ções conseguirão economizar 
nas contas de luz, permitin-
do investimentos em outras 
áreas. Os recursos investidos 
são oriundos do Governo do 
Estado, por meio do Fundo de 
Erradicação e Combate à Po-
breza (Funcep), no valor de 
R$ 470 mil. 

Na ocasião, Ana Maria 
Lins destacou a importância 
das estações fotovoltaicas 
para as instituições. “É mais 
um momento de muita feli-
cidade. Em 2019, estive aqui, 
ouvi a reivindicação e levei 
ao governador João Azevê-
do. É uma realização muito 
importante, pois vai permitir 
racionar gastos, proporcio-
nando melhor qualidade de 
vida às crianças e aos ado-
lescentes da Casa da Criança 
com Câncer e aos idosos do 
Lar da Providência”, afirmou. 

Acompanhada do secre-
tário de Estado do Desenvol-
vimento Humano, Tibério 
Limeira, Ana Maria Lins co-
nheceu, ainda, outras melho-
rias realizadas por meio de 
recursos do Fundo de Erra-
dicação e Combate à Pobreza. 
“São instituições muito sérias, 
que, além de tudo, desenvol-
vem um trabalho muito im-
portante para os que mais 
precisam. Por isso, merecem 
o olhar sensível do Governo 
do Estado”, comentou. 

Com a instalação dos sis-
temas de energia solar, a Casa 
da Criança com Câncer e o Lar 

Instituições são beneficiadas 
com sistemas de energia solar

da Providência vão ter gran-
des economias na conta de 
luz, permitindo investimentos 
em cestas básicas e na compra 
de fraldas geriátricas e de me-
dicamentos, por exemplo. A 
Casa da Criança com Câncer 
vai economizar aproximada-
mente R$ 1,5 mil mensais. Já 
no Lar da Providência, a eco-
nomia fica em torno de R$ 10 
mil por mês. 

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Humano, 
Tibério Limeira, ressaltou o 
empenho do governador João 

Azevêdo em apoiar iniciativas 
como estas. “Nós temos uma 
relação já muito consistente 
com entidades que prestam 
serviço extremamente rele-
vante. O Governo do Estado 
reconhece as grandes e boas 
iniciativas, que precisam ser 
apoiadas”, disse. 

Agradecimento
Na Casa da Criança com 

Câncer, Ana Maria Lins foi rece-
bida pelo diretor da entidade, 
Gilvandro Guedes, e pela coor-
denadora, Welma Carvalho.   

Gilvandro Guedes agradeceu 
à primeira-dama e destacou 
a importância do sistema de 
energia solar para a Casa. “É 
extremamente importante, 
principalmente na questão 
da economia. Com isso, va-
mos investir em outras áreas, 
a exemplo da distribuição de 
cestas básicas e também de 
passagens para essas famí-
lias”, disse, lembrando que ou-
tros convênios entre o Gover-
no do Estado e a entidade já 
proporcionaram a reforma de 
espaços como copa e cozinha, 

oferecendo dignidade aos que 
procuram o espaço durante o 
tratamento. 

A coordenadora da Casa 
da Criança com Câncer, Wel-
ma Carvalho, disse que a im-
plantação da estação fotovol-
taica é um sonho realizado. “A 
energia elétrica representava 
um gasto muito alto. A gente 
está muito feliz, já que sonhá-
vamos há muito tempo com 
isso. É um sonho que hoje 
está se concretizando.

Após a Casa da Criança 
com Câncer, a primeira-da-

ma do Estado entregou o 
sistema de energia solar do 
Lar da Providência, com in-
vestimentos da ordem de R$ 
368 mil. Na instituição, que 
tem condições de abrigar 90 
idosos, Ana Maria Lins co-
nheceu o funcionamento da 
estação fotovoltaica.

A  diretora da institui-
ção, irmã Maria do Rosá-
rio dos Reis Silva, não tem 
dúvidas como os recursos 
economizados com o siste-
ma de energia solar serão 
investidos. “Vamos ter uma 
economia em torno de R$ 10 
mil, que serão destinados à 
compra de fraldas, de medi-
camentos. Quero agradecer 
muito à primeira-dama e ao 
governador João Azevêdo 
pela sensibilidade”, disse. 

César Jansen, diretor 
comercial da empresa res-
ponsável pela instalação da 
estação fotovoltaica no Lar da 
Providência, disse que o pro-
jeto adotou ainda mais uma 
série de fatores de seguran-
ça por se tratar de um abrigo 
para idosos. 

“Primeiro tivemos o cui-
dado técnico, já que o dimen-
sionamento do sistema tem 
de ser pensado na segurança, 
trabalhamos com equipa-
mentos de primeira linha. A 
estrutura de instalação foi 
feita em cima de ambientes, 
evitando dormitórios - não 
que fosse acontecer qualquer 
outra coisa - mas privilegia-
mos áreas comuns, tipo salão 
de festa e área administrativa, 
por exemplo”, explicou.

Ao todo, o Governo do Es-
tado já destinou, desde 2019, 
mais de R$ 1 milhão, contem-
plando a Casa da Criança com 
Câncer e o Lar da Providência.

Primeira-dama Ana Maria Lins (E) cumprimenta a diretora do Lar da Providência, irmã Maria do Rosário dos Reis Silva; instituição tem condições de abrigar 90 idosos

Foto: Secom-PB

Charge sobre Bolsonaro

Cessa a investigação 
contra Noblat e Aroeira 

A Justiça Federal de 
Brasília mandou arqui-
var a investigação aberta 
contra o cartunista Re-
nato Aroeira e o jorna-
lista Ricardo Noblat pela 
criação e compartilha-
mento, respectivamente, 
de uma charge crítica ao 
presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido). O inquéri-
to foi instaurado a pedido 
do Ministério da Justiça 
e Segurança Pública com 
base na Lei de Segurança 
Nacional (LSN), disposi-
tivo herdado do ordena-
mento jurídico da ditadu-
ra militar.

A ilustração que mo-
tivou a investigação mos-
tra uma cruz vermelha, 
símbolo universal para 
serviços de saúde, com as 
pontas pintadas de preto, 
formando uma suásti-
ca nazista. Ao lado, uma 
caricatura de Bolsonaro 
segura uma lata de tinta 
preta e lê-se a frase “Bora 
invadir outro?”. A char-
ge foi produzida depois 
que o presidente sugeriu, 
em uma transmissão ao 
vivo, que seus seguidores 
entrassem em hospitais 

públicos para filmar os 
leitos de UTI e mostrar se 
eles estão realmente ocu-
pados. Na sequência, fo-
ram registradas invasões 
a hospitais de campanha 
e agressões a profissio-
nais de saúde.

Em sua decisão, a juí-
za Pollyanna Kelly Maciel 
Medeiros Martins Alves, 
da 12.ª Vara Federal Cri-
minal do Distrito Fede-
ral, concluiu que Noblat 
e Aroeira agiram dentro 
dos limites da liberdade 
de expressão, como de-
fendeu o Ministério Pú-
blico Federal. “Não houve 
intenção de ofender, por 
parte dos investigados, 
com motivação e objeti-
vos políticos. Tampouco 
há indícios mínimos de 
que a conduta poderia 
provocar lesão real ou 
potencial à integridade 
territorial e à sobera-
nia nacional; ao regime 
representativo e demo-
crático, à Federação e 
ao Estado de Direito; ou 
ao Chefe dos Poderes da 
União”, diz um trecho do 
documento.

Ela também obser-
vou que ocupantes de 
cargos públicos estão su-
jeitos a críticas. 

Rayssa Mota
Agência Estado

Medicamentos do kit 
intubação que estavam em 
falta nos hospitais da rede 
estadual do Rio de Janeiro 
estarão disponíveis para 
retirada na Coordenação 
Geral de Abastecimento, 
informou na noite de ter-
ça-feira, 25, a Secretaria 
de Estado de Saúde em 
nota oficial.

Segundo a nota, a se-
cretaria recebeu uma nova 
remessa de medicamentos 
do kit intubação. Denúncia 
feita pelo jornal O Globo na 
última sexta-feira, 21, com 
base em um documento 
interno da própria secre-
taria, indicava que pelo 
menos quatro produtos es-
tavam em falta no estoque 
central da secretaria.

"Diante do cenário 
atual, o mercado mundial 
não dispõe de capacidade 
para abastecer de maneira 
confortável as redes públi-
cas e privadas", explicou 
a Secretaria de Saúde na 
nota. "No entanto, todas as 
unidades têm sido abaste-
cidas frequentemente."

A secretaria explicou 
também que o fato de de-
terminada droga estar em 
falta não significa que o 
hospital não tenha alter-

nativas para o tratamento 
dos pacientes. De acordo 
com a nota, as unidades de 
saúde, podem "lançar mão 
de outros medicamentos 
da mesma classe terapêu-
tica ou em diferente apre-
sentação (volume) para 
substituição".

"As compras realiza-
das pela SES e pelo Minis-
tério da Saúde têm caráter 
emergencial, dentro de 
uma política de contin-
genciamento, em apoio 
à crescente demanda do 
momento", justifica a 
nota. "Nesse sentido, a SES 
está empenhando todos 
os esforços em busca de 
alternativas viáveis para 
manter o abastecimento 
de unidades de saúde que 
atendem pacientes em 
tratamento de covid-19 
com anestésicos, sedati-
vos e relaxantes muscula-
res utilizados no processo 
e na manutenção da intu-
bação de pacientes."

RJ tem nova remessa de 
remédios do kit intubação
Roberta Jansen
Agência Estado

O ministro da Infraes-
trutura, Tarcísio Gomes de 
Freitas, disse ontem que 
os aeroportos terão uma 
segunda rodada de reequi-
líbrio financeiro. "Prepa-
ramos a segunda rodada 
de reequilíbrio financeiro 
dos aeroportos e reperfila-
mento da dívida", revelou 
Tarcísio durante fórum do 
BTG.

Além de lembrar do 
apoio do governo ao se-
tor no primeiro choque da 
pandemia, quando houve 
adiamento do pagamento 
de outorgas, Tarcísio disse 
que as concessionárias de 
aeroportos estão em difi-
culdade no mundo inteiro.

Nesse ponto, citou ain-
da a abertura de aeroportos 
a fundos de investimen-
tos - tirando a participação 
obrigatória do operador 
aeroportuário no capital da 
concessionária - entre as 
soluções encontradas pelo 
governo para atrair investi-
mentos ao setor.

Estruturação
O ministro da In-

fraestrutura disse tam-

bém que o governo vem 
aprimorando a estrutu-
ração de projetos que 
estão sendo leiloados ao 
setor privado para ata-
car "todas as fontes de 
risco". "A estruturação 
robusta ajuda a conquis-
tar corações e atrair a 
atenção dos investido-
res", afirmou, durante o 
fórum do BTG.

Entre as frentes traba-
lhadas, ele citou a solução 
privada de conflitos, via 
arbitragem, e mecanismos 
contratuais que permitem 
reduzir o risco cambial.

Tarcísio reafirmou 
que a retomada "extraor-
dinária" da economia com 
taxas de retornos expressi-
vas e bons ativos no port-
fólio de concessões agrupa 
as condições desejadas por 
investidores, ao passo que 
novos instrumentos, como 
as debêntures de infraes-
trutura, permitirá o acesso 
a novas fontes de financia-
mento dos projetos.

A meta, repetiu, é al-
cançar, até o ano que vem, 
R$ 270 bilhões em in-
vestimentos contratados 
nos empreendimentos do 
programa de concessões 
em curso.

Aeroportos vão ter 
reequilíbrio financeiro
Eduardo Laguna
Agência Estado

Denúncia do jornal O 
Globo indicava que pelo 
menos quatro produtos 
estavam em falta no 
estoque da secretaria



Treze e São Paulo deci-
dem hoje, às 20h30, no es-
tádio Amigão, em Campina 
Grande, uma vaga para as 
semifinais do Campeonato 
Paraibano. O jogo tem tudo 
para ser muito equilibrado, 
porque as duas equipes fi-
zeram campanhas parecidas 
na fase de classificação, com 
o Galo ficando na frente, mas 
por apenas 1 ponto. Quan-
do se enfrentaram, mostra-

ram igualdade e empataram 
em 0 a 0 no Almeidão. Hoje, 
terá de sair um vencedor e 
nenhuma das duas equipes 
leva vantagem. Se der em-
pate nos 90 minutos, a de-
cisão será em cobranças de 
pênaltis. O árbitro central 
será Afro Rocha de Carvalho 
(CBF), auxiliado por Kildenn 
Tadeu Morais de Lucena 
(CBF) e Gleydson Francisco 
(CBF).

No Treze, a expectativa 
é grande, o time luta para 
conquistar o bicampeona-

to, mas fez uma campanha 
ruim na primeira fase, que 
acabou sobrando para o téc-
nico Marcelinho Paraíba. Ele 
acabou sendo dispensado e 
a diretoria não demorou em 
contratar Tuca Guimarães 
para o seu lugar. Ele é jovem 
como Marcelinho Paraíba, 
mas já é bastante experien-
te, tendo dirigido equipes do 
Sul e Sudeste.

O novo treinador che-
gou otimista, apesar do mo-
mento turbulento no clube, 
com muitas cobranças por 

parte da torcida. Ele só teve 
dois dias para treinar a equi-
pe, mas disse que aceitou 
o desafio e não é de correr 
da raia. “Sei da situação do 
Treze, mas sei também que o 
plantel é bom, estão chegan-
do reforços para melhorar 
ainda mais e vamos buscar 
essa vitória para colocar o 
clube nas semifinais. Vamos 
tentar colocar em campo 
uma equipe organizada com 
equilíbrio”, disse Tuca.

O treinador não adian-
tou a escalação da equipe, 
mas é certo que não poderá 
contar com os zagueiros Rô-
mulo, que levou o terceiro 
cartão amarelo, e Adriano 
Alves, que foi expulso no 
clássico dos maiorais. Am-
bos terão de cumprir sus-

pensão. Por outro lado, o 
zagueiro Euller Viana, o vo-
lante Levi e o meia Fernan-
dinho, reforços que chega-
ram recentemente, já estão 
em condições de jogo e à 
disposição.

Pelo lado do São Paulo 
Crystal, a campanha do clube 
chegou a surpreender muita 
gente, que apostava que o 
Tricolor de Cruz do Espírito 
Santo iria lutar para não ser 
rebaixado. O que aconteceu 
foi que, sob o comando do 
treinador Ramiro Sousa, a 
equipe enfrentou o trio de 
ferro do futebol paraibano, 
de igual para igual. O São 
Paulo Crystal venceu o Cam-
pinense, empatou com o Tre-
ze, e perdeu para o Botafogo 
jogando um bom futebol e 

pressionando o adversário. 
O clube não chegou às 

quartas de final por acaso e 
promete ser um osso duro 
de roer para o Galo. O técni-
co Ramiro reconhece o favo-
ritismo do adversário, mas 
diz que tem condições de 
surpreender. “Nossos joga-
dores já mostraram que são 
capazes de vencer qualquer 
equipe no Estado. Eu já colo-
quei para eles, que se entra-
rem focados e derem tudo de 
si, é possível fazer história 
no clube e chegar às semifi-
nais”, disse o treinador.

Para esta decisão, o téc-
nico Ramiro Sousa não terá à 
sua disposição os jogadores 
Gualberto e Henrique, sus-
pensos pelo terceiro cartão 
amarelo.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Copa Libertadores
Flamengo decide hoje à noite, no Maracanã, o 
primeiro lugar do Grupo G da Copa Libertadores 
contra o Velez Sarsfield, da Argentina. Página 23
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Foto: Instagram/SP CrystalFoto: Instagram/Trezeoficial

Treze e São Paulo Crystal abrem hoje à noite, no
estádio Amigão, as disputas das quartas de final

Campinense deve jogar reforçado contra o Atlético de Cajazeiras

O Campinense já está 
praticamente pronto para en-
frentar o Atlético, pelas quar-
tas de final do Campeonato 
Paraibano, nesta sexta-feira, 
no Amigão. Até o momento, 
dos três jogadores contrata-
dos recentemente, apenas um 
ainda não está em condições 
de jogo, mas seu nome ainda 
pode aparecer no Bid da CBF 
antes da partida. Trata-se do 
zagueiro Ítalo, que já está 
treinando com o grupo. O 
goleiro Mauro Iguatu, inclu-
sive, jogou no clássico contra 
o Treze, e o lateral esquerdo 
Gilmar já está regularizado e 
pronto para jogar.

“Meu último jogo foi há 
um mês, mas se o professor 
precisar eu estou pronto para 
jogar e dar o meu máximo 

para que o Campinense su-
pere o Atlético e siga para 
conquistar o título paraiba-
no. Eu vim com esse objetivo 
e também de conseguir o 
acesso para a Série B. Eu sei 
o peso dessa camisa, mas 
estou preparado para honrá
-la”, disse o lateral esquer-
do Gilmar, que tem grande 
possibilidade de entrar nesta 
partida contra o Atlético.

Ítalo, que foi um ídolo 
do rival Treze, até há bem 
pouco tempo, aguarda com 
ansiedade o momento de 
poder estrear e lembra que 
foi na Raposa a sua primeira 
experiência em um clube pro-
fissional da Paraíba. 

“Eu comecei aqui, em 
2014, e na oportunidade, 
o time não estava tão bem 
como está hoje. Sei da gran-
deza desse clube e fico muito 
feliz em voltar. Estou pronto 

para ajudar a Raposa nas 
suas conquistas. Por onde 
passei, eu me destaquei pela 
minha dedicação no trabalho 
e aqui não vai ser diferente. 
Eu acabei de chegar a final 
do Campeonato Sergipano e 
espero chegar aqui na Paraí-
ba também. Eu sou movido 
a desafios”, afirmou o novo 
zagueiro da Raposa.

O técnico Ranielle Ribeiro 
está muito satisfeito com o 
rendimento da equipe nos úl-
timos jogos, mas faz questão 
de ressaltar que o time está 
ainda em crescimento e não 
pode vacilar contra o Atlético. 
Apesar da goleada sofrida 
pelo Trovão Azul diante do 
Botafogo, o treinador não 
acha que vai encontrar mo-
leza pela frente e quer o time 
em clima de decisão, respei-
tando muito o adversário, 
para não ser surpreendido.

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Jogadores do Campinense têm se empenhado bastante para o jogo de amanhã

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br



Clube tem quatro jogadores machucados no departamento médico, três deles com retorno só para o próximo ano

O Botafogo não tem 
tido um ano fácil dentro e 
fora das quatro linhas, nes-
se 2021. Convivendo com 
restrições financeiras oca-
sionadas pela pandemia e a 
má gestão de seus recursos, 
especialmente, no ano passa-
do, o clube teve que reajustar 
suas demandas e reduzir o 
comprometimento financei-
ro com a contratação de atle-
tas. Ainda assim, no papel e 
pelo futebol apresentado, a 
equipe segue como principal 
favorito ao título estadual, no 
entanto, a partir do próximo 
sábado, a Série C entra na 
pauta, com um nível de dis-
puta bem mais elevado. Para 
dificultar, ainda mais, esse 
contexto, ao mesmo tempo 
que busca montar um time 
de baixo custo e competitivo 
para retomar o título esta-
dual e buscar um acesso para 
a segunda divisão nacional, 
a agremiação da estrela ver-
melha tem tido que lidar com 
um quantitativo elevado de 
lesões graves em atletas cuja 
expectativa para eles, era a 
titularidade.

