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!O MELHOR 
CAMINHO É O 
RESPEITO

RESPEITE AS
REGRAS DE TRÂNSITO.
RESPEITE A VIDA.

Maio Amarelo
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Relatório do TCE-PB 
aponta 341 mortos 
entre os vacinados
Documento revela também o uso de 8,9 mil CPFs inexistentes no cadastro de vacinação e 707 
casos de pessoas que receberam doses de imunizantes de fabricantes diferentes. Página 3

 

Vereador ‘da arma e da Bíblia’ 
é alvo do Ministério Público

Segunda etapa da vacinação 
contra a gripe começa na terça

Iniciação ao sexo ocorre mais 
tarde na PB, avalia pesquisa

Tarcísio Jardim e sócio de academia de jiu-jitsu foram 
autuados por descumprirem medidas restritivas. Página 14

Nesta nova fase, idosos e professores compõem o 
público-alvo da campanha contra Influenza. Página 5

Dados da PNS mostram que os homens têm tido a primeira 
relação sexual aos 16 e as mulheres, aos 18. Página 8

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

299.903

15.087.360

156.433.646

6.996

419.393

3.263.874
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.074.680

52.492.758 

1.215.571.386

Colunas
A relação materna é sempre um lugar em que devemos aprender 

a lidar com as dificuldades próprias da vida. Toda mãe, geralmente, 
sabe encorajar os filhos na superação de desafios.  Página 2

Nesse segundo domingo de maio, amanhã, quem desfrutar 
da felicidade de ter mãe viva, beije-a ternamente e festeje com 

ela as alegrias de mais um ‘Dia das Mães’.  Página 10

Trabalho remoto: as organizações que ainda resistem a isso provavelmente 
perderão os seus principais talentos, pois a qualidade de vida passou a ter 

uma importância muito grande na vida das pessoas.  Página 17

Dom Manoel Delson

Carlos Pereira

Horácio Forte

Covid-19 Autor de sucessos como ‘Primavera’, músico 
paraibano Cassiano morre, no Rio, aos 77 anos. Página 4

Hospital incentiva ‘kit covid’ e 
Ministério Público é acionado
Médicos de hospital municipal estariam receitando Hidroxi-
cloroquina e Ivermectina a pacientes com covid. Página 19

Políticas

Últimas

Foto: Marcus Antonius

Após aumento da margem dos consignados para 35%, cerca de 2,6 mil servidores públicos do estado fecham novos empréstimos e aumentam poder de compra. Página 17

Empréstimos vão injetar R$ 943 mi na economia

Foto: Samir Oliveira/Campinense

Foto: Divulgação

Paraibano Jogando em casa, Campinense 
encara o time da Perilima neste sábado Página 21

Paraíba

Ano CXXVIII Número 083 |  R$ 2,50

Foto: Reprodução

Tabajara 
participa 
Ritmos regionais 
ganham espaço em 
emissoras públicas do 
Nordeste com nomes 
consagrados como 
Elba Ramalho. Página 9

Cultura

Mulheres palhaças Com espetáculos de vários grupos da PB, evento 
virtual da Funesc mostra presença feminina na arte da palhaçaria. Página 12
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Opinião

Editorial

Marcus Antonius
marcusfreefoto@gmail.com
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O depoimento do ministro da Saúde Marcelo Queiroga à Co-
missão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 foi o que já se es-
perava: uma saia justa, para usar uma expressão idiomática até 
elegante, diante do constrangimento criado pelas respostas e 
omissões do auxiliar do presidente Jair Bolsonaro, na sessão da 
última quinta-feira, no Senado da República. 

A imagem do médico paraibano que responde pela pasta da 
Saúde saiu chamuscada da sessão e não poderia ser diferente. 
Uma leitura mais atenta das atitudes e palavras de Queiroga 
dá a entender que o ministro não concorda com o posiciona-
mento negacionista de Bolsonaro, no entanto, nada pode ou 
não pretende fazer para contrariar o chefe supremo.

Queiroga deu claros indícios de que é a favor da vacinação, 
da máscara de proteção e do isolamento social. A utilização 
de cloroquina no tratamento da covid-19 também não parece 
figurar no receituário do médico. E agora, José? Conseguirá o 
ministro adotar e fazer cumprir as medidas sanitárias neces-
sárias, mas que, no entanto, contradizem o presidente?