O último episódio gra-
ve de lesão confirmada no 
Botafogo foi a do atacante 
Rafael Barros, jogador de 29 
anos que foi contratado nes-
se mês de maio e que chegou 
ao clube para suprir uma ne-
cessidade latente da equipe: 
a posição de centroavante. 
O jogador que assinou con-
trato na semana passada, vi-
nha treinando na Maravilha 
do Contorno - CT do time de 
João Pessoa - e havia a expec-
tativa que pudesse ficar dis-
ponível para ser relacionado 
pelo técnico Gerson Gusmão 
na partida contra o Ferro-
viário-CE, jogo de estreia do 
time paraibano na Série C, 
neste sábado, às 17h no está-
dio Almeidão.

No entanto, um dia após 
a equipe golear o Atlético de 
Cajazeiras pela última rodada 
da primeira fase do Campeo-
nato Paraibano, em vitória 
por 5 a 0 que garantiu a clas-

sificação do time de maneira 
direta para as semifinais do 
estadual, Rafael Barros so-
freu, em treinamento, uma 
lesão grave no joelho direito, 
um rompimento de ligamen-
tos que deve afastar o atleta, 
da equipe, por cerca de oito 
meses. O atleta que chegou 
ao Botafogo vindo do Bloo-
ming da Bolívia, em 2019, 
havia sofrido lesão similar, no 
entanto, naquela ocasião, o 
joelho afetado foi o esquerdo.

Com a lesão do atacante, 
o Botafogo passa a ter, hoje, 
no Departamento Médico do 
clube, quatro atletas com le-
sões sérias, três deles com 
previsão de retorno apenas 
para 2022. Além de Rafael 
Barros, o lateral esquerdo 
Lucas Gabriel - que teve um 
rompimento do ligamento 

cruzado anterior do joelho 
esquerdo, pela segunda vez 
em um intervalo de pouco 
mais de um ano - e o também 
atacante Bruno Gonçalves - 
contratado como a primeira 
opção do clube para vestir a 
camisa 9, ele sofreu a mesma 
lesão, ainda na pré-tempo-
rada - só irão poder voltar a 
jogar na próxima temporada.

A única notícia boa, 
oriunda do Departamento 
Médico, é o retorno iminente 
do meia Esquerdinha, que se 
lesionou ainda na pré-tem-
porada quando sofreu uma 
lesão no ombro e precisou 
passar por procedimento ci-
rúrgico. No entanto, no caso 
dele, o quadro clínico já foi 
solucionado e o jogador já 
está treinando com o grupo e 
não sente mais dores. 

Agora, o meia está aguar-
dando o resultado de um 
exame por imagem para que 
possa ter a liberação defini-
tiva para poder atuar com a 
camisa da equipe e fazer a sua 
estreia, já que não chegou a 
fazer nenhuma partida oficial 
desde que chegou ao Belo. Em 
relação ao meio campista, a 
expectativa, inclusive, é que 
ele já possa ser relacionado 
nesse sábado para a partida 
de abertura da Série C.

Com o retorno de Es-
querdinha e a contratação 
do lateral esquerdo, Ga-
briel Araújo, para suprir a 
ausência de Lucas Gabriel 
que só poderá voltar a atuar 
no setor em 2022, o grande 
problema do Botafogo ago-
ra segue sendo o comando 
de ataque. Para tal, entre a 

lesão de Bruno Gonçalves e 
a contratação de Rafael Bar-
ros, o Belo ainda realizou a 
contratação de Rafael Oli-
veira - artilheiro do século 
no clube - que acabou sendo 
dispensado, pois já chegou 
com um quadro crônico de 
mialgia que não se conseguiu 
solucionar e, com as restri-
ções financeiras que o clube 
passa, acabou, agremiação e 
jogador, chegando ao acordo 
para uma rescisão.

Com apenas dois jovens 
atletas para a posição, Ra-
mon Tanque - jogador que 
não conseguiu aproveitar 
as oportunidades que teve 
e deve ser dispensado após 
o estadual - e Sávio que até 
chegou a ser titular, mas não 
teve sequência, pois também 
sofreu uma lesão - em um 

grau mais leve e no torno-
zelo, tanto que já está dispo-
nível - o Botafogo deve se-
guir jogando sem um homem 
de referência, esquema que 
Gerson Gusmão já revelou 
não ser a sua preferência, 
mas, diante do que se tem e 
até que o clube possa nova-
mente encontrar um novo 
centroavante, é a opção en-
contrada para o técnico, até o 
momento.

Semana após semana, 
a equipe segue precisando 
ajustar seu planejamento 
para lidar com as contingên-
cias que surgem por conta 
dessa recorrência de lesões. 
No entanto, o Departamento 
Médico, que se pronunciou 
apenas através de informa-
ções repassadas pela asses-
soria do clube, segue garan-
tindo que nenhuma delas foi 
originada por lesão prévia às 
contratações - por parte dos 
atletas - ou por algum tipo 
de excesso no esforço que 
pudesse ser prevenido pelos 
fisiologistas da agremiação. 

Para os torcedores bota-
foguenses mais supersticio-
sos e crédulos, nessa hora, 
vale apelar para promessas, 
mandingas e outras formas 
de apelo ao divino, mas a ver-
dade é que, em um ano de 
muitas dificuldades financei-
ras, o alento, para o Botafogo, 
parece longe de vir. Com o 
Paraibano em curso e a Série 
C começando, neste final de 
semana, o que resta é torcer 
para que não ocorram mais 
lesões e que o clube, diri-
gentes, jogadores e comissão 
possam se concentrar mais 
no futebol do que nas ses-
sões de fisioterapia.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Série de lesões em atletas 
assusta direção do Botafogo
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Sousa quer jogar semifinal no domingo

Morre torcedor símbolo do Botafogo-PB

Jornal japonês é
contra Olimpíadas

Paraibana Andressa fica com o bronze na 2a etapa de Circuito

O presidente do Sousa Esporte Clube, 
Aldeone Abrantes, defende a realiza-
ção de seu jogo pelas semifinais 
contra Treze ou São Paulo Crystal já 
no próximo domingo. Ele argumen-
ta  que o clube vai ficar vários dias 
parado e não vê nenhum problema 
a marcação do confronto para o dia 
30. Na próxima semana, o Sousa 
fará a sua estreia no Campeonato 
Brasileiro da Série D. Aldeone, inclu-

sive, mostrou-se bastante chateado 
em relação a uma publicação nas 
redes sociais da Liga do Nordeste, 
falando somente de Botafogo, Cam-
pinense e Treze sobre os favoritos 
à conquista do título estadual de 
2021, esquecendo do Sousa, líder 
da competição e com chances reais 
de levantar o troféu. Tudo para api-
mentar ainda mais a reta final do 
Campeonato Paraibano de 2021.

Após vários dias internado por in-
fecção do novo coronavírus, faleceu 
na manhã de ontem, no hospital 
Metropolitano, em Santa Rita,  Anto-
nio Jaquim de Souza, popularmente, 
conhecido por  “Caroço de Pinha”, e 
também por “Jacaré”, torcedor “sím-
bolo” e apaixonado pelo Botafogo 
da Paraíba. Ele estava internado 
desde o final de mês de abril no 
hospital Dom José Maria Pires, em 

Santa Rita, na Região Metropolitana 
de João Pessoa, infectado pelo novo 
coronavírus, onde chegou a ser intu-
bado, em consequência do seu qua-
dro de saúde. Fumante contumaz, 
“Coroço de Pinha ou Jacaré” tinha 
problemas pulmonares, (efizema), o 
que segundo os médicos do hospital 
contribuíram  para o agravamento da 
situação dele e a morte do mesmo 
na manhã desta quarta-feira(26).

Parceiro oficial dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020, adiados em um 
ano por causa da pandemia do novo 
coronavírus, o jornal japonês Asahi 
Shimbun pediu o cancelamento da 
Olimpíada em um editorial publica-
do nessa quarta-feira. O periódico, 
um dos mais prestigiados do país, 
citou riscos à segurança pública e 
ao sistema de saúde devido ao sur-
to global da covid-19, que já deixou 
12.394 mortos no Japão. Pesquisas 
de opinião recentes mostraram que 
a maioria dos japoneses se opõe à 
realização dos Jogos Olímpicos este 
ano, dado que o evento esportivo 
levaria milhares de estrangeiros a 
um país onde pouco mais de 5% 
da população está vacinada. A lista 
de organizações e pessoas que pro-
testaram contra Tóquio-2020 inclui 
associações de médicos, investidores 
e empresários independentes como 
Masayoshi Son, CEO do SoftBank.

A paraibana Andressa, que atua com a carioca Vitória, ficou em terceiro lugar na segunda etapa do Circuito Brasileiro Challenger 
de Vôlei de Praia. Elas tinham conquistado a primeira etapa no último fim de semana. “ Obrigada a todos que torceram pelo 
nosso time. Dessa vez não conseguimos chegar à final. Mais agradecer, por mais uma vez, conseguir subir ao pódio. Obrigada a 
todos que nos apoiam sempre. Agorá é voltar para casa e treinar para a próxima etapa e quem sabe subir outra vez no pódio”, 
disse a paraibana Andressa, em rede social, após a derrota nas semifinais para a dupla Aline e Neide (SC/AL). As duas etapas do 
Circuito Brasileiro Challenger de Vôlei de Praia aconteceram na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Divulgação

Em 2019, o atacante Rafael Barros já 
tinha passado por uma cirurgia similar 
quando estava na pré-temporada 
do Blomming, da Bolívia

Além de Rafael Barros, 
estão fora das atividades 

Lucas Gabriel e Bruno 
Gonçalves, além de 

Esquerdinha que ainda 
aguarda a sua liberação 

definitiva
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Campeão carioca precisa apenas de um empate no jogo de hoje, no Maracanã, pela Copa Libertadores 2021

Flamengo e Palmei-
ras encerram nesta quin-
ta-feira as participações 
na fase de grupos da Copa 
Libertadores e quem en-
tra em campo mais cedo 
é o alviverde paulista que 
vai enfrentar o já elimina-
do Universitário, do Peru, 
no Allianz Parque, a partir 
das 19h e a tendência é a 
utlização de um time misto 
para poupar titulares vi-
sando a estreia no próximo 
domingo pelo Campeonato 
Brasileiro e diante do atual 
campeão, o Flamengo.

O Palmeiras não pode 
ser mais alcançado e a lide-
rança do Grupo A está con-
firmada. A segunda fase da 
competição somente acon-
tece em julho devido as dis-
putas da Copa América que 
começa na primeira quinze-
na de junho. O sorteio dos 
confrontos das oitavas de 
final da Copa Libertadores 
está previsto para a próxima 
quarta-feira, em Assunção, 
de forma remota, na sede da 
Conmebol.

Já o Flamengo ainda en-

tra em campo pela busca da 
primeira posição do Grupo 
G e enfrenta o Vélez Sars-
field, no Maracanã, a partir 
das 21h, necessitando ape-
nas de um empate. O time 
carioca tem 11 pontos con-
tra 9 do time argentino.

O técnico Rogério Ceni 
não deve escalar a força 
máxima e vai com um time 

alternativo, mas com al-
guns titulares. Ele pretende 
colocar em campo os joga-
dores menos desgastados 
porque já se preocupa com 
o excesso de jogos no mês 
de junho quando não terá 
os principais jogadores que 
estarão nas disputas da 
Copa América.

Geraldo Varela
gvarellajp@gmail.com

Flamengo e Vélez Sarsfield
decidem o 1o lugar do grupo

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de maio de 2021     |     A UNIÃO       23

MP exclui três réus
do incêndio no Ninho

A Justiça do Rio de Janeiro 
decidiu descartar as acusações 
contra três das 11 pessoas 
denunciadas pelo Ministério 
Público do Estado do Rio pelo 
incêndio no centro de treina-
mento do Flamengo, conheci-
do como Ninho do Urubu, que 
matou dez atletas e feriu ou-
tros três em fevereiro de 2019. 
O juiz Marcos Augusto Ramos 
Peixoto, da 36ª Vara Criminal 
do Rio, reconsiderou decisão 
anterior e rejeitou a denúncia 
contra o ex-diretor de base 
Carlos Noval e o engenheiro 
Luiz Felipe Pondé. Já o mo-
nitor Marcus Vinícius Medeiros 
foi absolvido da acusação. 

Libertadores com
arbitragem feminina

A arbitragem brasileira será 
protagonista de mais um 
capítulo histórico do futebol 
sul-americano. Hoje, a Copa 
Libertadores terá seu primei-
ro jogo comandado por uma 
equipe de arbitragem total-
mente feminina. A brasileira 
Edina Alves Batista (FIFA-SP) 
será a árbitra principal do 
jogo entre Defensa y Justicia 
e Independiente del Valle, que 
também terá a auxiliar Neuza 
Inês Back (FIFA-SP). O trio de 
campo será completo por Cin-
dy Nahuelcoy, do Chile. Além 
do trio, todo o resto da 
equipe também será com-
posto por mulheres. 

Fluminense iguala 
feito do Cruzeiro

O Fluminense conseguiu uma 
vitória épica na Argentina ao 
derrotar o River Plate, grande 
favorito à primeira posição do 
grupo, por 3 a 1, no Monu-
mental de Nuñez. O tricolor 
não só terminou em primeiro 
como alcançou um outro feito 
inédito. Esta vitória do Flumi-
nense sobre o River Plate co-
locou o tricolor justamente ao 
lado da Raposa, atualmente 
na Série B, em um grupo se-
leto: o dos únicos clubes bra-
sileiros a terem batido tanto o 
River Plate no Monumental de 
Núñez quanto o Boca Juniors 
na Bombonera considerando 
duelos de Libertadores.

Bragantino já faz
história em Copa

Com emoção o Red Bull 
Bragantino está classificado 
às oitavas de final da Copa 
Sul-Americana. A vaga foi 
garantida nessa terça-feira 
com a vitória sobre o Depor-
tes tolima (COL), de virada, 
por 2 a 1, no estádio Pueblo 
Nuevo, em San Cristóbal, na 
Venezuela. A partida foi vá-
lida pela última rodada da 
fase de grupos. A classificação 
aconteceu graças a uma com-
binação de resultados. Isso 
porque o então líder Emelec 
(EQU) perdeu para o talleres 
(ARG) por 4 a 1, no Equador, 
e estacionou nos dez pontos 
no Grupo G.

Curtas

Outros dois times bra-
sileiros têm decisão nesta 
quinta-feira pela Copa Sul-A-
mericana.  O Ceará vai jogar 
com o Jorge Wilstermann, na 
Bolívia, a partir das 19h15, 
necessitando de uma vitória 
para garantir a classificação 
às oitavas de final. O time 
cearense tem nove pontos 
contra oito do Arsenal de Sa-

randi, da Argentina, que joga 
em casa contra o Bolivar, no 
mesmo horário.

Quem também tenta se 
garantir na próxima fase é o 
Athletico-PR que joga na Are-
na da Baixada, às 21h30, con-
tra o Aucas, do Equador, este 
já eliminado. o “Furacão” só 
precisa de um empate para 
chegar às oitavas.

Copa Sul-Americana

Foto: Instagram/Flamengo

pontos tem o Flamengo 
contra 9 do time 

argentino na última 
rodada de grupos

11

Treino do Flamengo na última terça-feira se preparando para o embate contra os argentinos nesta quinta

Copa Libertadores

Cuca prevê adversário forte nas oitavas

O Atlético-MG goleou o La Guai-
ra, da Venezuela, pelo placar de 4 a 
0, na terça-feira, e assegurou a me-
lhor campanha entre os 32 times 
da fase de grupos da Copa Liberta-
dores. Ainda que não possa contar 
com público nas arquibancadas por 
causa da pandemia do novo corona-
vírus, o time mineiro garantiu que 
sempre irá decidir em sua casa as 
fases de mata-mata até as semifi-
nais da competição.

“Na temporada passada, com 
o Santos, nós também trouxemos o 
segundo jogo com a LDU para casa, 
ainda que tenhamos perdido. Trou-
xemos o segundo jogo com o Grêmio 
para casa. E trouxemos o segundo 
jogo com o Boca para casa. E deu 
certo, mesmo sem torcida. É uma 
pequena vantagem, mas é uma van-
tagem. Às vezes, faz a diferença”, 
avaliou Cuca, em entrevista coletiva.

Agência Estado

Tem River Plate, 
São Paulo e outros que podem 

se classificar em segundo. 
Isso é uma pequena vantagem 

que você tem, de trazer o 
segundo jogo para casa

Apesar da vantagem de se classi-
ficar às oitavas de final com a melhor 
campanha no geral, o Atlético-MG 
não está livre de encarar um duelo 
complicado já na próxima fase. Os 
confrontos serão definidos através 
de um sorteio da Confederação Sul
-Americana de Futebol (Conmebol), 
agendado para o próximo dia 2.

“Tem River Plate, São Paulo e 
outros que podem se classificar em 
segundo. Isso é uma pequena vanta-
gem que você tem, de trazer o se-
gundo jogo para casa. Para 
isso, a gente fez uma pri-
meira etapa muito boa. 
Tivemos um empate no 
primeiro jogo e, depois, 
cinco vitórias, o que nos 
deixou em primeiro na 
classificação geral”, alertou Cuca.

Além de brasileiros e argenti-
nos, outras equipes já garantidas 
no segundo lugar são Cerro Porteño 
(Paraguai) e o Defensa y Justicia (Ar-
gentina). O pote para o sorteio ain-
da pode contar com Internacional, 
Boca Juniors, Santos e até mesmo o 
Flamengo, já classificado, mas não 
garantido como líder do seu grupo.

A vitória sobre o La Guaira 
transformou Cuca no treinador com 
maior número de jogos pelo Atléti-
co-MG na história da Libertadores. 
O técnico ultrapassou Levir Culpi e 
agora lidera a lista de forma isola-

da, com 18 partidas à frente do 
time no torneio.

Assim como em 2013, 
quando comandou a 
equipe nas 14 partidas 
que levaram ao título 
inédito, Cuca avança às 
oitavas de final desta 
vez com retrospecto 
ainda melhor. “Nossa 

primeira fase foi brilhante. 
De 18, nós fizemos 16 pon-

tos. A gente está muito 
contente. Temos jogado 
bem e é isso que a gente 
busca, essa perspectiva. 
Se você está em evolu-
ção, a perspectiva é boa 

de fazermos bons cam-
peonatos”, completou.

O paraibano Hulk 
foi o grande 

destaque do Atlético 
Mineiro na Copa 
Libertadores na 

fase de grupos que 
será encerrada hoje
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Cantor e compositor Gabriel Diniz morreu em 2019 em um acidente 
aéreo no município de Estância, no sul de Sergipe, na divisa com a Bahia

Dois anos sem 
‘Jenifer’ e o som do 
forró-swingueira

Há exatos dois anos, após rea-
lizar uma apresentação na cidade 
de Feira de Santana, na Bahia, o 
sul-mato-grossense “naturalizado” 
paraibano José Gabriel de Souza Di-
niz, mais conhecido como Gabriel 
Diniz, seguia em destino a Maceió, 
Alagoas, para se encontrar com os 
pais e comemorar o aniversário da 
namorada, que completava 25 anos.

O avião monomotor em que via-
java, entretanto, caiu em Estância, 
no sul de Sergipe, assim causando a 

morte do cantor e compositor (aos 
28 anos), do piloto Abraão Farias e 
do copiloto Linaldo Xavier Rodri-
gues. Médicos do Instituto Médico 
Legal (IML) sergipano confirmaram 
que o impacto da queda foi respon-
sável pela morte das vítimas, o que 
ocasionou diversos traumatismos 
torácicos, traumatismos abdomi-
nais e traumatismos cranianos.

O velório do artista movimen-
tou a capital paraibana, onde ocor-
reu o enterro. A morte de Gabriel 
repercutiu nacional e internacional-
mente, incluindo veículos como Bil-

lboard, Clarín, Daily Mail, New York 
Daily News, People, The Sun, Daily 
Star, NME e AOL. Quase um ano 
após o acidente, a Agência Nacio-
nal de Aviação Civil (Anac) concluiu 
que avião que caiu com Gabriel Di-
niz fazia táxi aéreo ilegal e não po-
dia fazer transporte remunerado de 
pessoas.

Natural de Campo Grande, no 
Mato Grosso do Sul (nasceu a 18 de 
outubro de 1990), na adolescência 
mudou-se com a família para João 
Pessoa, onde foi criado. Gabriel Di-
niz iniciou a carreira como músi-

co cantando em algumas festas na 
Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG), onde estudava En-
genharia Elétrica.

Aos 19 anos, se consolidou na 
cena nordestina com a banda Forró 
na Farra, em João Pessoa, pela pro-
dutora Luan Promoções e Evento, 
também responsável por gerir as 
carreiras de Wesley Safadão, Luan 
Santana, Zezé Di Camargo & Lucia-
no, entre outros artistas. Seu estilo 
musical era o diferencial do cantor, 
uma mistura de forró estilizado com 
a swingueira (pagode baiano) cha-

mava a atenção do público.
Gabriel Diniz inovou ao dar 

destaque à percussão no forró, com 
o uso preponderante das congas e 
repiniques em suas músicas. Tor-
nou-se nacionalmente conhecido 
pelo single ‘Jenifer’, o qual ficou em 
primeiro lugar entre as canções 
mais tocadas nas rádios e nas para-
das de streaming do Brasil, conso-
lidando-se como o hit do verão de 
2019. A canção, segundo o Escritó-
rio Central de Arrecadação e Distri-
buição, foi a música mais tocada no 
Carnaval de 2019.

Da Redação

Aforismo
“Hoje nós enterramos os seus restos na 

terra como uma semente da imortalidade. 
Os nossos corações estão cheios de tristeza, 

mas ao mesmo tempo de uma alegre 
esperança e de uma gratidão profunda 

[na homilia ao papa João Paulo II].”

(Papa Bento XVI)

366 — Procópio, usurpador romano
1564 — João Calvino, teólogo cristão francês
1840 — Nicolo Paganini, 
compositor e violinista italiano
1992 — Hilton Carneiro Motta, radialista (PB)
2002 — João Amazonas, político brasileiro
2017 — Mãe Beata de Iemanjá, 
sacerdotisa brasileira
2019 — Gabriel Diniz, cantor e compositor (PB)

Mortes na História

Obituário

Márcio Almeida Gomes
24/5/2021 – Em Campina Grande (PB), 
vítima de complicações provocadas pela 
covid-19. Empresário campinense, pro-
prietário da fábrica Telhaforte.

Foto: Álbum de FamÍlia

Chi Modu
22/5/2021 – Aos 54 anos, de causa não 
anunciada. Um dos fotógrafos de desta-
que do mundo do hip-hop. Ele registrou 
imagens icônicas de Biggie Smalls, Tupac 
Shakur, Eazy-E, Mobb Deep, Snoop Dogg, 
Dr. Dre e LL Cool J, entre outros rappers. 
Nigeriano naturalizado norte-americano, esteve no Brasil 
em 2018 e fez uma exposição de fotos em São Paulo. Como 
diretor de fotografia da revista The Source, fez mais de 30 
capas durante seis anos.

Foto: Zona Suburbana

Ally Sidloski
22/5/2021 – Aos 21 anos, após um 
afogamento. Jogadora de futebol norte-a-
mericana da Universidade de Cincinnati. 
Ela desapareceu enquanto nadava no lago 
East Fork e seu corpo foi encontrado no 
dia seguinte.

Foto: Divulgação

# Covid-19 no sistema prisional
Ao menos 437 presos e servidores do sistema prisional morreram 
em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia no Brasil. 
Do total, 237 são funcionários, como agentes penitenciários e ser-
vidores da saúde, número que impressiona, já que é maior que o 
de detentos mortos no mesmo período (200). Há no país cerca de 
85 mil agentes penitenciários, por exemplo. Já o número de presos 
chega a quase 700 mil. 

# Rio de corpos flutuantes
As águas do Rio Ganges, o mais sagrado da Índia, estão sendo 
tomadas por corpos, no momento em que o país asiático co-
lapsa diante da pandemia de covid-19. Centenas de corpos têm 
sido encontrados flutuando no rio ou enterrados nas areias de 
suas margens. Os corpos “desaguam” no Estado de Uttar Pra-
desh, no norte do país.

# Cemitério clandestino descoberto
Autoridades de El Salvador anunciaram que estavam escavando 
um cemitério clandestino descoberto na casa de um ex-policial 
e que pode ter até 40 corpos, e acredita-se que a maioria deles 
seja de mulheres. A exumação dos corpos pode levar um mês. Os 
restos mortais de pelo menos 24 pessoas foram recuperados até 
agora na casa, que fica no município de Chalchuapa, cerca de 78 
quilômetros a noroeste da capital San Salvador.

Breves & Curtas

Yuan Longping
22/5/2021 – Aos 91 anos, em 
Changsha, na Província de Hu-
nan (China). Agrônomo conhecido 
mundialmente como o pai do arroz 
híbrido. Seu trabalho contribuiu 
para erradicar a fome de milhões de 
pessoas. Em 1973 cultivou com sucesso os primeiros 
campos com arroz híbrido, um tipo tolerante a ambien-
tes salino-alcalinos e ao frio. O cereal foi plantado em 
grande escala na China e em outros países.

Foto: Prensa Latina

André Ribeiro
22/5/2021 – Aos 55 anos, de câncer 
de intestino. Piloto que fez história no 
automobilismo brasileiro. Nas pis-
tas, ele se destacou na Fórmula Indy, 
uma das principais competições dos 
Estados Unidos. Passou pela Penske, 
uma das mais tradicionais equipes da Indy. Ao longo 
das quatro temporadas na Indy, o ex-piloto natural de 
São Paulo disputou 68 provas, obteve duas poles, três 
vitórias e subiu ao pódio em quatro ocasiões.

Foto: Divulgação

José Geraldo Alves (Canário)
22/5/2021 – Aos 78 anos, vítima de 
um câncer no esôfago. Ex-jogador de 
futebol, foi lateral-esquerdo do Vasco 
da Gama e do Barra Mansa. Nasceu 
na cidade de Passa Vinte (MG) e foi 
para Barra Mansa (RJ) ainda mui-
to jovem. Também vestiu as camisas do Bonsucesso 
e Barbará, por onde encerrou a carreira. No Barra 
Mansa atuou profissionalmente entre os anos de 1965 
e 1969, fazendo parte de várias conquistas, incluindo 

Foto: Divulgação

Íris Ávila
23/5/2021 – Aos 25 anos, em Belo Hori-
zonte (MG). Influenciadora digital consi-
derada uma das torcedoras símbolo do 
Cruzeiro (MG). Estava internada desde o 
dia 21 após sofre um acidente. Apaixona-
da pelo clube mineiro, era conhecida por 
muitos torcedores e jogadores do clube.

Foto: Redes Sociais

Miguel Braga
23/5/2021 – Aos 55 anos, em Recife (PE), 
de covid-19. Produtor de eventos conhe-
cido em todo o país por coordenar os 
concursos do Miss e Mister Pernambuco.

Foto: Arquivo Pessoal
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os títulos da Copa Vale do Paraíba de 1965, 1967 e 1968. 
Pelo Vasco, sagrou-se bicampeão do Campeonato Carioca 
de aspirantes.

Juelma Paraíso (Rabuda do Cassenda)
24/5/2021 – Em Luanda (Angola). Mode-
lo angolana que na sua conta no Insta-
gram tinha quase 60 mil seguidores. A 
digital influencer fazia sucesso nas redes 
sociais com imagens que destacavam a 
“sua forma avantajada”.

Foto: Correio Kianda

Max Mosley
24/5/2021 – Aos 81 anos, em Londres 
(Inglaterra). Presidente da FIA entre 1993 
e 2009. Nasceu em 1940 no Reino Unido, 
filho de Oswald Mosley, líder da União 
Britânica de Fascistas. Piloto amador, foi 
um dos fundadores da March, equipe que 
disputaria a Fórmula 1 ainda na década de 1970. Sua gestão 
na FIA foi marcada por escândalos na vida pessoal: em 2008, 
a imprensa britânica descobriu uma orgia dele com prostitu-
tas, com os envolvidos usando roupas de conotação nazista.

Foto: Reprodução

José Almi Pereira Moura (Cabo Almi)
24/5/2021 – Aos 58 anos, em Campo 
Grande (MS), por complicações da co-
vid-19. Deputado estadual do Mato Gros-
so do Sul pelo PT. Nasceu no município de 
Jardim Olinda (PR), em 17 de dezembro 
de 1962. Em 1996, foi eleito vereador em 
Campo Grande, pelo Partido dos Trabalhadores, sendo ree-
leito por mais três mandatos, até assumir a vaga de deputa-
do estadual em 2011.

Foto: Victor Chileno

Rosane Ramos de Oliveira Michels
25/5/2021 – Aos 65 anos, vítima do novo 
coronavírus. Juíza gaúcha que ingressou 
no Poder Judiciário do Rio Grande do Sul 
em 1985. Era titular da 1ª Relatoria da 2ª 
Turma Recursal da Fazenda Pública do 
Rio Grande do Sul. 

Foto: Divulgação

William Shakespeare
25/5/2021 – Aos 81 anos. Britânico que foi 
o primeiro homem no mundo a receber a 
vacina contra a covid-19. Ele foi inoculado 
com o fármaco da Pfizer em dezembro de 
2020 no Hospital Universitário de Coven-
try, minutos depois de Margaret Keenan, 
de 91 anos, a primeira pessoa no mundo a receber a vacina.

Foto: Reprodução

Janilson Veras Barbosa
(Coronel Janilson)
25/5/2021 – Em Palmas (TO), em decor-
rência de um AVC. Prefeito de Tupiratins 
(TO) pelo DEM. Foi comandante-geral da 
PM do Tocantins nos anos de 1990 e Se-
cretário da Segurança Pública do Estado. 
Entre 2013 e 2016, ele tinha sido vice-prefeito de Tupi-
ratins na gestão de Wilson Veloso, na época os dois eram 
filiados ao PSDB. Em 2020 se elegeu prefeito com 61,91% 
dos votos válidos.

Foto: Divulgação
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Região vive série de conflitos desde que foi deflagrada uma operação da Polícia Federal e do Ibama contra o garimpo ilegal

Garimpeiros incendeiam casas 
em terras indígenas no Pará

André Borges 
Agência Estado

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA REGIÃO CARIRI-PB - EDITAL  
E CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Eliverson Oliveira Santos, CPF 
697.063.604-68, residente na Rua Coronel João Santa Cruz, 190, Centro, Monteiro-PB, CEP 58.500-
000, Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da Região Cariri-PB, CNPJ nº 
01.465.413/0001-04, com abrangência intermunicipal, convoca todos os servidores públicos munici-
pais dos municípios de Monteiro, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro, São João do Tigre, Camalaú, 
Sumé, Congo, Prata, Ouro Velho, Amparo e Caraúbas, Estado da Paraíba, da administração direta 
e indireta, ativos e inativos, para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária de acordo 
com as seguintes especificações: DATA: 18/06/2021, às 15h00min, em primeira convocação com 
todos os servidores dos municípios acima listados, e às 16h00min, em segunda convocação, com 
qualquer número de servidores dos municípios acima listados presentes. LOCAL: Sede do sindicato. 
ENDEREÇO: Trav. Silvino Nóbrega de Andrade, 36 – Centro, Monteiro/PB – CEP 58.500-000. PAUTA: 
1 – Ratificação de Fundação do Sindicato; 2 – Ratificação da última eleição e posse da Diretoria 
e Conselho Fiscal e respectivos suplentes; 3 – Modificação e aprovação do Estatuto; 4 – Outros 
pontos. Monteiro/PB, 20 de maio de 2021. Eliverson Oliveira Santos – Presidente.

A GERAN CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO E IMOBILIARIA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
15.812.262/0001-28, torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
de Operação para uma edificação multifamiliar, localizado na rua Manoel Felisberto da Silva, 361 
– Gramame, setor 57, quadra 271, lote 049, João Pessoa – PB.

A GUEDES PEREIRA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 
12.011.855/0001-05, torna publico que requereu a SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Licença 
de Operação para uma edificação multifamiliar, localizado na rua Manoel Felisberto da Silva, 321 
– Gramame, setor 57, quadra 271, lote 099, João Pessoa – PB.

MARSOL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 34103342/0001-59  torna público 
que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  Ambiente a Licença DE OPERAÇÃO, INFOR-
MANDO A CONCLUSÃO DA construção do Empreendimento Residencial , situado no endereço.: 
RUA SEVERINA CRISPIM VERAS CEP 58065-075 Bairro:.PLANALTO DA BOA ESPERANÇA.

PEDRA LUX EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 
11.328.003/0001-75, TORNA PÚBLICO QUE SOLICITOU JUNTO A SEMAM A LICENÇA 
PRÉVIA,ATRAVÉS DO PROCESSO 2020/058824 PARA LOTEAMENTO, LOCALIZADO A RUA 
FLODOALDO PEIXOTO,CÚIA NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA – PB.ST 54 QD 210 LT 0055.

NGR CLÍNICA MÉDICA EIRELI, torna público que requereu da SEMAM - SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE A LICENÇA LO,  para operação de Atividade Médica Ambulatorial com recursos para 
realização de Procedimentos Cirúrgicos, situado na Avenida Esperança, 790, Sala 10, Manaíra 
– João Pessoa PB.- 

OTAVIO DE MEIRA LINS FILHO, CPF: 291.556.304-72, com endereço na Avenida Umbuzeiro, 547, 
Apt-302, Manaíra, Joao Pessoa, PB. Vem por meio deste, solicitar que torne público a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura a Licença previa e a Licença de Instalação da 
Obra Residencial unifamiliar, localizado no Condomínio Ponta de Campina, Lote -42, QD-A, Bairro 
Ponta de Campina, Cabedelo – PB.

Garimpeiros queimaram 
casas de moradores da terra 
indígena Munduruku, no mu-
nicípio de Jacareacanga, no 
Pará. A região vive uma série 
de conflitos desde o início da 
semana, quando foi deflagrada 
uma operação da Polícia Fede-
ral e do Ibama contra o avanço 
do garimpo ilegal.

Na aldeia Fazenda Tapa-
jós, dentro da terra indígena 
Munduruku, em um local co-
nhecido como a entrada do 
Rio das Tropas, casas foram 
incendiadas. Na cidade, cente-
nas de garimpeiros, apoiados 
pela prefeitura local, organi-
zaram atos para fechar todo o 
comércio ontem, como revelou 
anteontem o Estadão.

A reportagem teve aces-
so a conversas trocadas entre 
garimpeiros e o vice-prefeito 
de Jacareacanga, Valmar Kaba 
(Republicanos). Nas mensa-
gens, eles combinaram ações 
para fechar supermercados 
e todo o comércio da cidade 
ontem, além de se encami-
nharem até o aeroporto da 
cidade, em protesto contra 
as ações.

“Agora é que é o momento. 
É combinar tudo. Esses restau-
rantes, comerciantes… Fechar 
tudo. Eles não vão aguentar 
sem comer. A articulação é essa 
daí, comerciante, mototáxi, 
barqueiro. Agora é que é a hora 
do movimento, entendeu”, diz 
Valmar Kaba.

Em uma resposta en-

viada ao vice-prefeito, outra 
pessoa diz: “Eu topo isso, Val-
mar. Se o pessoal concordar, 
chegou a hora de nós fazer-
mos o movimento agora. Cadê 
os guerreiros, que vão para o 
movimento? Cadê os chefes 
dos guerreiros, também? Tem 
que se unir. Comigo não tem 
frescura, não, Valmar. Eu não 
tenho medo, eu topo mesmo. 
Chegou a hora de nós fazermos 
isso. Nós temos que fechar os 
comércios todos. Temos que 
nos unir para ir pra lar pro ae-
roporto”. A reportagem tentou 
contato com o vice-prefeito, 
mas não obteve resposta.

Articulação do Povos In-
dígenas do Brasil (Apib) e a 
Coordenações das Organiza-
ções Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab) divulgaram 
nota de alerta e risco de vida 
aos 14 mil indígenas que vi-
vem na região. “Mais uma vez, 
vidas indígenas estão ameaça-
das pelo garimpo e por garim-
peiros na Amazônia. A rotina 
de terror se repete também 
na TI Yanomami, em Rorai-
ma, sob ataque intenso desde 
o início do mês. A deputada 
Joenia Wapichana denunciou 
a situação na TI Munduruku 
durante sessão da Comissão de 
Direitos Humanos e Minorias 
da Câmara Federal.”

Pelas redes sociais, o 
governador do Pará, Helder 
Barbalho (MDB) declarou que 
enviou pessoal para “mediar” 
a crise. “Preocupado com o cli-
ma de tensão, provocado por 
uma operação dos órgãos do 
Governo Federal em Jacarea-

canga, pedi para o comandante 
regional da Polícia Militar se 
dirigir ao local. Com reforço de 
tropas estaduais, para fazer a 
mediação com os órgãos fede-
rais para uma negociação pa-
cífica e preservar a população.”

As informações sobre a 
operação vazaram e chegaram 
antes aos garimpeiros. Em do-
cumento ao qual a reportagem 
teve acesso, a PF informa que 
seria feito o trabalho “em um 
raio de 200 km contados como 
epicentro a cidade de Jacarea-
canga (PA)”. As ações estão pre-
vistas para ocorrerem entre 
23 de maio e 10 de junho, em 
diversas unidades de conser-
vação da região, além de terras 
indígenas.

Mensagens trocadas en-
tre os garimpeiros na terça-fei-
ra, 25, procuravam espalhar a 
informação sobre os locais das 
operações. A maior preocupa-
ção é esconder equipamentos 
ou retirá-los a tempo, antes 
que os agentes cheguem e des-
truam o material. A destrui-
ção de máquinas é uma ação 
prevista em lei e, inclusive, re-
comendável em uma série de 
situações. Muitas vezes, o des-
colamento dos equipamentos 
oferece risco aos agentes, que 
podem ser alvos de emboscada 
durante a mobilização. Para-
lelamente, a queima dos bens 
impossibilita a sua retomada e 
reutilização pelos criminosos. 
O presidente Jair Bolsonaro 
já se posicionou, em diversas 
ocasiões, contra a queima dos 
equipamentos.

Em nota divulgada ontem, 

a PF chegou a indicar que as 
Forças de Segurança que par-
ticipavam da ação, batizada 
de Operação Mundurukânia, 
‘foram surpreendidas por um 
grupo de garimpeiros, que ini-
ciou um protesto contra a ope-
ração de proteção das terras 
indígenas’. “Os manifestantes 
tentaram invadir a base e de-
predar patrimônio da União, 
aeronaves e equipamentos 
policiais, provocando que me-
didas de contenção fossem to-
madas com efetividade para a 
dispersão dos invasores sem 
que houvesse feridos”, disse a 
corporação.

Os garimpeiros costu-
mam levar, para dentro da 

floresta, retroescavadeiras 
de grande porte, conhecidas 
como “PCs”. Trata-se de má-
quinas caras, que custam, fa-
cilmente, cerca de R$ 500 mil.