Na verdade, o Brasil está cansado desse jogo. A pande-
mia de covid-19 prossegue matando milhares de pessoas em 
todo o país, mas Bolsonaro não consegue, melhor dizendo, 
não está interessado em elaborar e pôr em prática uma polí-
tica de saúde compatível com a situação de emergência. Daí a 
constante dança das cadeiras no Ministério da Saúde.

Vale lembrar que pela pasta de Saúde, no governo de Bol-
sonaro, já passaram, antes de Queiroga, dois médicos - Luiz 
Henrique Mandetta e Nelson Teich – e um atrapalhado ge-
neral de divisão do Exército Brasileiro, Eduardo Pazuello. 
Os dois primeiros abandonaram o posto após divergências 
com o presidente, já o terceiro deixou o cargo por pura in-
competência.

A pergunta que não quer calar é: até quando o ministro 
Queiroga vai se manter neste jogo de lesa-pátria? Cada dia 
que passa o Brasil afunda mais no grande atoleiro econômi-
co e social em que a pandemia transformou o país. Breve, 
serão meio milhão de mortos. Quinhentas mil famílias de 
luto. Será que não é um peso demasiado para a consciência 
de um médico? 

Lesa-pátria A maternidade é um grande dom
Festejamos, neste domingo, o Dia 

das Mães. Sabemos da imensa impor-
tância de se ter a mãe por perto, “a 
mãe que ampara o filho com a sua 
ternura e compaixão, ajuda a desper-
tar nele a confiança, a experimentar 
que o mundo é um lugar bom que o 
acolhe, e isso permite desenvolver 
uma autoestima que favorece a ca-
pacidade de intimidade e a empatia.” 
(Papa Francisco). 

A relação materna é sempre um 
lugar em que devemos aprender a 
lidar com as dificulda-
des próprias da vida. 
Toda mãe, geralmente, 
sabe encorajar os fi-
lhos na superação de 
desafios. Não é possí-
vel educar filhos sal-
tando o sofrimento e 
dificuldades. É bastan-
te compreensível o pri-
meiro impulso da mãe 
de blindar os filhos das 
dores, mas uma mater-
nidade só será fecunda 
se se ensina os filhos a 
serem fortes.

Vemos facilmente nas mãos e 
atitudes de nossas queridas mães 
aquela bondade encontrada no jeito 
materno de Nossa Senhora. A Virgem 
Mãe de Deus educou o Menino Deus 
com a coragem própria de quem 
aprende a lidar com as dificuldades 
da vida terrena.

A bondade Mariana é um verda-
deiro “exorcismo” nas culturas que 
desaprenderam a testemunhar o bem, 
a verdade. Como olhar para a bonda-
de de nossas mães e não enxergar o 
bem e a verdade?! A maternidade é 
uma escola que nos educa para a cul-
tura da verdade em tudo! Quantas 
lembranças guardamos de atos de 

verdades vindos de nossas mães. Elas 
nos deram ensinamentos que nos aju-
daram na busca do real humanismo. A 
maternidade, dom vindo de Deus, não 
negocia com a mentira e o mal. 

 Precisamos também culti-
var cada vez mais a valorização das 
mães idosas. Estas, por vezes, infe-
lizmente, são postas de lado no rit-
mo frenético da vida moderna que 
levamos. Precisamos gastar mais 
tempo na companhia delas; colocar-
nos do lado delas somente para, às 

vezes, só escutar seus 
queixumes. O fim da 
existência chega para 
todos e devemos ser 
presença solidária 
com aqueles que co-
meçam a se despedir 
da vida. Fala-se mui-
to sobre qualidade de 
vida, e devemos bus-
cá-la! Mas talvez a me-
lhor qualidade de vida 
para nossas mães ido-
sas seja a fiel compa-
nhia dos filhos ao seu 

redor: “(...) teus filhos, rebentos de 
oliveira, ao redor de tua mesa senta-
rão” (Sl 128,3). 

Peçamos a Virgem Maria, Mãe 
Bondosa, que proteja todas as mães. 
Que este domingo dedicado a elas 
seja um sinal daquela presença dos 
filhos ao seu redor durante o ano in-
teiro. Àqueles que já não tem a pre-
sença materna nesta vida, fica o con-
solo da fé que nos lembra da Mãe de 
Deus a nos acompanhar em todos os 
nossos dias. Que nossas sociedades 
sejam cada vez mais marcadas pela 
bondade materna, para que sejamos 
vigilantes construtores de civiliza-
ções abertas a todos: crianças, jo-
vens, adultos e pessoas idosas.