Garimpo em terra indí-
gena é crime, bem como qual-
quer outra atividade de fora 
que tenha impacto direto no 
território. Como a maior parte 
das áreas externas às terras 
indígenas já foi explorada, ga-
rimpeiros e madeireiros con-
centram suas ações dentro das 
terras demarcadas.

Aliciamento
No dia 14 de abril, ga-

rimpeiros da região chega-
ram a bloquear a passagem 

de quem seguia pela BR-230, 
a Rodovia Transamazônica, 
que corta o município. As in-
vestigações apontam que os 
garimpeiros têm aliciado um 
pequeno grupo de indígenas, 
que libera o acesso às terras 
indígenas ao receberem um 
pequeno valor.

Não se trata de uma situa-
ção nova. Entre 2018 e 2020, 
diversas retroescavadeiras fo-
ram destruídas em ações na 
região, mas logo foram repos-
tas por empresários locais. As 
investigações apontam que há 
envolvimento de diversos po-
líticos locais com as ações de 
garimpo que se espalham por 
todo o município.

Incêndios ocorreram na aldeia Fazenda Tapajós, dentro da terra indígena Munduruku, no município de Jacareacanga

Foto: Agência Estado

O Senado aprovou a Me-
dida Provisória que prorroga 
regras de reembolso e remar-
cação de passagens aéreas 
para voos cancelados durante 
a pandemia do novo corona-
vírus. O texto foi aprovado de 
forma simbólica e segue ago-
ra para sanção presidencial.

Editada pelo governo no 
fim do ano passado, a pro-
posta estendia a validade 
das regras aprovadas no ano 
passado até 31 de outubro. 
Na Câmara, deputados deci-
diram aumentar o prazo até 
31 de dezembro deste ano. 
O reembolso poderá ser feito 
em 12 meses a contar da data 
do voo cancelado, sem multa. 
A mudança foi mantida pelo 
Senado.

O relator da matéria 
na Câmara, delegado Pablo 
(PSL-AM), acatou sugestão 
do governo e da Associação 
Nacional das Empresas Ad-
ministradoras de Aeroportos 
(Aneea) para permitir às con-
cessionárias anteciparem o 
pagamento das contribuições 
fixas anuais ao Fundo Nacio-
nal de Aviação Civil (FNAC).

Segundo o deputado, o 
câmbio permitirá um alívio 
no fluxo de caixa das empre-
sas e uma receita de R$ 8 bi-

lhões ao fundo neste ano.
Pela proposta, o cálculo 

do valor presente das con-
tribuições fixas deverá ado-
tar a taxa vigente do fluxo de 
caixa marginal adotada pela 
Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) para processos de 
revisão extraordinária, acres-
cida de 5 pontos porcentuais 
caso no mínimo 50% do valor 
total remanescente a ser pago 
seja antecipado.

“Essa antecipação pa-
rece-nos uma boa solução. 
As empresas terão um alívio 
futuro em seus caixas em 
função da taxa de desconto, 
e o Fundo Nacional de Avia-
ção Civil receberá recursos 
extraordinários para provi-
dências emergenciais da pan-
demia”, afirmou o senador 
Antonio Anastasia (PSD-MG), 
relator da medida no Senado.

Para Anastasia, as mu-
danças feitas pela Câmara, 
como a prorrogação, eram ne-
cessárias. “Aprimora pontos 
importantes do texto. Além 
disso, abre a oportunidade 
para que as concessionárias 
dos aeroportos aportem ime-
diatamente recursos neces-
sários ao Fundo Nacional de 
Aviação Civil. Por isso somos 
favoráveis à sua aprovação, 
na forma do texto enviado 
pela Câmara dos Deputados”, 
disse.

MP sobre reembolso de 
passagens é aprovada
Camila Turtelli 
Agência Estado

Eduardo Rodrigues 
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Governo Federal ainda calcula impacto de 
projeto de incentivo de emprego a jovem

O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho do Ministé-
rio da Economia, Bruno Bianco, 
disse ontem que o governo ain-
da está calculando o impacto do 
projeto aprovado pelo Senado de 
incentivo a emprego a jovens de 
16 a 29 anos, prevendo redução 
de contribuição sobre a folha e ao 
FGTS. Ele lembrou que o projeto 
é semelhante à MP do Emprego 
Verde Amarelo, que caducou.

“Precisamos fazer o cálcu-
lo e ver os impactos e as prio-
ridades do governo. De fato é 
importante se preocupar com o 
trabalho dos jovens e o projeto é 
próximo do que é defendido por 

governo, mas precisamos ver as 
prioridades”, respondeu. “Para 
que possamos avaliar o projeto, 
precisamos calcular os valores”, 
completou o secretário.

Bianco voltou a argumentar 
que o custo do emprego é um dos 
grandes problemas do Brasil. “A 
baixa qualificação muitas vezes 
faz com que o custo do salário 
e dos encargos seja maior que o 
valor produzido pelo funcioná-
rio. Por isso precisamos reduzir 
o custo do trabalho e ampliar 
a qualificação”, avaliou, citando 
que o governo já planeja lançar 
em breve o Bônus de Inclusão 
Produtiva e o de Qualificação 
(BIP e BIQ).

“O público do BIP é mer-
cado informal, que sequer tem 
acesso a oportunidades de em-

prego. Não é o emprego, é uma 
rampa de acesso para o emprego. 
Em segundo lugar, temos que 
agregar segurança jurídica ao 
mercado de trabalho. Os pilares 
incluem redução de encargos 
do trabalho com qualificação, 
segurança jurídica e desburocra-
tização”, acrescentou.

O diretor de programa da 
secretaria, Luís Felipe Batista de 

Oliveira, destacou que há uma 
situação de informalidade he-
terogênea entre regiões e faixas 
etárias no país. “O salário médio 
mais elevado de jovens na Rais 
é maior (que o salário mínimo) 
porque se considera quem che-
gou lá. É um viés de seleção, que 
não considera as pessoas que 
não tiveram oportunidades por 
motivos estruturais”, explicou.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00023/2021
A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00023/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição material de construção, 
cuja abertura será no dia 15.06.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Emailcpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar, 26 de maio de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  LICITAÇÃO

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

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00024/2021, do tipo menor preço por item, para aquisição/fornecimento de peças, 
cuja abertura será no dia 15.06.2021 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83)  3499-1180 e pelo Email cpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 26 de maio de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 00022/2021, cujo objeto AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO 
PARA DIAGNÓSTICO DE COVID-19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO 
DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, DE ACORDO COM 
A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. DATA DA ABERTURA: 02 DE JUNHO DE 2021, 
ÀS 11H01MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no horário das 08h às 12h dos dias úteis, no 
endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br e www.portalde-
compraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 26 de Maio de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00030/2021
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 DP00030/2021, 
que objetiva: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMO-
ÇÃO DE RESÍDUOS, NIVELAMENTO, TERRAPLANAGEM, ARAÇÃO DE TERRA E AFINS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento 
e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRE LUIZ GOMES DA SILVA 08722662731 - R$ 240.800,00.

Alagoa Nova - PB, 14 de Maio de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2021, que objetiva: CONTRATAÇAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 
PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: HELDER DE LIMA VIANA - R$ 69.000,00.

Alagoa Nova - PB, 26 de Maio de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA Nº DP00030/2021
OBJETO: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMO-

ÇÃO DE RESÍDUOS, NIVELAMENTO, TERRAPLANAGEM, ARAÇÃO DE TERRA E AFINS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DP00030/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS VIGÊNCIA: até 16/07/2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00086/2021 - 17.05.21 - ANDRE 
LUIZ GOMES DA SILVA 08722662731 - R$ 240.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
OBJETO: CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DO 
SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00016/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa 
Nova e: CT Nº 00087/2021 - 26.05.21 - HELDER DE LIMA VIANA - R$ 69.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar (PNAE), 
com fornecimento de forma parcelada, conforme necessidade da Prefeitura de Alcantil–PB; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO A AMARAL 
JUNIOR ME - R$ 94.778,00; MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 141.599,00.

Alcantil - PB, 26 de Maio de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00016/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a Merenda Escolar (PNAE), 
com fornecimento de forma parcelada, conforme necessidade da Prefeitura de Alcantil–PB; 
ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 94.778,00; MEGA MASTER 
COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 141.599,00.

Alcantil - PB, 26 de Maio de 2021
TIAGO LAMARTINY DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Contratação de empresa do ramo para aquisição de gêneros alimentícios, destinados 
a Merenda Escolar (PNAE), com fornecimento de forma parcelada, conforme necessidade da 
Prefeitura de Alcantil–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Alcantil: 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA 
E ESPORTES 04004.12.361.1005.2010 – MANTER AS ATIVIDADES DE MERENDA ESCOLAR 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 
25058/2021 - 26.05.21 - MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - R$ 141.599,00; CT 
Nº 25059/2021 - 26.05.21 - ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME - R$ 94.778,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Edital do - Pregão Eletrônico  nº 00029/2021, onde se lê: 

“ Abertura da sessão  pública as 14:00 horas do dia 07 de junho de 2021, inicio da fase de lances: 
14:01 horas do dia 07 de junho de 2021  leia-se: “ Abertura da sessão  pública as 14:00 horas 
do dia 08 de junho de 2021, inicio da fase de lances: 14:01 horas do dia 08 de junho de 2021”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Gama 
Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 
3369-1037. E-mail: licitacao@arara.pb.gov.br. 

Arara - PB, 26 de Maio de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DIVERSAS DESTINADOS A FROTA VEICULAR DE PROPRIEDADE 
DESTA PREFEITRURA PARA O EEXERCÍCIO DE 2021; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE 
VEICULOS E PECAS LTDA - R$ 147.700,00; GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE 
PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 67.600,00; PEDRO CARDOSO DA SILVA JUNIOR 
07478427448 - R$ 106.000,00.

Arara - PB, 20 de Maio de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00027/2021, que objetiva: Contratação de Empresa 
para prestação de serviço de recapagem de pneus, que tem como objetivo atender a frota de 
veículos pertencentes e/ou locados a está entidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA - R$ 213.960,00.

Arara - PB, 20 de Maio de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00028/2021, que objetiva: Aquisição parceladas 
de postes de concreto para iluminação pública deste município; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: INCOPOST – INDUSTRIA DE PREMOLDA-
DOS LTDA - R$ 62.600,00.

Arara - PB, 20 de Maio de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: 
Pavimentação e Portal no Centro de Comercialização de Animais; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI 
- R$ 147.813,56. Convocamos a empresa ganhadora para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Araruna - PB, 25 de maio de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO
TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Araruna/PB, informa ao público 
em geral, em especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: Contratação 
de Pessoa Jurídica para prestar serviços de engenharia visando a EXECUÇÃO DE URBANIZAÇÃO 
DE CANTEIROS EM TRECHO DA AVENIDA SEMEÃO LEAL NO CENTRO DE ARARUNA/PB, 
que o recurso apresentado pela empresa SANTOS ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 
11.064.583/0001/30, após análise pela PROJU e reanalise pela CPL, o mesmo foi DEFERIDO, 
retificando o resultado da habilitação e entrando a recorrente no rol das empresas habilitadas para 
o referido certame. Ficam desde já os interessados convocados para abertura dos envelopes de 
propostas de preços dos licitantes habilitados para o dia 31/05/2021 as 09h, no mesmo endereço que 
ocorreu a sessão anterior. 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, 26 de maio de 2021.
 Marcielma Martins Cardoso

Presidente da Comissão de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 08 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE KITS DIDÁTICOS DES-
TINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 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: (083) 3396–1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 26 de maio de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 10:00 horas do dia 08 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
PARCELADO E DIÁRIO DE BOTIJÕES DE GÁS GLP E ÁGUA MINERAL EM ATENDIMENTO AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: www.aroeiras.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 26 de maio de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para confecção de vestuários para 
atender a demanda das diversas secretarias deste município. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396–1020. E-mail: 
licitacaopmaroeiras@gmail.com. Edital: http://www.aroeiras.pb.gov.br/home; www.tce.pb.gov.br. 

Aroeiras - PB, 26 de maio de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AROEIRAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pedro Américo, 80 - Centro - Aroeiras - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de veículos, tipo ambulância para simples 
remoção, furgão todo em chapa de aço original de fábrica,0 (zero) km, destinados ao atendimento 
das demandas daSecretaria e Fundo Municipal de Saúde deste Município. Abertura da sessão 
pública: 11:00 horas do dia 08 de junho de 2021. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 08 
de junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3396-1020. E-mail: licitacaopmaroeiras@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Aroeiras - PB, 26 de maio de 2021
MAGNO FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DE TRAIÇÃO
CONVOCAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
OBJETO: Locação de 01 (um) veículo tipo: caminhão/basculante, para execução dos serviços 

de coleta de lixo grosso e domiciliar, da sede do município para o aterro sanitário localizado na 
cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste município: BERNARDINO DE 
CARVALHO CAMARA NETO; CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO; CONSTRUTORA 
APODI EIRELI; DNA SERVICOS, ENTRETENIMENTOS, PROMOCOES E LOCACOES EIRELI; 
EMERSON FERNANDES DA SILVA 12526317401; FORMATO CONSTRUCOES E PRESTADORA 
DE SERVICOS LTDA; JANAINA KELLY DE PONTES PEREIRA; LOTUS LOCACOES EIRELI – ME; 
PAULO CESAR TAVARES CONSERVA; SANTOS & FERNANDES EIRELI; SATTEV LOCADORA DE 
VEICULOS EIRELI; SEBASTIAO SILVINO DOS SANTOS; VR EMPREEMDIMENTOS E SERVICOS 
EIRELI, para a fase de lances verbais, que será realizado no dia 01 de junho de 2021 às 08:00 horas. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto 
Municipal nº. 06/2007. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Pregoeiro e sua equipe de 
apoio, Rua Dom Pedro II, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 99385-3266. No prédio da Prefeitura Municipal de Baia da Traição - PB.

Baia de Traição - PB, 26 de maio de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 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 correspon-
dente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: PHARMAPLUS LTDA - R$ 67.200,00.

Barra de Santana - PB, 25 de Maio de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO E SWAB PARA DIAGNÓSTICO DE CO-
VID–19, EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE 
PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federais 
e Próprios do Município de Barra de Santana: 02.060 Fundo Municipal de Saúde – 10 303 1004 1035 
Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica – 10 
301 1004 2033 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária 
– 10 302 1004 2034 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção 
Especializada – 10 301 1004 2036 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 
– Assistência Farmacêutica – 10 301 1004 2040 Bloco de Manutenção da Rede de Serviços Públcos 
de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios – 10 302 1004 2041 Bloco de Manutenção dos 
Serviços Publicos de Saúde da Atenção Especializada– Recursos Próprios – 02.050 Secretaria 
Municipal de Saúde – 10 301 2002 2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde 30 
99 30 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 25/11/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03701/2021 - 25.05.21 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ 
03.817.043/0001-52 - R$ 67.200,00. LOCAL DE ENTREGA: Neste Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A RE-
FORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DE BARRA DE SANTANA (DISTRITO DE SANTANA), 
com recursos de convenio e Próprio. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2020. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03201/2020 - Altplan Construtora Ltda - CNPJ: 
36.007.259/0001-01 - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 4 meses. ASSINATURA: 25.05.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
COMISSÃO DE PREGÃO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 005/2021 – PMBV

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 058/2021
A PREFEITURA municipal de Boa Ventura-PB, através da sua Pregoeira, torna público para 

conhecimento dos interessados que a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 
005/2021 – PMBV, do Tipo Menor Preço por Item, regido pelo Processo Administrativo nº. 058/2021, 
objetivando a realização do REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO/RECALCHUTAGEM DE PNEUS PARA 
VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA/PB, com 
abertura prevista para o último dia 26/05/2021, às 09:00 horas, foi declarada DESERTA em razão 
do não comparecimento de nenhuma empresa licitante.

INFORMAÇÕES: poderão ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de 
Boa Ventura (http://boaventura.pb.gov.br/) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a 
partir da publicação deste aviso. 

Boa Ventura – PB, 26 de maio de 2021.
LIVIA MONIELY DE ALMEIDA DEODATO

PREGOEIRA OFICIAL/PMBV

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
GABINETE DA PREFEITA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 0017/2021 – PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0017/2021 – PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
0050/2021 – PMBV, que objetiva o Registro de Preços para contratação de empresa especializada 
no fornecimento parcelado de suprimentos, periféricos e equipamentos de informática, destinados 
a atender as necessidades de todas as secretarias do município de Boa Ventura-PB, conforme 
especificações do edital e seus anexos, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
0017/2021 - 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: 04 DE MAIO DE 2021 ATÉ 04 DE MAIO DE 2022
EMPRESA: CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI
Endereço: AVENIDA ÁGUAS CLARAS – QS 06, LOTE C27 – BAIRRO AREAL (ÁGUAS CLA-

RAS) – TAGUATINGA - DF
CNPJ: 02.596.872/0001-90  FONE/FAX: 061 3039-6343, 083 31420737, 083 991887246  Res-

ponsável: José Adailton Pereira filho , CPF: 523.940.771-15 Doc. Ident. 1132597.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QNTD UNID MARCA
PRODUTO

PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL

11

SCANER COM DIGITALIZA-
ÇÃO FRENTE E VERSO (DU-
PLEX) CAPACIDADE MÁXIMA 
DE PAPEL:50 FOLHAS (ADF) 
CICLO DE TRABALHO DIÁRIO: 
ATÉ 2.500 DIGITALIZAÇÕES 
PDF PESQUISAVEL VELOCI-
DADE DE DIGITALIZAÇÃO: 
ATÉ 30/60 PPM (SIMPLEX/DU-
PLEX) SENSOR DE IMAGEM: 
CIS DUPLO RESOLUÇÃO 
OPTICA: 600 X 600 DPI INTER-
FACE PADRÃO: WIRELESS 
802.11 B/G/N, ETHERNET 
GIGABIT 10/100/1000BASE-T, 
HI-SPEED USB 2.0 VOLTA-
GEM: BIVOLT VELOCIDADE 
MÁX. DIGITALIZAÇÃO (DU-
PLEX): 60 IPM (COLORIDO 
E MONOCROMÁTICO) VE-
LOCIDADE MÁX. DIGITALI-
ZAÇÃO: 30 PPM (COLORIDO 
E MONOCROMÁTICO) TIPO 
DE SCANNER: CIS DUPLO 
TAMANHO DO DOCUMENTO 
(MÍNIMO): 5,1 CM (LARGURA) 
X 7CM (LARGURA) TAMANHO 
DO DOCUMENTO (MÁXIMO): 
21,6 CM (LARGURA) X 497,8 
CM (COMPRIMENTO) RESO-
LUÇÃO INTERPOLADA: 1200 
X 1200 DPI

01 UN CANON
DR-S150 3.800,00 3.800,00

16

HD INTERNO 500 GB, 64MB 
SATA 3 6GB/S 7200RPM, PARA 
DESKTOP, CONEXÃO: SATA 3 
(COMPATÍVEL COM SATA E 
SATA 2), COMPATIBILIDADE: 
COMPUTADORES DESKTOP 
CACHE: 64MB, VELOCIDADE 
DO EIXO (RPM): 7200 RPM

10 UND WD 170,00 1.700,00

18

HD EXTERNO 2TB PORTA USB 
3.0 SUPERSPEED (NECES-
SARIA PARA ALCANÇAR AS 
VELOCIDADES DE TRANSFE-
RENCIA DO USB 3.0 OU COM-
PATIBILIDADE RETROATIVA 
COM PORTAS USB 2.0 COM 
VELOCIDADES DE TRANFE-
RENCIA DO USB 2.0)

05 UN
WD
E L E -
MENTS

550,00 2.750,00

25 PROCESSADOR INTEL CORE 
I3 3.1GHZ 04 UN INTEL 190,00 760,00

26 MEMÓRIA 4GB DDR 4 CAPA-
CIDADE: 4GB 05 UN OXY 160,00 800,00

27

NOBREAK POTÊNCIA MÁXIMA 
600VA BIV, AUTODIAGNÓS-
TICO DE BATERIA. BATERIA 
INTERNA: 1 BATERIA 12VDC / 
7AH RENDIMENTO/AUTONO-
MIA DE 25 MIN PARA 230VA 
DE POTÊNCIA TOTAL

    03 UN
TS SHARA
UPS
COMPACT

400,00 1.200,00

    38

NOTEBOOK COM PROCES-
SADOR CORE I3 4G, HD1T 
TELA 15 MEMORIA 4GB, CABO 
ALIMENTADOR BIVOLTE, SIS-
TEMA OPERACIONAL LINUX.

10 UN LENOVO 3.400,00 34.000,00

52

TABLET TELA 10,4" WI-FI 64GB 
- ANDROID OCTA-CORE CÂM. 
8MP+SELFIE CÂMERA DE 
8 MEGAPIXELS NA PARTE 
TRASEIRA CÂMERA FRON-
TAL DE 5 PROCESSADOR 
OCTA-CORE 3GB DE MEMÓ-
RIA RAM. COM 64GB DE AR-
MAZENALMENTO INTERNO. 
TECNOLOGIA WI-FI BATERIA 
DE 7040MAH SISTEMA OPE-
RACIONAL ANDROID 10

30 UN

SAMSUNG
G A L A X Y      
A7 
T500

1.500,00 45.000,00

EMPRESA: REDE DE NEGÓCIOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME
Endereço: AV. Dr. Joaquim Nabuco n°1277 – Varadouro – Olinda –PE- CEP:53.020-310.
CNPJ: 11.004395/0001-17 FONE/FAX: 55-81-34396081
 Responsável: Aldenice Bandeira do Ó, CPF n°. 493.607.524-87 e RG n°. 2274077.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD UND MARCA E
PRODUTO

       V.
UNITÁRIO

V.
TOTAL

15

MULTIFUNCIONAL ECO TANK 
COMPACTA COM BAIXO CUS-
TO DE IMPRESSÃO E ALTO 
RENDIMENTO. IMPRIME ATÉ 
7.500 PÁGINAS EM CORES 
OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO 
COM A MAIOR RESOLUÇÃO 
DE IMPRESSÃO DA CATEGO-
RIA. CONEXÃO WIRELESS E 
WI-FI DIRECT INTEGRADO, 
IMPRIME SEM FIO DIRETA-
MENTE DE SEU SMARTPHO-
NE, TABLET OU PC.

06 UND CANON
G3160 1.130,00 6.780,00

47

MULTIFUNCIONAL USB 2.0 
ECOTANK - PIXMA W-FI PRE-
TA - COM UMA TELA LCD DE 
1,2" PARA FACILITAR O CO-
MANDO DE CÓPIAS E A CO-
NEXÃO COM REDE. DESIGN 
COMPACTO E INTELIGENTE 
COM TANQUES INTEGRA-
DOS, VISORES DOS NÍVEIS 
DE TINTA NA PARTE FRONTAL 
E CAPACIDADE DE IMPRIMIR 
SEM BORDAS.

10 UND CANON
G3160 1.165,00 11.650,00

EMPRESA: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA-ME 
Endereço: AVENIDA GETÚLIO VARGAS , n°457  – CENTRO –ITAPORANGA  –PB- CP:58.780-

000.
CNPJ: 02.343.144/0001-76 FONE/FAX: (083) 3451-3834 
Responsável: Angela Maria Cirilo da Silva , CPF: 057.144.544-64 Doc. Ident.2528466.

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD UND MARCA E
PRODUTO

V.
U N I T Á -
RIO

V. TOTAL

01

BATERIA DE NO-
BREAK SELADA 12V 
7A RESISTENCIA 
24M, ISTEMAS DE 
ALARMES, ILUMINA-
ÇÃO DE EMERGÊN-
CIA, NOBREAKS, 
U P S ,  P O RT Õ E S 
E L E T R Ô N I C O S , 
ILUMINAÇÃO DE VI-
DEO, EQUIPAMEN-
TOS MÉDICOS E 
NÁUTICOS. Compos-
ta por liga de chumbo-
-cálcio, separador de 
manta de microfibras 
de vidro totalmente 
selada proporcio-
nando utilização em 
qualquer posição. - 
AMPERAGEM: 7AH; 
- VOLTAGEM: 12V;

10 UND MOURA/VRLA 12V 7ah 105,00 1.050,00

02 CARTUCHO HP 670 
ORIGINAL PRETO 02 UND        HP 48,90 97,80

03 CARTUCHO HP 670 
ORIGINAL MAGENTA 02 UND        HP 48,90 97,80

04 CARTUCHO HP 670 
ORIGINAL CIANO 02 UND        HP 48,90 97,80

05
CARTUCHO HP 670 
ORIGINAL AMARE-
LO

02 UND        HP 48,90 97,80

06

COMPUTADOR COM 
P R O C E S S A D O R 
CORE I3 FREQUEN-
CIA ACIMA DE 3.1 
GHZ MEMORIA 4GB, 
HD 500GB COM KIT 
MULTIMIDIA (MOU-
SE 800, TECLADO 
ABNTZ E CAIXA DE 
SOM USB).

10 UND VALIANTE/
INTEL2108 999,00 9.990,00

07

COMPUTADOR COM 
P R O C E S S A D O R 
CORE I3 FREQUEN-
CIA ACIMA DE 3.6 
GHZ MEMORIA 4GB 
DDR4, HD 500GB 
COM KIT MULTIMI-
DIA (MOUSE 800, 
TECLADO ABNTZ 
E CAIXA DE SOM 
USB).

10 UND  FLYPC/13-     7100 1.520,00 15.200,00

08

MONITOR LED 18,5" 
WIDE VGA/HDMI 
PRETO MLP190HD-
MI RESOLUÇÃO MÁ-
XIMA: 1440X900 (1.3 
MEGAPIXEL)

20 UND PCTop/MLP 185 590,00 11.800,00

09

ESTABILIZADOR DE 
ENERGIA COM CA-
PACIDADE DE 300VA 
TENSÃO NOMINAL.

03 UND
SMS/REVOLUTION 
SPEEDY
BIV/115

115,00 345,00

10
FONTE NOMINAL 
PADRÃO ATX COM 
POTENCIA DE 230W

20 UND HOOPSON/FNT-230W 73,00 1.460,00
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12
PLACA MÃE PARA 
SOCKET 1151 IN-
TERFACE DDR4

04 UND PCWERE/IPMH3106 449,00 1.796,00

13 TECLADO USB PA-
DRÃO 04 UND VALIANTE/203 35,00 140,00

14

TONER TN 1060 
PARA IMPRESSO-
RAS BROTHER MO-
DELO HL 1602 1202 
1112,  1212,  DCP 
1512 E DCP 1617

30 UND CHINATATE/TN1060 66,00 1.980,00

17

HD INTERNO ITB 
RPM USB 3.0 M3 
-  C A PA C I D A D E : 
1000GB- VELOCI-
DADE DE ROTAÇÃO: 
RPM- INTERFACE: 
USB 3.0 E COMPÁ-
TIVEL COM USB 2.0 
SATA 3,5 BARRACU-
DA 1TB 7200RPM 
64MB CACHE SATA 
6GB/S - ST1000DM-
010CARACTERIS-
TICAS:-

5 UND TOHIBA 299,00 1.495,00

19

CABO USB IMPRES-
SORA, TIPO: CABO 
USB-IDEAL PARA: 
I M P R E S S O R A -
-CONEXÃO: USB A 
X USB B- COMPRI-
MENTO: 2 METROS.

5 UND PLUSCABLE/1.8MTPC
USB1801 15,00 75,00

20

CARTUCHO PARA 
IMPRESSORA PRO 
OJ-X476DW/ PRO 
X451DW HP 970 
PRETO.

4 UND HP/CN621AM 480,00 1.920,00

21

CARTUCHO HP 971 
A M A R E L O  P R O 
OJ-X476DW/ PRO 
X451DW

4 UND HP/CN624AM 500,00 2.000,00

22

C A R T U C H O  H P 
971 MAGENTA PRO 
OJ-X476DW/ PRO 
X451DW

4 UND HP/CN623 500,00 2.000,00

23

C A R T U C H O  H P 
971 CIANO PRO 
OJ-X476DW/ PRO 
X451DW

4 UND HP/CN622AM 500,00 2.000,00

28

NOBREAK 1200VA 
BIVOLT MODELO BI-
VOLT AUTOMÁTICO: 
ENTRADA 115/127V 
OU 220V E SAÍDA 
115V, INTERATIVO 
COM REGULAÇÃO 
ONLINE E SAÍDA 
E S TA B I L I Z A D A , 
MESMO DURANTE 
O FORNECIMENTO 
DE ENERGIA ATRA-
VES DA BATERIA. 
AUTODIAGNOSTI-
CO DE BATERIA: 
INFORMA QUANDO 
A BATERIA PRECISA 
SER SUBSTITUIDA. 
RECARGA AUTOMÁ-
TICA DAS BATERIAS 
EM 4 ESTÁGIOS, 
MESMO COM O NO-
BREAK DESLIGADO.

3

UND S M S / S TAT I O N  I I 
1200VA BIV 600,00 1.800,00

29

ROTEADOR 4 AN-
TENAS WIRELESS 
300 MBPS VELOCI-
DADE DE TRANSFE-
RÊNCIA WIRELESS 
DE ATÉ 300MBPS: 
COBERTURA 5 VE-
ZES MAIOR QUE O 
PADRÃO 802.11G. 
COMPATIVEL COM 
DISPOSITIVOS WI-
RELESS DA ESPECI-
FICAÇÃO 802.11B/G

6 UND MERCUSYS /MW325R 145,00 870,00

30

ROTEADOR AC1200 
WIFI GIGABIT UM-
-MIMO DUAL BAND 
867MBPS+300MBPS 
ENTRETENIMENTO 
ESTÁVEL COM WI-FI 
DUAL BAND AC1200 
O ARCHER C6 CRIA 
UMA REDE CON-
FIAVEL E EXTRE-
MAMENTE RAPIDA, 
COM TECNOLOGIA 
WI-FI 802.11AC.

3 UND TP-LINK/ARCHER C6 
AC 1200 299,00 897,00

31

REFIL DE TINTA 664 
ORIGINAL EPSON 
PRETO GARRAFA 
DE TINTA DE 70ML.

50 UND EPSON/T664 43,00 2.150,00

32

REFIL DE TINTA 664 
ORIGINAL EPSON 
A M A R E L O  G A R -
RAFA DE TINTA DE 
70ML.

30 UND EPSON/T664 43,00 1.290,00

33

REFIL DE TINTA 664 
ORIGINAL EPSON 
CIANO GARRAFA DE 
TINTA DE 70ML.

30 UND EPSON/T664 43,00 1.290,00

34

REFIL DE TINTA 664 
ORIGINAL EPSON 
MAGENTA GARRAFA 
DE TINTA DE 70ML.

30 UND EPSON/T664 43,00 1.290,00

35
CARTUCHO TONER 
COMPATÍVEL SAM-
SUNG ML 3050

2 UND CHINAMATE /ML3050 160,00 320,00

36

CARTUCHO DE TO-
NER COMPATIVEL 
C O M  B R O T H E R 
TN-660 UTILIZADO 
NOS SEGUINTES 
EQUIPAMENTOS 
BROTHER: DCP -
-L2540DW DCPL-
2540DW DCPL-2540 
2 5 4 0  D W,  D C P -
-L2520DW DCPL-
2520DW DCPL-2520 
2 5 2 0 D W ,  M F C -
-L2740DW MFCL-
2740DW MFCL-2740 
2740DW.

20 UND CHINAMATE/TN-660 69,00 1.380,00

37

COMPATÍVEL TO-
NER PARA IMPRES-
SORA HP M1132/
MODELO 285A/85A 
- COMPATÍVEL.

6 UND CHINAMATE/85A 58,00 348,00

39

REFIL DE TINTA  544 
ORIGINAL EPSON 
PRETO GARRAFA 
DE TINTA DE 70 ML.

15 UND EPSON/T544 43,00 645,00

40

REFIL DE TINTA  544 
ORIGINAL EPSON 
AMARELO GARRA-
FA DE TINTA DE 70 
ML.

15 UND EPSON/T544 43,00 645,00

41

REFIL DE TINTA  544 
ORIGINAL EPSON 
MAGENTA GARRAFA 
DE TINTA DE 70 ML.

15 UND EPSON/T544 43,00 645,00

42

REFIL DE TINTA  544 
ORIGINAL EPSON 
CIANO GARRAFA 
DE TINTA DE 70 ML.

15 UND EPSON/T544 43,00 645,00

43

REFIL DE TINTA  504 
ORIGINAL EPSON 
PRETO GARRAFA 
DE TINTA DE 127 ML.

15 UND EPSON/T504 59,90 898,50

44

REFIL DE TINTA  504 
ORIGINAL EPSON 
AMARELO GARRA-
FA DE TINTA DE 70 
ML.

15 UND EPSON/504 43,00 645,00

45

REFIL DE TINTA  504 
ORIGINAL EPSON 
MAGENTA GARRAFA 
DE TINTA DE 70 ML.

15 UND EPSON/504 43,00 645,00

46

REFIL DE TINTA  504 
ORIGINAL EPSON 
CIANO GARRAFA 
DE TINTA DE 70 ML.

15 UND EPSON/504 43,00 645,00

48 REFIL DE TINTA CA-
NON G-GI-190 PTO 10 UND CANON/GL-190BK 79,00 790,00

49
REFIL DE TINTA 
CANON G-GI-190 
CIANO

10 UND CANON/GL-190C 79,00 790,00

50
REFIL DE TINTA CA-
NON G-GI-190 VER-
MELHO

10 UND CANON/GL-190M 79,00 790,00

51
REFIL DE TINTA 
CANON G-GI-190 
AMARELO

10 UND CANON/GL-190Y 79,00 790,00

53 MOUSE USB COM 
FIO 800DPI 10 UND C3TECH/MS-25BK 12,00 120,00

54 MOUSE SEM FIO 
800DPI 10 UND C3TECH/-W20BK 29,00 290,00

55

ADAPTADOR USB 
WIRELESS 802.IIN 
1200MBPS ANTENA 
WIFIESSA ANTENA 
WIFI É UM ADAPTA-
DOR DE CONEXÃO 
USB QUE CONECTA 
O SEU COMPUTA-
D O R  O U  N O T E-
BOOK NA SUA REDE 
SEM FIO DE MODO 
SIMPLES E PRÁTI-
CO. A PLACA WIRE-
LESS USB, POSSUI 
ALTA VELOCIDADE 
E LONGO ALCANCE, 
RECEBENDO UM 
SINAL PERFEITO 
PARA SEU PC OU 
NOTEBOOK.

10 UND WIRELESS/
1200MBPS 30,00 300,00

56

FILTRO DE LINHA 
4  TOMADAS B I -
VOLT TENSÃO DE 
AL IMENTAÇÃO - 
127/220V POTÊNCIA 
MÁXIMA - 1270VA 
PA R A 1 2 7 V  O U 
2200VA PARA 220V 
COM PROTETOR 
CONTRA SOBRE-
TENSÃO E SURTOS.

8 UND MEGATRON/BIVOL-
T10a 25,00 200,00

57

CABO DE REDE 
TRANÇADO CAT 5 
PARA UTILIZAÇÃO 
EM GRANDE ESCA-
LA. COMPRIMENTO: 
305METROS ISOLA-
ÇÃO: TERMOPLÁS-
TICA CAT5E CCA 
UTP REVESTIMEN-
TO: PVC

5 UND CCA/305mts 239,00 1.195,00

58

RB750GR3 FREQU-
ÊNCIA NOMINAL 
DA CPU 880 MHZ 
CPU CORE COUNT 
2  TA M A N H O  D A 
RAM 256 MB POR-
TA S  E T H E R N E T 
10/100/1000 5 NÚ-
MERO DE PORTAS 
USB DIMENSÕES 
113X89X28MM TA-
MANHO DE ARMA-
Z E N A M E N TO  1 6 
MB CPU THREADS 
COUNT 4

2 UND MIKROTIK/BR750GR3 840,00 1.680,00

59

PEN DRIVE 16GB, 
USB 2.0 E 3.0. COM-
PATÍVEL: MAC OS 
9.0 E SUPERIORES/
WWINDOWS 98 E 
SUPERIORES; TA-
XAS DE TRANSMIS-
SÃO DE DADOS: 3 
MB/S (GRAVAÇÃO) 
E 10 MB/S ( LEITU-
RA); CONEXÃO USB 
2.0:DC 5 V.

5 UND MULTILASER/TWIST 
16GB 33,00 165,00

60

PENDRIVE CAPACI-
DADE 32 GB TAXAS 
DE TRANSMISSÃO 
DE DADOS: 3 MB/S 
(GRAVAÇÃO) E 10 
MB/S B ( LEITURA) 
CONEXÃO USB 2.0: 
DC 5 V

5 UND MULTILESER/TWIS-
T16G 39,00 195,00

61

S W I T C H  F A S T 
E T H E R N E T  T L 
-  S F 1 0 1 6 D  1 6 
PORTAS RJ45 DE 
10/100MBPS DE AU-
TO-NEGOCIAÇÃO.

2 UND TP-LINK/TL-SF1016D 249,00 498,00

7.3. O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de: R$:  186.933,70 (Cento e 
Oitenta e Seis Mil, Novecentos e Trinta e Três Reais e Setenta Centavos).

Boa Ventura - PB, 04 de Maio de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/017/2021
CONTRATO Nº. 01.058/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO:CENTERDATA ANÁLISES DE SISTEMAS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA 

EIRELI, CNPJ N°. 02.596.872/0001-90.
OBJETO:Fornecimento parcelado de suprimentos, periféricos e equipamentos de 

informática, destinados a atender as necessidades de todas as secretarias do município 
de Boa Ventura-PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBALcom o R$90.010,00 (Noventa Mil e Dez Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:31 de dezembro de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 26de Maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA 
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/017/2021
CONTRATO Nº. 01.060/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES FERREIRA – ME, CNPJ N°. 

02.343.144/0001-76.
OBJETO:Fornecimento parcelado de suprimentos, periféricos e equipamentos de 

informática, destinados a atender as necessidades de todas as secretarias do município 
de Boa Ventura-PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL com o R$78.493,70 (Setenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa e Três 
Reais e Setenta Centavos).

VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.
DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º. 5/017/2021
CONTRATO Nº. 01.059/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Ventura - PB
CONTRATADO: REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA ME, CNPJ N°. 

11.004.395/0001-17.
OBJETO:Fornecimento parcelado de suprimentos, periféricos e equipamentos de 

informática, destinados a atender as necessidades de todas as secretarias do município 
de Boa Ventura-PB, conforme especificações do edital e seus anexos.

VALOR GLOBAL com o R$18.430,00 (Dezoito Mil e Quatrocentos e Trinta Reais).
VIGÊNCIA DO CONTRATO:  31 de dezembro de 2021.