A fachada de O Norte 
Virou favela o que restava do jornal 

O Norte. 
A fachada de 1970, um mural em 

branco por toda a largura do prédio, as-
sim concebida e bem acabada só para dar 
força ao logotipo cravado no alto, à direi-
ta. Ah, como tudo se reduziu a destroços! 

Foi largado assim pelo conjunto de 
comunheiros a quem Chatô legara seus 
vinte e tantos jornais, dezenas de revis-
tas, suas trinta e tantas rádios, as tele-
visões, adquiridos a golpes de gênio, na 
presunção de que, legando aos que o aju-
daram, seria a forma de conservar roma-
namente o patrimônio. 

Falam que as coisas mal adquiridas 
nunca terminam bem. 

Mas não se pode desprezar a reper-
cussão ou os efeitos da grande cadeia de 
comunicação, desde antes 
de 1930 até o fim do século, 
fermentando a vida mental 
do país. Levou informações 
e ideias concorrentes a to-
das as regiões do país, aglu-
tinando emulações de inteli-
gência e cultura no jornalismo, nas ideias, 
nas letras e nas artes e armando um palco 
do tamanho do Brasil para a música po-
pular. O Cruzeiro, a Rádio Tupy, o Diário 
de Pernambuco, o Estado de Minas e o ca-
çula, o Correio Brasiliense, eram, cada um 
e ao mesmo tempo, uma Globo em cada 
região. Um prestígio que chegou, em cer-
tos casos, a ter ascendência sobre interes-
ses de difícil alienação como o de posse. 

O Norte, que vinha dos irmãos So-
ares, desde 1908, interrompido apenas 
em 1930, e que terminou adquirido, 
em falência, por Virgínio Veloso Borges 
para a campanha a governador de José 
Américo, esse foi incorporado aos Asso-
ciados de boca.

De 1953 até ser abandonado pelo 

comando, em Brasília, e pela superinten-
dência em Recife, o jornal do meu batismo 
deu asas e alento a três gerações de bons 
comunicadores, gente que saiu dos seus 
quadros para formar novos quadros e se 
firmar na Universidade. 

Não é uma ruína qualquer, uma fábri-
ca de sabão que fechou, uma oficina que 
não deu certo ou bodega que o supermer-
cado anulou. Dá para julgar que devesse 
ser encarado como entidade, já que seu 
produto teve ou tem um tempo mais lon-
go de absorção, influência e sedimenta-
ção, o produto cultural. 

Ainda bem que o abandono não é 
total porque, à falta de quem requeira 
algum direito, vieram os sem-casa, com 
direito à vida, e ali se arrancharam. Como 
devem ser muitos amontoados lá por den-

tro, deram começo a seus 
barracos de alvenaria gros-
sa ao longo da fachada. 

Não deixa de ferir um 
currículo com boa parte 
construída ali, o meu, o de 
Evandro, de Teócrito, Bar-

rosinho, Cabral, Dásio Souza, sobrevi-
ventes de 1966, quando voltei ao jornal 
achado sem emprego por Aluísio Moura. 
De qualquer modo, o que mereceu ficar, 
permanecer à luz daquelas manhãs ou na 
camaradagem das mesmas noites, conti-
nua imperecível dentro de nós. É inútil ir 
buscar lá dentro, quando a realidade da 
nação gigante é a negação de quase to-
das as nossas esperanças. A fachada de 
O Norte é um tico diante do conflito en-
tre as grandes avenidas da concentração 
capitalista e o ultraje à subvida das suas 
periferias. A guerrilha intestina da favela 
que a tevê empurrou ontem, com vinte e 
cinco cadáveres, para as nossas salas não 
fica na África. Como o Brasil pelado e irre-
conhecível em seu Amazonas.

 Elas nos deram 
ensinamentos que nos 

ajudaram na busca do real 
humanismo. A 

maternidade, dom vindo 
de Deus, não negocia com 

a mentira e o mal   

 Falam que as coisas 
mal adquiridas nunca 
terminam bem.   