DATA DA ASSINATURA: 26 de Maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

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 serviços de engenharia para construção do Pórtico Turístico 

da Cidade de Borborema/PB, conforme especificações do Projeto, Planilhas, Memorial 
Descritivo e Termo de Referência anexos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 

licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- R$ 77.042,02.Ficar desde já convocado o representante legal da empresa vencedora para 
assinatura do contrato objeto da presente licitação, no prazo máximo de 05 dias a contar 
da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 do edital da presente licitação.

Borborema - PB, 26 de maio de 2021.
GILENE CÂNDIDO DA SILVA LEITE CARDOSO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2021
O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00067/2021, 

cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, IMPRESSO-
RAS, MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSI-
DADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, marcado 

para o dia 16 de Junho de 2021, às 11:00h, Mantem sua abertura para o dia 16 de Junho de 
2021, às 11:00h, porém com alterações no Termo de Referência. O novo edital estará dis-

ponível nos sites: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/ e www.tce.pb.gov.br.
Telefone:(83) 3250-3222 / E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br

Cabedelo - PB, 26 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 

na Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos 
Indios - PB, às 14:30 horas do dia 09 de junho de 2021, licitação modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço, para:Aquisição de 02 veículos de passeio, 05 lugares, 
na cor branca. Todas especificações taram contidas no termo de referência desse edital. 
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 001A/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 

supracitado. Telefone: (083) 35581050. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 26 de maio de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

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

GRANDE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº: RP 00009/2021

Objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa técnica especializada para prestação 
de serviços móvel pessoal, SMP (voz e dados) para prestação de serviços de telefonia móvel; resolve 

registrar o preço nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS: 12 
(doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. LICITANTE 
VENCEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62 Item(s):1-2. Valor: R$ 165.728,52 Para dirimir as questões decorrentes da 
utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande. 

Campina Grande - PB, 11 de Maio de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

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

GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa técnica especializada para prestação de serviços móvel pessoal, SMP (voz e dados) para 
prestação de serviços de telefonia móvel; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: TELEFONICA BRASIL S.A. - R$ 165.728,52.

Campina Grande - PB, 11 de Maio de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2021
Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente 

pregão, adjudico a empresa vencedora conforme indicado abaixo: RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO. 
Objeto: Aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Conceição - PB. Situação: ADJUDICADO em 19/05/2021. Adjudicado 
para: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 
01.722.296/0001-17 - vencedor dos itens nº 01, 06, 11, 24, 27, 30, 32, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 
51, 52, 54, 62, 63 e 67 - totalizando em R$ 150.160,00 (cento e cinquenta mil centos e sessenta reais) 
e PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - vencedor dos itens nº 04, 05, 07, 09, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 53, 61, 65 
e 66 - totalizando em R$ 265.560,00 (duzentos e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais).

Conceição - PB, 19 de Maio de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONEIÇÃO
EXTRATO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2021
Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. Samuel 

Soares Lavor de Lacerda, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Eletrônico nº 00026/2021. 
RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO. Objeto: Aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Conceição - PB. Situação: HOMOLO-
GADO em 25/05/2021. Homologado para: PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
E FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 01.722.296/0001-17 - vencedor dos itens nº 01, 06, 11, 24, 
27, 30, 32, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 62, 63 e 67 - totalizando em R$ 150.160,00 
(cento e cinquenta mil centos e sessenta reais) e PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-
52 - vencedor dos itens nº 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 
29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 53, 61, 65 e 66 - totalizando em R$ 265.560,00 (duzentos 
e sessenta e cinco mil quinhentos e sessenta reais).

Conceição – PB, 25 de maio de 2021.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Municipal. 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de medicamentos psicotrópicos para atender as necessidades da Secre-

taria de Saúde do Município de Conceição - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº. 
00026/2021.

DOTAÇÃO: 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10.301.1012.2032 – INCENTIVO 
FINANNCEIRO DA APS – DESEMPENHO (PMAQ); 10.303.1012.2037 – PROM. DA ASSIST. 
FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO B. EM; 10.301.1012.2039 – OU-
TROS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE – SUS; 10.301.1012.2040 
– COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10.302.1012.2049 
– COFINANCIAMENTO DOS PROG. DE MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR; 
10.304.1012.2050 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA; 10.305.1012.2051 – VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO 
EM SAÚDE; 10.301.1012.2075 – INCENTIVO FINANCEIRO DA APS – TRANSIÇÃO E PONDE-
RADA; 10.301.1012.2076 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 
10.301.1002.2089 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV., DE ATENÇÃO 
BÁSICA EM SAÚDE; 10.302.1012.2091 – INCREMENTO TEMPORÁRIO AO LIMITE FINANCEIP 
DO MAC – ELEMENTO DE DESPESA – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 31 
de dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT Nº 
92601/2021 - PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA 
- CNPJ: 01.722.296/0001-17 - vencedor dos itens nº 01, 06, 11, 24, 27, 30, 32, 38, 39, 40, 44, 46, 
47, 48, 49, 51, 52, 54, 62, 63 e 67 - totalizando em R$ 150.160,00 (cento e cinquenta mil centos e 
sessenta reais); CT Nº 92602/2021 - PHARMAPLUS LTDA - CNPJ: 03.817.043/0001-52 - vencedor 
dos itens nº 04, 05, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 
35, 36, 37, 42, 43, 45, 50, 53, 61, 65 e 66 - totalizando em R$ 265.560,00 (duzentos e sessenta e 
cinco mil quinhentos e sessenta reais).

Conceição - PB, 26 de maio de 2021.
Samuel Soares Lavor de Lacerda

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
O município de Conceição-PB, através da Pregoeira da Licitação, torna pública a RETIFICAÇÃO 

do Edital de Licitação, Pregão Presencial nº 00015/2021, publicada no Diário Oficial do Município 
– Ano XII/Nº 2862, pág. 3; Diário Oficial do Estado – 17.373, pág. 37; Jornal A União - Ano CXXVIII 
Número 097, pág. 26, todos publicados no dia 25 de março de 2021 conforme segue: ONDE SE LÊ: 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Centro 
Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - Bairro São José - Conceição - PB, às 13:30 horas 
do dia 09 de Maio de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço. LEIA-SE: 
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada no Centro 
Adm. Integrado - Rua Capitão João Miguel, S/N - Bairro São José - Conceição - PB, às 13:30 horas 
do dia 09 de Junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço Mantidos 
inalterados os demais itens publicados. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - 
São José – Conceição – PB, CEP: 58970-000, no horário 08h00min Às 14h00min dos dias úteis.

Conceição - PB, 26 de Maio de 2021.
KÉSSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº DV008/2021
O Prefeito do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e 

fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Resolve: Rati-
ficar o processo da Dispensa de Licitação Por Valor Nº DV008/2021, que objetiva a contratação 
de direta da pessoa jurídicaAndrade Industria, Comercio e Transporte Ltda-ME, para prestar 
mensal com um veículo do tipo caminhão de carroceria aberta, de Placa Nº OFB-4214 (de sua 
propriedade), para prestar serviços no transporte de materiais diversos de interesse da Secretaria 
Municipal de Urbanismo, e caso seja necessário de interesse da municipalidade, conforme termo 
de referência; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a 
qual sugere a contratação de: Pessoa jurídica: Andrade Industria, Comercio e Transporte Ltda-ME, 
CNPJ: 10.765.568/0001-57, endereço comercial RuaManoel Cavalcante, Nº 282 (Térreo), Bairro: 
Centro, CEP: 58.770-000, Cidade: Coremas-PB, com o valor mensal de R$ 5.500,00 (Cinco mil 
e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais). 
Publique-se e cumpra-se. 

 Coremas - PB, 03 de maio de 2021. 
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 093/2021
Processo Administrativo Nº 053/2021. Dispensa Por Valor Nº 008/2021. Contratante: Prefei-

tura de Coremas-PB. Contratada: Andrade Industria, Comercio e Transporte Ltda-ME, CNPJ: 
10.765.568/0001-57, Rua Manoel Cavalcante, Nº 282 (Térreo), Bairro: Centro, CEP: 58.770-000, 
Cidade: Coremas-PB. Objeto:Prestar serviços mensal com um veículo do tipo caminhão de carroceria 
aberta, de Placa Nº OFB-4214 (de sua propriedade), para prestar serviços no transporte de materiais 
diversos de interesse da Secretaria Municipal de Urbanismo, e caso seja necessário de interesse 
da municipalidade, conforme termo de referência.Valor mensal contratado:R$ 5.500,00 (Cinco mil 
e quinhentos reais), perfazendo o valor total de R$ 16.500,00 (Dezesseis mil e quinhentos reais) 
pelos 03 (três) meses. Recursos:Próprios do município (Diversos/Ordinários). Unidade orçamentária: 
02.06 Secretaria Municipal de Urbanismo, 1512230552041 Manutenção da Secretaria Municipal 
de Urbanismo, Ficha: 165, Fonte: 001.0000 Recursos Ordinários, 33.90.39 00 Outros serviços de 
terceiros - pessoa jurídica, conforme QDD/2021. Vigência para execução dos serviços: 90 (Noventa) 
dias.Vigência do contrato: Até 31/12/2021. Fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações. Partes assinantes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e a 
Sra. Neusa Garrido de Andrade(Pela contratada). 

Coremas/PB, 04 de maio de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL

DO CONTRATO Nº 052/2021
Aos 24 de maio de 2021, a Prefeitura de Coremas-PB, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, e a Se-

cretaria de Finanças de Coremas, há por bem rescindir unilateralmente o Contrato Nº 052/2021, 
que foi firmado pela Prefeitura de Coremas-PB, onde foi representada pela ex-Prefeita Sra. Fran-
cisca das Chagas Andrade de Oliveira, com a pessoa jurídica: Barreto Melo Sociedade Individual 
de Advocacia, CNPJ: 23.495.108/0001-06, estabelecida na Rua Das Trincheiras, Nº 183, Bairro: 
Centro, Cidade: João Pessoa/PB, em 01 de março de 2021, tendo por objeto execução, por 
esta última, dos serviços de assessoria jurídica na orientação das Comissões nomeadas para o 
cumprimento das Leis, acompanhamento dos procedimentos licitatórios, na emissão de parecer 
sobre a legalidade das minutas dos editais, dos contratos, dos aditivos e ainda emissão de parecer 
sobre a interposição de recursos contra os atos administrativos de julgamento e demais decisões 
da Comissão de Licitação e dos atos administrativos do Pregoeiro, da Prefeitura de Coremas/
PB, e ainda acompanhando, até a decisão final, dos atos e fatos junto ao Tribunal de Contas do 
Estado da Paraíba, oriundo da inexigibilidade de licitação Nº 003/2021; operando-se tal rescisão 
pelos fundamentos seguintes e gerando os efeitos a seguir fixados. Considerando que até a pre-
sente data a contratante não efetuou qualquer pagamento para a contratada, contudo fica neste 
ato unilateralmente rescindido o Contrato Nº 052/2021, originalmente celebrado entre as partes 
inicialmente identificadas, em razão da empresa contratada até apresente data não ter recebido 
a ordem de serviços para execução dos serviços a qual lhe foram ortigados; Considerando que 
esse distrato está fundamentado cláusula oitava do Contrato Nº 052/2021, processualmente nos 
termos dos itens citados nesta peça ora operada funda-se no art. 77, combinado com os incisos I 
e IV do art. 78, sendo operada unilateralmente pela Administração, conforme previsto no inciso I 
do art. 79, da Lei nº 8.666/93. 

Coremas/PB, 24 de maio de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS ANICETO 

PEREIRA DA COSTA, NESTE MUNICÍPIO. O Prefeito de Cuité, através de despacho exarado nos 
autos do Processo Administrativo Eletrônico 182/2021, opta pela revogação da Tomada de Preços 
001/2021, fundamentado pelo art. 49 da Lei no 8.666/93, por razões de interesse público e pelos 
fatos expostos no processo. Informações de segunda a sexta-feira, das 08:00 as 12:00 na sede da 
CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, nesta cidade, ou no e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité - PB, 26 de maio de 2021.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE DESTERRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.2021.75/2021
TOMADA DE PREÇOS nº 07/2021

OBJETIVO: Contratação dos serviços de execução de obra para recuperação de pavimentação 
em paralelepípedo em diversas ruas do município de desterro, conforme projeto básico e edital 

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 27 de maio de 2021  27
Publicidade



em anexo e Lei 8.666/93.
ABERTURA: 08:30hs do dia 11 de junho de 2021.
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, no endereço Rua Cônego Florentino Barbosa, 01 – CEP 

58695-000 – Centro – Desterro PB de segundas às sextas-feiras, das 8h às 12h. site www.desterro.
pb.gov.br e-mail prefeturadedesterrocpl@gmail.com ,www.tce.gov.pb.br..

Desterro – PB, 21 de maio de 2021.
Nívia Alves de Moura

Presidente da CPL/PMD

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: Aquisição de 
paralelepípedos e meio fio; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
JJ TERRAPLANAGEM LOCACAO E SERVICOS EIRELI - R$ 402.000,00.

Dona Ines - PB, 20 de Maio de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 08:00 horas do dia 09 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES 
BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL 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; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 
as 11:30 e das 13:30 Às 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3377–1058. E-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 25 de Maio de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Inês - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de oxigênio medicinal 
para a Unidade de Pronto Atendimento desta Cidade. 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; Portaria nº 1002/09; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 Às 17:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3377–1058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Inês - PB, 25 de Maio de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO CARLOS FIDELIS 
PORFIRIO - R$ 180,00; CILENE FERREIRA DA SILVA - R$ 209,70; MARIA CLAUDIA DE ARAÚJO 
TOSCANO – ME - R$ 64.857,16; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA 
- R$ 2.245,00. Convocamos os licitantes vencedores, para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Inês - PB, 25 de Maio de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0015/2021
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para atender as Aquisição parcelada de 

pães e diversos, para a Secretaria de Educação e Cultura, Escolas e Creches, Serviço de Convi-
vência e Fortalecimento de Vínculos, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Infra Estrutura 
e eventos promovidos pela Administração. Foi considerado vencedor do certame o licitante: JORGE 
RODRIGUES DA SILVA PADARIA - Valor: R$ 64.000,00. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona 
Inês - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis

Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br.
Dona Ines - PB, 19 de Maio de 2021.

MARIA GORETE DA SILVA 
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de peças automotivas, com serviços de substituição, para atender as necessi-
dades da frota de veículos pertencentes a esta prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 04.122.1001.2004 –
Manter as Ativ da Secret Adm e Financas/3390.30.99.1001Material de Consumo; 15.452.1001.2027 
– Manter Atividades do Setor de Urbanismo/3390.36.99.1001Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês 
e: CT Nº 00037/2021 - 18.05.21 - A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 
E PECAS LTDA - R$ 93.500,00; CT Nº 00038/2021 - 18.05.21 - GRANPECAS - COMERCIO E 
DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA - R$ 245.100,00; CT Nº 00039/2021 - 
18.05.21 - PÉRICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA ME - R$ 106.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de filtros e lubrificantes diversos, para atender as necessidades da frota de 
veículos e máquinas desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Dona Ines: 04.122.1001.2004–Manter as Ativ da 
Secret Adm e Finanças; 15.452.1001.2027–Manter Atividades do Setor de Urbanismo; 3390.30 
– Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Dona Inês e: CT Nº 00042/2021 - 18.05.21 - EDJANE DE 
SOUSA CAMPOS FERREIRA - R$ 65.524,00; CT Nº 00043/2021 - 18.05.21 - FAGNER HENRIQUE 
DA SILVA - R$ 107.817,70; CT Nº 00044/2021 - 18.05.21 - PÉRICLES CARNEIRO DE OLIVEIRA 
ME - R$ 115.281,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídi-

ca, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO 
COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SO-
LIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE; REVOGO o correspondente 
procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público

Gado Bravo - PB, 16 de Abril de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: J MACEDO 
COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA - R$ 112.000,00.

Gado Bravo - PB, 14 de Maio de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 
DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRE-
LI - R$ 521.597,17; MAIS ESTOQUE COM??RCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 14.066,00.

Gado Bravo - PB, 26 de Maio de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00012/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE GADO BRAVO: 02.010 
SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA – 15 122 1003 2020 MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-
ESTRUTURA – 3.3.90.39 00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA.. 
VIGÊNCIA: até 09/01/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo e: CT 
Nº 03901/2021 - 14.05.21 - J MACEDO COMERCIO SERVICO E LOCACOES LTDA - R$ 112.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
DE LIMPEZA DE FORMA PARCELADA CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gado Bravo: 
02.002 – GABINETE DO PREFEITO. 04 122 2001 2002 – Manter as Atividades do Gabinete do 
Prefeito 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter 
as Atividades Administrativas 02.006 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 361 1005 2009 – Manter 
as Atividades do FUNDEB 40% 12 361 1005 2010 – Manter as Atividades do Ensino Fundamental 
– MDE 12 361 1005 2011 – Manutenção de Programas com Recursos do FNDE 12 361 1005 2012 
– Manter as Atividades do Transporte Escolar 12 361 1005 2013 – Manutenção das Atividades do 
EJA 12 365 1005 2014 – Manutenção da Educação Infantil 12 367 1005 2015 – Atendimento a alunos 
especiais 05.005 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1004 2022 – Manter as Atividades do 
Fundo Municipal de Saúde 10 122 1004 2023 – Desenvolver Ações de Apoio ao Conselho de Saúde 
10 301 1004 2025 – Manter as Atividades do PAB Fixo 10 301 1004 2026 – Manter as Atividades 
do PSF e NASF 10 301 1004 2028 – Manter as Atividades da Saúde Bucal 10 301 1004 2029 – 
Desenvolvimento das Atividades de Outros Programas (SUS) 10 302 1004 2030 – Desenvolver 
as Atividades da MAC e SAMU 10 304 1004 2032 – Manutenção das Atividades de Vigilância em 
Saúde 08.008 – FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08 244 1008 2033 – Manter as Atividades 
do Fundo Municipal de Assistência Social–RP 08 244 1008 2034 – Manutenção de Conselhos 
Sociais 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IGDBF 08 244 1008 
2037 – Manutenção dos Serviços da Proteção Social Básicas Vínculos – (SCFV / PBF / CRAS) 
08 244 1008 2038 – Programa Primeira Infância no SUAS – Criança Feliz 02 244 1008 2039 – 
Aprimoramento da Gestão do SUAS – IGD SUAS 08 244 1008 2040 – Desenvolver despesas de 
programas FNAS Elemento de Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Gado Bravo 
e: CT Nº 03601/2021 - 26.05.21 - MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS 
CIRURGICOS EIRELI - R$ 521.597,17; CT Nº 03602/2021 - 26.05.21 - MAIS ESTOQUE COMERCIO 
E DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 14.066,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00051/2021.

 O Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por objeto: Aquisições parceladas 
madeiras e outros conforme termo de referência para atender a demanda do município, fica adiada a 

sessão pública. A nova data da sessão para abertura da licitação será dia 14.06.2021 as 14h00min. 
informamos ainda que os autos do processo administrativo correspondente continuam com vista 
franqueada aos interessados na sala da Comissão de Licitação. O novo edital será disponibilizado 
nos mesmos meios. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. 
Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado.

 Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 26 de maio de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

E HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório final do Pregoeiro Substituto, ADJUDICO o procedimento do Pregão 

Presencial n° 00013/2021, para aquisição de pneus e câmara de ar para os veículos e máquinas 
pesadas, pertencentes ao município, aos locados ou a disposição do município de Ibiara e HO-
MOLOGO o seu objeto as empresas: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO, cadastrada no CNPJ n° 
03.517.351/0001-62, foi declarada vencedora de vários itens com o valor global de R$ 127.885,00 
(cento e vinte e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais) e a empresa LINDEMBERG ARAUJO 
DOS SANTOS – MEI, cadastrada no CNPJ n° 15.457.996/0001-36, foi declarado vencedora de 
vários itens com o valor global de R$ 211.602,00 (duzentos e onze mil seiscentos e dois reais), 
conforme carta proposta e Resultado de julgamento.  

Ibiara - PB, 26 de Maio de 2021.
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
ADJUDICAÇÃO

E HOMOLOGAÇÃO
De acordo com o relatório do Pregoeiro Substituto, ADJUDICO o procedimento do Pregão 

Presencial n° 00016/2021, para fornecimento de lanches e refeições e HOMOLOGO o seu objeto 
a empresa: JAILSON GALDINO DE LIMA – CNPJ 31.227.207/0001-27, foi declarada vencedora 
com o valor global de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), conforme Resultado de julgamento. 

Ibiara - PB, 26 de Maio de 2021
Francisco Nenivaldo de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/201

O Fundo Municipal de Saúde de Imaculada-PB comunica aos interessados a RETIFICAÇÃO do 
edital referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021. OBJETO: Contratação de empresa do 
ramo pertinente para os serviços de confecção de prótese dentária fornecimento parcelado para 
atender demanda da secretaria municipal de saúde através do programa política nacional de Saúde 
Bucal Brasil Sorridente. Devido à modificações no edital, reabre o prazo da fase de disputa ficando 
designado a nova data para abertura dia 10 de junho de 2021 às 09:00 horas. 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 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Edital: http://www.imaculada.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Imaculada - PB, 26 de maio de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 09:00 horas do dia 09 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, através de serviços mecânico, elétrico, ar condicionado, lanternagem, pintura 
estofamento e pneus, com fornecimento de peças genuínas ou originais, acessórias e produtos 
em geral, para os veículos leves e pesados pertencentes a frota municipal. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 266/21; 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) 3394–1236. E-mail: licita-
caoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 26 de Maio de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, às 14:00 horas do dia 09 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Prestação dos serviços de manutenção 
preventiva e corretiva em equipamentos médicos e odontológicos diversos da Policlínica, Unidade 
de Pronto Atendimento, SAMU, e das Unidades Básicas de Saúde, localizadas nas zonas urbana 
e rural. 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 266/21; 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) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. Edital: www.inga.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Ingá - PB, 26 de Maio de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
TORNA SEM EFEITO A HOMOLOGAÇÃ

 DA LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 82001/2020 
A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, resolve tornar sem 
efeito o Termo de Homologação da Licitação Pública Nacional nº 82001/2020, tendo como objeto 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO 
DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, DA 
PLANTA DE VALORES GENÉRICOS E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 
GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA”, veiculado no DOU, DOE/PB e Jornal “A 
União”, todos do dia 26/05/2021. 

João Pessoa, 26 de maio de 2021.
Vandeivi Amâncio
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”
*Aviso erroneamente publicado no DOU do dia 26/05/2021, Seção 3, página 94, publicado no 

DOE/PB do dia 26/05/202, páginas 18 e 19 e no Jornal “A União”, página 27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.006/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/029722
CHAVE CGM: L95Y-PAJI-RAD1-LI6C

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 que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.006/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios 
e Outras Transferências de Convênio a ser realizada no dia 30/06/2021, impreterivelmente as 09 
h (nove horas), tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para 
Execução de Serviços de Pavimentação com Capeamento Asfáltico (CBUQ) Em 46 Ruas / Avenidas, 
nos bairros: Ernani Sátiro, Ernesto Geisel, Gramame, João Agripino, João Paulo II, José Américo, 
Manaíra, Mangabeira, Miramar, Muçumagro, Oitizeiro, Torre, Varadouro E Valentina, na cidade de 
João Pessoa/PB - Lote 02. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da sexta-feira dia 28/05/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer 
informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, 
localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 
8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 26 de maio de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna   público   que   requereu da  SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para Construção da Praça João Guimarães de Jurema, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 22.277/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.012/2021
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELE-

TROLÍTICAS DE GRANDE VOLUME – SORO PARA 2021.
Com base nas informações constantes no Processo nº. 22.277/2020, referente ao Pregão Ele-

trônico nº. 10.012/2021, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e 
alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no Parecer 
Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das empresas: 
ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI-ME sob o CNPJ nº 32.127.100/0001-70, itens 04, 
05 e 18 no valor total de R$ 272.950,00, CAPROMED FARMACEUTICA LTDA-EPP sob o CNPJ 
nº 13.085.369/0001-96, item 02 no valor total de R$ 5.900,00, FARMACE INDUSTRIA QUIMICO-
-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA sob o CNPJ nº 06.628.333/0001-46, item 01, 07, 11, 15 e 17 no 
valor total de R$ 1.617.375,00 e MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR 
EIRELI-ME sob o CNPJ nº 06.132.785/0001-32, itens 03 e 06, no valor total de R$ 3.160,00, perfa-
zendo o valor global de R$ 1.899.385,00 (Um milhão, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e 
oitenta e cinco reais), classificadas pelo critério de menor preço por item,com base no Art. 7º, Inciso 
IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 13º, inciso VI, do Decreto Federal nº 10.024/2019 e 
no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam convocadas as proponentes 
para assinatura das Atas de Registro de Preços, sob pena de decair o direito ao registro de preço, 
e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou IV do caput do Art. 87 da Lei 
nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o do Decreto Federal nº 10.024/2019. Declaro os itens 08, 09, 10, 
12 13, 14 e 16 fracassados pelo valor.

João Pessoa, 26 de maio de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N.º 00015/2021, DO TIPO MAIOR 
DESCONTO POR ITEM, objetivando a ontratação de empresa para fornecimento de medicamentos 
A a Z, para distribuição a população carente do Município de Juarez Távora, conforme receita médi-
ca, considerando o MAIOR DESCONTO sobre o preço máximo ao consumidor da tabela oficial de 
preços de medicamentos, Revista ABC Farma, órgão oficial da Associação Brasileira de Comércio 
Farmacêutico, no dia 11/06/2021 às 08:30 horas, na Sala de Licitações deste Órgão, situada á Rua 
José Mendonça, 171 – Centro – Juarez Távora - PB.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações pelo telefone: (0xx83) 3267-1072, e-mail: 
setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 10/06/2021.

Juarez Távora(PB), 26 de maio de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB às 08:30  horas do dia 08 de junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. 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 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@
gmail.com; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 26de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10:30 horas do dia 08 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 
COMPUTADORES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. 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 005/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.
licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 26de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB às 12:00 horas do dia 08 de junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:  CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FISICA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO  E PINTURA 
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 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 005/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h Às 
12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@
gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa Seca - PB, 26de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
EDNALDO DOS SANTOS 96418630459 - R$ 54.900,00.

Lagoa Seca - PB, 25 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00013/2021. VIGÊNCIA: até 25/05/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00234/2021 - 25.05.21 - EDNALDO DOS SANTOS 
96418630459 - R$ 54.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00014/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPE-
CIFICO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: FRAN INFORMATICA LTDA – ME - R$ 15.600,00; IMPORT INFORMATICA 
LTDA – EPP - R$ 21.600,00; PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME - R$ 37.200,00.

Lagoa Seca - PB, 25 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00015/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FORNECIMENTO DE INFRAES-
TRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE LAGOA 
SECA–PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDER BATISTA 
DE SOUSA - R$ 62.400,00.

Lagoa Seca - PB, 26 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00236/2021 - 25.05.21 até 25.05.22 - FRAN INFORMATICA 
LTDA - ME - R$ 15.600,00; CT Nº 00237/2021 - 25.05.21 até 25.05.21 - IMPORT INFORMATICA 
LTDA - EPP - R$ 21.600,00; CT Nº 00238/2021 - 25.05.21 até 25.05.22 - PUBLIC SOFTWARE 
INFORMATICA LTDA - ME - R$ 37.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES ESPECIFICO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00014/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00236/2021 - 25.05.21 até 25.05.22 - FRAN INFORMATICA 
LTDA - ME - R$ 15.600,00; CT Nº 00237/2021 - 25.05.21 até 25.05.21 - IMPORT INFORMATICA 
LTDA - EPP - R$ 21.600,00; CT Nº 00238/2021 - 25.05.21 até 25.05.22 - PUBLIC SOFTWARE 
INFORMATICA LTDA - ME - R$ 37.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, NA FORMA DE SERVIÇO CONTÍNUO, PARA FOR-
NECIMENTO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA, ALÉM DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO 
DO MUNICÍPIO DE LAGOA SECA–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00015/2021.
VIGÊNCIA: até 26/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT 
Nº 00235/2021 - 26.05.21 - EDER BATISTA DE SOUSA - R$ 62.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

SEGUNDO TERMO ADITIVO.
REF: TOMADA DE PREÇOS 01.2020.
OBJETO: Prorrogação por mais 06 (seis) meses, contados do término do prazo de vigência do 

Termo de Contrato de nº 33/2020 datado de 06/03/2020 e com prazo de vigência inicial de 10 (dez) 
meses e ao Primeiro Aditivo de Prazo com vigência até 04/03/2021, celebrado inicialmente entre 
as partes, objetivando a Contratação de uma empresa na área de engenharia civil, para execução 
da obra de Pavimentação e Drenagem conforme Contrato de Repasse n.º 1052.821-07/2018 no 
município de Logradouro/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO – JOSÉ MARINALDO DA 
CRUZ. CONTRATADA: B & F EDFICARE ENGENHARIA LTDA – CNPJ: 29.842.086/0001-81 – 
BRUNO JOSÉ GOMES DA FONSECA

JUSTIFICATIVA: O objeto ora contratado encontra-se em andamento, estando, em termos 
de execução com 21,47% executado, portanto para sua concretização do objeto é necessário a 
aditivação, conforme justificativa nos autos.

REGIMENTO: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DATA TERMO ADITIVO: 02.03.2021.
VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 05.09.2021 
OBS: Publique-se para atendimento do disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 021/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item no dia 09 de Junho de 2021 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA, PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, PEDRAS RACHÃO, 
MEIO FIO TUBOS DE CONCRETO DO TIPO “MACHO E FÊMEA”. A reunião ocorrerá na sala 
da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, 
Centro, MAMANGUAPE – Pb. no horário de expediente de 08:00 as 12:00 Horas ou através do 
site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/.

Mamanguape-PB, 26 de Maio de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 025/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE torna público que fará realizar através do 

pregoeiro oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 altera-
ções, subsidiariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade 
pregão presencial do tipo menor preço por item, no dia 11 de Junho de 2021 as 09:00 horas, tendo 
como objetivo: LOCAÇÃO DE DIVERSAS MÁQUINAS PESADAS E  CAMINHÕES  DESTINADOS 
A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA 
PREFEITURA DE MAMANGUAPE-PB. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Pre-
feitura Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. 
Maiores informações na COPELI no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 
08:00 as 12:00 Horas ou através do site https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/.

Mamanguape-PB, 26 de Maio de 2021.
Marília Magdala Toscano Máximo

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra/PB, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento 

dos interessados o resultado do julgamento da IMPUGNAÇÃO impetrada pela empresa VTPRINT 
OUTDOOR E GRAFICA EIRELI, CNPJ/MF sob nº 04.135.560/0001-04 ao Edital do Pregão Eletrô-
nico Nº 00011/2021. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Com fundamento na decisão 
do pregoeiro, CONHEÇO DA IMPUGNAÇÃO, uma vez que presente os requisitos de admissibi-
lidade e, no mérito, com lastro nos posicionamentos levantados, NEGO PROVIMENTO o pedido 
de impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico nº. 00011/2021, para alterar o item 18.1 do edital, 
conforme o pedido da impugnante, mantendo-se inalterado o edital, como também a data de sua 
abertura marcada para o dia 02/06/2021, às 09:30 no site www.portaldecompraspublicas.com.br

Manaíra/PB, 26 de maio de 2021.
José Alberto Tavares Júnior

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021
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 
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de MARI, no dia 10/06/2021 as 09:00 horas. Objetivo: contratação de serviços de limpeza de fossas 
sépticas, desentupimento esgoto e locação de sanitários químicos, para atender as diversas secre-
tarias municipais de Mari - PB. 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, 26 de maio de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE CONVOCAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através da sua Comissão de Licitação, convoca os 

interessados para se fazer presente a sessão de abertura dos envelopes de propostas de preços 
das empresas CONCRETA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, JHONATAN ANDRADE DA 
SILVA EIRELI, FA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA, PRIIME CONSTRUÇÕES E EMPRE-
ENDIMENTOS EIRELI, SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, MENDES E FERREIRA 
CONSTRUÇÕES LTDA, JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI e CONOBRE ENGENHARIA COSNTRU-
ÇÕES E COMERCIO LTDA, que será realizada no dia 01 de junho de 2021, as 08:30 (oito e trinta) 
horas na sala de licitações. Mesmo com o não comparecimento dos licitantes, total ou parcial, a 
comissão abrirá os referidos envelopes. Informamos que não poderá adentar à prefeitura aquelas 
que não esteja portando máscara.

Olho D’água-PB, 26 de Maio de 2021.
  AKILMA REGIA TRAJANO DE ALMEIDA

 Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000017/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o aviso remarcando a reunião para abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
000017/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de equipamentos de informática, 
cuja sessão será dia 07.06.2021 às 08:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na Rua 
Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. 

Olho D’água-PB, 26 de Maio de 2021.
AKILMA REGIA TRAJANO DE ALMEIDA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000018/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o aviso remarcando a reunião para abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
000018/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de móveis e eletrodomésticos, 
cuja sessão será dia 07.06.2021 às 10:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. Não poderá participar da sessão o 
licitante que estiver sem máscara.

Olho D’água-PB, 26 de Maio de 2021.
AKILMA REGIA TRAJANO DE ALMEIDA

 Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 000019/2021

A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o aviso remarcando a reunião para abertura dos envelopes do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
000019/2021, do tipo maior percentual de desconto por veículo, com o objeto: aquisição de peças 
automotiva, cuja sessão será dia 09.06.2021 às 14:00 horas, na sala de licitações deste órgão, 
situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. Não poderá participar 
da sessão o licitante que estiver sem máscara.

Olho D’água-PB, 26 de Maio de 2021.
AKILMA REGIA TRAJANO DE ALMEIDA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO  

CHAMADA PUBLICA Nº 00003/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D´agua-PB, através da Comissão de Licitação, torna publico aviso 

de remarcação de sessao de abertura dos envelopes da Chamada Pública nº 0003/2021, com objeto 
aquisição de gêneros da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para atendimento dos 
Alunos da Rede Pública Municipal de Ensino do Municipio de Olho D’água/PB, que será realizada 
no dia 16 de Junho de 2021, às 08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação. Os participantes 
só poderam adrentarem a sala de licitação com máscara, em virtudo da pandemia do covid-19. 

Olho D´agua - PB,  26 de Maio de 2021.
AKILMA REGIA TRAJANO DE ALMEIDA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB, ATRAVÉS DE SUA COMISSÃO PER-
MANENTE DE LICITAÇÃO, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
O PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL POR PARTE DA EMPRESA ATLAS CONSTRUÇÃO E 
COMÉRCIO EIRELI, CNPJ SOB O Nº 23.044.736/0001-67. COMO TAMBÉM FICA SUSPENSO 
A ABERTURA DO CERTAME PREVISTO PARA O DIA 31.05.2021 AS 08:30 HORAS. DEMAIS 
INFORMAÇÕES ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA-PB E-MAIL PEDRABRANCACPL@GMAIL.COM

PEDRA BRANCA - PB, 26 DE MAIO DE 2021.
SEVERINO LUIZ DE CALDAS

PRESIDENTE DA CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0001/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADO: PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
VALOR GLOBAL: R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL E REAIS), 

PEDRA BRANCA-PB, 26 DE MAIO DE 2021 
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0001/20120
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: ALBERLANDIO PEREIRA LIMA,
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
VALOR GLOBAL: R$ 13.015,00 (TREZE MIL E QUINZE REAIS). 

PEDRA BRANCA-PB, 26 DE MAIO DE 2021 
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADO: MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS PEREIRA 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
VALOR GLOBAL: R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS),

PEDRA BRANCA-PB, 26 DE MAIO DE 2021 
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

PREFEITO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA 
EXTRATO DE CONTRATO

CHAMADA PUBLICA 0001/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADO: JOSE RIBEIRO FELIX
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.
VALOR GLOBAL: R$ 20.664,00 (VINTE MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS)

PEDRA BRANCA-PB, 26 DE MAIO DE 2021 
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 0004/2021 – FMAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2016/2021 –FMAS
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRAS DE FOGO, ATRAVÉS DO SEU 

PREGOEIRO, TORNA PÚBLICO QUE FARÁ REALIZAR LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
PRESENCIAL, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, E DATA DA SESSÃO ÀS 11H00MIN (HO-
RÁRIO DE BRASÍLIA/DF), DO DIA 11 DE JUNHO DE 2021, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FÚNEBRES E SERVIÇOS FUNERÁRIOS. 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. A SESSÃO PÚBLICA SERÁ REALIZADA NA PREFEI-
TURA DE PEDRAS DE FOGO, LOCALIZADA NA RUA DR. MANOEL ALVES, Nº 140, CENTRO, 
PEDRAS DE FOGO - PB. CEP: 58.328-000. CÓPIA DO EDITAL E SEUS ANEXOS PODERÃO 
SER OBTIDOS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS 
DE FOGO (HTTP://WWW.PEDRASDEFOGO.PB.GOV.BR/ACESSO-A-INFORMACAO/EDITAIS-
-E-LICITACOES/), OU EM ÚLTIMO CASO POR E-MAIL (CPL@PEDRASDEFOGO.PB.GOV.BR), 
A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DESTE AVISO.

PEDRAS DE FOGO - PB, 25 DE MAIO DE 2021
MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA

PREGOEIRO OFICIAL/PMPF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 0022/2021

OMADA DE PREÇO N.º001/2021-PMPF
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
CONTRATADO:J P RAPOSO DE MATOS SOUZA CONSULTORIA EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONSULTORIA 

EM ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, ASSESSORIA 
ESPECIALIZADA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS SOB RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.

CNPJ: 28.312.006/0001-13
VALOR TOTAL: R$: 497.375,22 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, TREZENTOS 

E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 
 02.08 -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 
 15 122 1150 2143 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-

TURA
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

PEDRAS DE FOGO, 26 DE MAIO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCó
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA 437229266420, cadastrada no CNPJ 

Nº 35.859.716/0001-23
Objeto: Contratação de empresa para Divulgação dos serviços realizados na prefeitura de 

Piancó, em diários oficiais, memorandos, jornais, semanários, para uso publicitário e atividades de 
comunicação da Prefeitura de Piancó-PB.

Valor global:R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais)
Piancó-PB, 26 de Maiode 2021.

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 

DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E 
UROSTOMIA, MEDIANTE REQUISIÇÃO, EM TANEDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERENCIA. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 11 de junho de 2021. Início da fase de lances: 09:15 horas 
do dia 11 de junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371–2126. 
E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 24 de Maio de 2021
Olivânio Dantas Remígio

Prefeito Costitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00022/2021, Aquisição par-

celada de medicamento controlado Psicotrópicos diversos, destinado a esta Prefeitura, para o dia 
07 de Junho de 2021 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Manoel Alvino, 
56 - Centro - Pilõezinhos - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 26 de Maio de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 16:00 horas do dia 10 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e aces-
sórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município 
de Pilõezinhos–PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Pilõezinhos - PB, 26 de Maio de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 14:00 horas do dia 10 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de lubrificantes, filtros 
e demais derivados de petróleo, destinados aos atendimentos das frotas veiculares pertencentes 
e/ou locadas a esta edilidade. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. 

Pilõezinhos - PB, 26 de Maio de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, 
ELETRICISTA, SERRALHEIRO, SERVIÇO DE CAMINHONEIRO, SOLDADOR, APOIO A COLETA 
DE LIXO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PA-
RALELEPÍPEDO GRANÍLITO; ADJUDICO o seu objeto a: ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA 
JUNIOR 04183890470 - R$ 207.786,00; DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 - R$ 
46.536,84; JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 - R$ 16.356,00; JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 
08726908492 - R$ 20.880,00; ROBSON SOUZA DOS SANTOS - R$ 36.540,00.

Remígio - PB, 20 de Maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, ELETRICISTA, 
SERRALHEIRO, SERVIÇO DE CAMINHONEIRO, SOLDADOR, APOIO A COLETA DE LIXO, 
COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PARALE-
LEPÍPEDO GRANÍLITO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 - R$ 207.786,00; DJAILSON DE 
FARIAS FERREIRA 09774773470 - R$ 46.536,84; JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 - R$ 
16.356,00; JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 - R$ 20.880,00; ROBSON SOUZA 
DOS SANTOS - R$ 36.540,00.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES QUE FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: 
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 6.445,00; MERILUCIA DA SILVA - R$ 5.945,00; NE-
VALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 22.175,00; OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA – ME - R$ 44.045,00.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00022/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES QUE FAZEM PARTE DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 6.445,00; 
MERILUCIA DA SILVA - R$ 5.945,00; NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - R$ 22.175,00; OLIVEIRA 
& EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME - R$ 44.045,00.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO 
DE PEDREIRO, ELETRICISTA, SERRALHEIRO, SERVIÇO DE CAMINHONEIRO, SOLDADOR, 
APOIO A COLETA DE LIXO, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, SERVIÇOS DE AS-
SENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO GRANÍLITO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00020/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.010 SECRETARIA 
DE GESTÃO 02 010 04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
GESTÃO 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 02 020 04 122 2002 2003 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 03.030 PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO 03 030 04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL 
DO MUNICÍPIO 02.040 SECRETARIA DE SAÚDE 02 040 10 301 2002 2005 MANUTENÇÃO 
DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 02 040 10 301 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE 02.050 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02 050 12 361 
1001 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 02 050 12 361 1001 
2010 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB – 40% 02 050 12 361 1001 2012 
PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE 02 050 12 361 1001 2014 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 02 050 12 361 1001 2015 MANUTENÇÃO DA EDU-
CAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02 050 12 361 1001 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL–40% 02.060 SECRETARIA DE TRÂNSITO 02 060 26 122 2002 2023 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRÂNSITO 02.070 SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02 070 08 122 2002 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02 070 08 243 2002 2025 REALIZAÇÃO 
DE CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS 02 070 08 243 2002 2026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR 02.080 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02 080 15 122 2002 2028 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 02.090 
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02 090 20 122 2002 2029 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.110 FUNDO MU-
NICIPAL DE SAÚDE 02 110 10 301 1002 2035 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 
02 110 10 305 1002 2037 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA, VIGILÂNCIA EM SAÚDE) 02 110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE 
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 02 110 10 302 
1002 2059 PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS–COVID–19 
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02 120 13 
122 2002 2040 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.130 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 02 130 27 122 
2002 2044 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER02 02.140 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 104 08 244 1003 2045 CONFICIAMENTO 
ESTADUAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DO SUAS OFERTADOS OU REFEREN-
CIADOS AO CRAS E BENEFICIOS EVENTUAIS 02 140 08 244 1003 2046 MANUTENÇÃO DO 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02 140 08 244 1003 2047 PRIMEIRA INFÂNCIA 
NO SUAS/CRIANÇA FELIZ 02 140 08 244 1003 2049 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS/
IGD SUAS 02 140 08 244 1003 2051 SERVIÇO DE PROTENÇÃO SOCIAL BÁSICA 02 140 08 
244 1003 2053 MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/IGD PBF 
02 140 08 244 1003 2054 CONFINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMS E PROJETOS 
DO SUAS 02 140 08 244 1003 2056 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS, PROJETOS, 
BENEFÍCIOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAS DO FNAS 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS – PJ FONTE DE RECURSOS: 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 1111 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO 1120 TRANSFERENCIAS 
DO SALÁRIO–EDUCAÇÃO 1124 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
1113 TRANSFERENCIAS FUNDEB 40% 1121 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 
REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE) 1211 RECEITAS DE 
IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS – SAUDE 1214 TRANSFERENCIAS FUNDO 
A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE 
CUSTEIO 1311 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – FNAS 1992 AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO AOS MUNICIPIOS. VIGÊNCIA: até 
24/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00106/2021 - 
24.05.21 - ARNOBIO TEIXEIRA DE BRITO LYRA JUNIOR 04183890470 - R$ 207.786,00; CT Nº 
00107/2021 - 24.05.21 - DJAILSON DE FARIAS FERREIRA 09774773470 - R$ 46.536,84; CT Nº 
00108/2021 - 24.05.21 - JOSE LYRA PEREIRA 02163303438 - R$ 16.356,00; CT Nº 00109/2021 
- 24.05.21 - JOSEMI ROBERTO DE FREITAS 08726908492 - R$ 20.880,00; CT Nº 00110/2021 - 
24.05.21 - ROBSON SOUZA DOS SANTOS - R$ 36.540,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00017/2021, para o dia 28 

de Maio de 2021 às 11:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (083) 3291–2222. 

Rio Tinto - PB, 26 de Maio de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00021/2021, para o dia 01 de 

Junho de 2021 às 13:15 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Assis Chateaubriand, 
S/N - Centro - Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 

referido endereço. Telefone: (083) 3291–2222. 
Rio Tinto - PB, 26 de Maio de 2021

JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 09:00 horas do dia 11 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação e licença de uso de 
Softwares diversos, para melhor atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Rio Tinto–PB. 
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 Municipal nº 025/05; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3291–2222. Edital: www.riotinto.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 26 de Maio de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Rua Assis Chateaubriand, S/N - Centro - Rio Tinto - PB, às 11:00 horas do dia 11 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo 
tipo ônibus, destinado a 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 025/05; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3291–2222. Edital: www.riotinto.pb.gov.
br; www.tce.pb.gov.br. 

Rio Tinto - PB, 26 de Maio de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021
A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob moda-

lidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
fornecimento, parcelado, de medicamentos  para atender as necessidades da secretaria de Saúde 
do município de Santa Inês/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:15 hs/mim 
do dia 10/06/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30 hs/min do dia 10/06/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 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 Prefeitura Municipal, 
das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 25de Maio de 2021
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

A Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-
dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: 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. Data e horário do recebimento das pro-
postas: até 09:15 Hs/min do dia 11/06/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30 horas do 
dia 11/06/2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, 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 Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Av. 
29 de abril, 96, Centro, Santa Inês - PB.

Santa Inês - PB, 26 de Maio de 2021
RAIMUNDO PEREIRA SOBRINHO JÚNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Convocamos as empresas: A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMA-

CEUTICOS LTDA - CNPJ N° 02.977.362/0001-62, CIRUFARMA COMERCIAL LTDA - CNPJ N° 
40.787.152/0001-09, CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA - CNPJ N° 08.674.752/0001-40, DROGA-
FONTE LTDA - CNPJ N° 08.778.201/0001-26, EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
LTDA - CNPJ N° 12.882.932/0001-94, EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 
- CNPJ N° 26.156.923/0001-20, HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDI-
CAMENTOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ N° 33.160.739/0001-10, PANORAMA COMERCIO DE 
PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ N° 01.722.296/0001-17, PHARMAPLUS 
LTDA - CNPJ N° 03.817.043/0001-52, STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ N° 06.106.005/0001-80, W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 
CNPJ N° 37.844.754/0001-38, para, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 
64 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, comparecer a esta sede da Prefeitura Municipal de 
Santa Luzia, Estado da Paraíba, CNPJ n º 09.090.689/0001-67, na sede temporária da Prefeitura 
Municipal, na Rua Caboclo Abel, s/n° - Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/
PB - CEP 58.600-000 e assinar o contrato que tem como objeto contratação de empresa para for-
necimento parcelado de Medicamentos diversos destinados a Assistência Farmacêutica Básica, no 
atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Santa Luzia - PB, de acordo 
com as especificações contidas no edital PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021 e seus anexos.

Santa Luzia - PB, 26 de maio de 2021. 
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 26 de maiode 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 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 nº008/2021, que 

objetiva:AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do 
processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 6.338,00
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA 
CNPJ: 08.158.664/0001-95
Valor R$: 5.465,90
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Valor R$: 4.689,00
- CAVALCANTE & CIA LTDA
CNPJ: 10.655.938/0001-01
Valor R$: 660,10
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SÃO BENTINHO/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021. VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINAN-
CEIRO DE 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO E: CT 
Nº 00072/2021 - 17.05.21 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 1.838,00; CT Nº 
00073/2021 - 17.05.21 - TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
EIRELI - R$ 217,50; CT Nº 00074/2021 - 17.05.21 - A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - R$ 
8.081,32; CT Nº 00075/2021 - 17.05.21 - BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE 
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 3.760,00; CT Nº 00076/2021 - 17.05.21 - ASCLE-
PIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - R$ 1.740,00; CT Nº 00077/2021 - 17.05.21 - ACO 
VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 10.100,00; CT Nº 00078/2021 - 17.05.21 - SILVANDRO 
DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA - R$ 1.600,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a RETIFICAÇÃO  da licita-
ção sob modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus e acessórios 
para veículos das diversas secretarias e fundos municipais do município de São José de Espinharas/
PB. Assim onde se lê: Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:15:hs/min 
do dia 04/06/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 04/06/2021. Leia-se:  
Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 09:15:hs/min do dia 10/06/2021. Data e 
horário do início da disputa: 09:30hs/mim do dia 10/06/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, 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 da Prefeitura Municipal, das 08:00 
às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José 
de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 26 maio de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 09 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços 
objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de limpeza. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal 
nº 2.721/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 8146–1430. E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 03 de Maio de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de elétrico entre outros equi-
pamentos destinados as diversas secretarias do  Município  de  São  José  do  Bonfim/PB  e  do  
Fundo  Municipal  de  Assistência  Social  e  Saúde  do município de São José do Bonfim/PB. Data e 
horário limite do recebimento das propostas: até às 08:45:hs/min do dia 10/06/2021. Data e horário 
do início da disputa: 09:00hs/mim do dia 10/06/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto 
Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, 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 da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 26 maio de 2021.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
REITERAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL

E APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 00005/2021

Relativo aoPregão Eletrônico Nº:00005/2021, com objeto: Aquisição de Medicamentos (na 
forma de drágeas, injetáveis), Medicamentos por Ordem Judicial e de Materiais Médico-hospitalar, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de São José de Piranhas - PB, é MANTIDA 

UNIÃO  A
Esportes
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a Rescisão Unilateral do Contratoàempresa ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES 
LTDA - CNPJ: 06.105.362/0001-23, aja vista que os argumentos apresentados na sua defesa não 
alteraram os motivos que geraram a rescisão contratual. Com base nessa decisão lhe é aplicada 
penalidade pela inexecução contratual, conforme comprovação nos autos. O município decide aplicar 
a seguinte sanção em desfavor da referida empresa: I. Impedimento de licitar e contratar com este 
poder público municipal, pelo período de 1 (UM) ano, com base nos artigos77, 78 da Lei 8.666/93, 
a contar da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, Jornal A União e Diário Oficial da 
União. O processo está à disposição dos interessados nos dias úteis, das 07:00 às 13:00, sala da 
CPL, Rua Inácio Lira, 363, Centro, São José de Piranhas-PB.

São José de Piranhas-PB, 26 de Maio de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00007/2021
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 
DV00007/2021, que objetiva: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria 
Técnica Especializada nas áreas de planejamento, monitoramento gerenciamento de Planos de 
Trabalho e Projetos voltados para captação de recursos nas esferas, Estadual Federais, junto ao 
SICONV e subsidiárias; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 14.000,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 26 de Maio de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação empresa técnica especializada para Construção de Passagem Molhada no 
St Tanques e Pavimentação em Paralelepípedos nos StsManguape, Geraldo e Tabuleiro Localizados 
no Município de São Sebastião de Lagoa de Roça PB – Contrato de Repasse de Nº. 1064228–
66/2019 – Ministério do Desenvolvimento Regional. FUNDAMENTO LEGAL: Tp nº 00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município /Contrato de Repasse de Nº. 1064228–66/2019 – 
Ministério do Desenvolvimento Regional: 02080.20.606.2013.1036 –  02080.20.606.2013.1039 
–  4.4.90.51.00.00 – Obras e instalações 001–510–520–610–940 – Fontes. VIGÊNCIA: até 
26/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça 
e: CT Nº 00041/2021 - 26.05.21 - CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - R$ 265.353,05.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Es-
pecializada nas áreas de planejamento, monitoramento gerenciamento de Planos de Trabalho e 
Projetos voltados para captação de recursos nas esferas, Estadual Federais, junto ao SICONV e 
subsidiárias. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00007/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
Próprios do Município de S.S. de L. de Roça: 3.3.90.35.00.00–SERVIÇOS DE CONSULTORIA–001 
3.3.90.39.00.00–OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA–001. VIGÊNCIA: 
até 10/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de S.S.de L. de Roça e: CT Nº 
00039/2021 - 10.05.21 - SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA’ - R$ 14.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
REVOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de Materiais 
de Expedientes e Didáticos diversos, para atender aos Programas Federais e demais setores 
[Secretarias e Departamentos] que compõem a Administração Municipal; REVOGO o correspon-
dente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de interesse público: Propostas vencidas e 
a adesobrigação de firmar contrato com a administração por o processo não ter sido finalizado 
dentro do prazo de vigência. Fundamentação legal: Lei Federal 8.666 de 1993 em seu art. 64, §3º..

Sertãozinho - PB, 24 de Maio de 2021
JOSE DE SOUSA MACHADO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 15:00hs do dia 31 de Maio 

de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, 
que objetiva: Aquisição de equipamentos Odontológicos: Cadeira Odontológica e Bomba a Vácuo 
Odontológica, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde , deste município. Justificativa: 
Razões de interesse público: ADEQUAÇÕES NO EDITAL.. Informações: no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho 
- PB. Telefone: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. 

Sertãozinho - PB, 26 de Maio de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para prestação de Serviços Médicos, que serão prestados na Policlínica Orlando Cavalcanti de Melo, 
localizada nesta cidade de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: DERMOESTETICA - CLINICA DERMATOLOGICA E ESTETICA - EIRELI - Valor: R$ 
24.000,00; GINECOPREV CLINICA DE GINEC. OBSTERICIA E COLPOSCOPIA LTDA - Valor: R$ 
86.400,00; JACQUES PAIVA CAVALCANTI EIRELI - Valor: R$ 59.400,00; MAIS SAÚDE SERVIÇOS 
MEDICOS LTDA - Valor: R$ 50.400,00. Convocamos as empresas vencedoras, para no prazo de 
05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da 
cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores

Solânea - PB, 21 de Maio de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0005/2021, que objetiva: Aquisição de equipamento 
e material permanente para Unidade Básica de Saúde, deste Município; HOMOLOGO o correspon-
dente procedimento licitatório em favor de: FIORI VEICOLO S.A, CNPJ: 35.715.234/0009-57 - R$ 
160.900,00; MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ: 38.259.748/0001-86 – R$ 
6.740,00 . Convocamos a empresa vencedora para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 24 de Maio de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, às 09:00 horas do dia 10 de Junho  de  2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Prestação de Serviços mecânicos 
para os veículos leves deste Município de Solânea/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no 
horário das 08:00  as 12:00 horas dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahoo.com

Solânea - PB, 26 de Maio de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2021
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 10 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, para: Contratação de Motocicletas 
com motorista, para prestar serviços de motoboy a diversas Secretarias deste Município, durante 
o exercício de 2021. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e Decreto Municipal nº 007/2013. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (083) 3363-1285.
Email: licitacaosolanea2017@yahool.com 

Solânea - PB, 26 de Maio de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 057/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 

junhode 2021, às 09:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada 
à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modali-
dade Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste emContratação de empresa para 
aquisição e reposição de gás (liquefeito de Petróleo-GLP treze quilos), suprindo as necessidades 
de todas as secretarias do município de Sousa/PB.Interessados poderão baixar o edital no portal 
da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente 
das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) 
reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor 
cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 26 de maio de 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente,RLI=LIA:496/21=PROC.:20-3244=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO=IT:56
.884.708,00=ÁREA:813M²=NE:30=L/ATV: JOÃO PESSOA-PB.Processo: 2021-004912/TEC/LI-7922.

SUPLAN
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 22/2021
REGISTRO Nº 21-00859-6

OBJETO: CONCLUSÃO DO ESTACIONAMENTO E DA IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 
600KVA NA E.E.E.F.M JOSÉ LINS DO REGO, EM JOÃO PESSOA-PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 
10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 
3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 14 de junho de 2021 às 11h00hrs. 

João Pessoa, 26 de maio de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL

EMPAER/EMEPA – PB
AVISO DE EDITAL

LEILÃO PÚBLICO Nº 002/2021 - Registro CGE nº 21-00835-6
Processo SGC nº 32.205.000093.2021

A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba S.A - EMEPA-PB, situada na Ro-
dovia Estadual Ministro Abelardo Jurema (PB-008), Km-07, Jacarapé, João Pessoa-PB, CNPJ nº 
09.295.684/0001-70, Inscrição Estadual n° 16.078.084-5, realizará Leilão Público nº 002/2021 e 
tem como OBJETIVO: alienação de 67 (sessenta e sete) animais de elite do rebanho bovino da 
EMEPA-PB e 10 (dez) crias ao pé, das raças GIR, GUZERÁ, SINDI e PARDO SUÍÇO;

DATA, HORÁRIO e LOCAL:  no dia 12 de junho de 2021 (primeira sessão) às 09 horas referente 
aos Lotes 01 a 38 (raças GIR  e SINDI); e no dia 19 de junho de 2021 (segunda sessão) às 09 
horas referente aos Lotes 39 a 67 (raças GUZERÁ e PARDO SUIÇO), ambos exclusivamente na 
modalidade virtual.

MAIORES INFORMAÇÕES: Será encontrado no Edital que será afixada na entrada principal 
da EMPAER/EMEPA-PB e poderá ser adquirido sem qualquer ônus na sua sede, bem como será 
exibida na internet no site: http://empaer.pb.gov.br/Sevicos/editais ou nos seguintes endereços: 
Rodovia BR 230 – Km 13,3, S/N – Parque Esperança – LOT.  Morada Nova, L-26 - CEP: 58108-
502 – Cabedelo – PB, Telefone: (83) 3218-8101 ou – Presidência - Telefone: (83) 3218-8162, E-mail: 
presidencia@empaer.pb.gov.br - gabin@empaer.pb.gov.br

João Pessoa, 26 de maio de 2021.
ANTONIO JUSTINO SOBRINHO

Presidente CPL-EMPAER/EMEPA-PB.
Portaria Nº 03/2020 de 23/09/2020
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