Dom Manoel Delson
imprensa@arquidiocesepb.org.br | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

A vida em jogo
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Irregularidades na imunização contra covid-19 foram constatadas por fiscalização do Tribunal de Contas da Paraíba

Entre as 1.074.680 do-
ses de imunizantes contra 
a covid-19 aplicados na Pa-
raíba, de acordo com dados 
do Sistema de Informação 
do Ministério da Saúde, o 
Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba (TCE-PB) 
encontrou uma lista de irre-
gularidades que envolve, in-
clusive, pessoas já falecidas. 
De acordo com o TCE-PB, 
as falhas encontradas serão 
debatidas mensalmente em 
comitê criado para fiscali-
zar o processo de vacinação 
contra a doença.

No acompanhamento 
diário realizado pelo Tribu-
nal de Contas, como parte 
das ações de transparência 
da pandemia, foi verificada 
uma lista de vacinados que 
aparecem com irregulari-
dades e possíveis falhas no 
preenchimento das informa-
ções. Foi identificado o uso 
de CPF’s inexistentes por 
8.973 pessoas; documentos 

de 341 pessoas que já esta-
riam mortas; inconsistências 
relativas à faixa etária com 
9.694 registros; também foi 
constatada a aplicação de do-
ses com intervalo menor do 
que o estipulado pelas bulas 
dos imunizantes em circu-
lação na Paraíba, com 2.893 
registos; inconsistência rela-
tiva ao cargo ou função exigi-
da para a vacinação em 848 
casos; aplicação de doses de 
fabricantes diferentes entre 
a primeira e a segunda dose, 
em 707 casos registrados.

Além destes, o órgão 
também verificou nove apli-
cações em ocupantes de 
cargos eletivos; 30 pessoas 
menores de idade que re-
ceberam doses, o que não é 
recomendado por nenhum 
fabricante dos imunobio-
lógicos já em circulação no 
estado. Até o fechamento 
do relatório publicado pelo 
TCE-PB, também foi apura-
do que 54.922 pessoas de 
outros estados e municípios 
vieram à Paraíba e conse-
guiram a vacinação, repre-

sentando 8,4 % do total de 
doses aplicadas em todo o 
estado.

A auditoria do Tribunal 
de Contas do Estado acom-
panha a campanha de vaci-
nação em todo o estado, com 
acesso a banco de dados, 
como o do Sistema Nacional 
de Óbitos, que permitiu o 
cruzamento de dados para 
chegar aos números de ca-
dastros de pessoas já faleci-
das e imunizadas. Os dados 
são levantados diariamente e 
calculados a partir do núme-
ro total de vacinas aplicadas, 
divulgado pela Secretaria de 
Estado da Saúde (SES).

Ainda segundo a análi-
se, 78% das doses aplicadas 
foram para grupo por faixas 
etárias, seguindo a deter-
minação do Ministério da 
Saúde, 18% para trabalha-
dores da saúde e as demais 
distribuídas entre os grupos 
de pessoas com deficiência, 
comorbidades, forças de se-
gurança, comunidades tra-
dicionais, povos indígenas e 
outros.

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

TCE encontra mortos e erros 
em cadastros de vacinados

Wilson Santiago justificou 
seu posicionamento contrário 
ao projeto de lei 4754/2016, 
que considera inconstitucio-
nal: “Sempre pautarei minhas 
decisões por argumentos técni-
cos e políticos que sejam coeren-
tes com os posicionamentos que 
considero legais. Em momento 
algum, ocuparei mandato para 
servir de propagador de deci-
sões individuais de terceiros”. 

Sem Servidão 
Em nota enviada, Wilson San-
tiago acusa o presidente na-
cional do PTB, Roberto Jeffer-
son, de tentar “impor posições 
que desrespeitam os poderes 
e a política como instrumen-
to de construção social. Seu 
alinhamento político ao pre-
sidente Bolsonaro não pode 
transformar o PTB em filial de 
grupos extremistas e antide-
mocráticos”. Saiu maior.   

Wilson Filho afirmou que o seu pai, 
Wilson Santiago “está mais leve”, 
referindo-se que essa situação ti-
rou um peso de suas costas. “O PTB 
mudou sua ideologia e aliou-se ao 
pensamento extremista, radical. E 
esse nunca foi o nosso perfil. O ex-
tremismo nunca fez bem ao país, 
porque extremismo é seguir cega-
mente uma posição”, argumentou.  

“ele eStá maiS leve” 

“o PtB não maiS noS rePreSenta”, diz WilSon Filho, 
conFirmando que ele e o Seu Pai deixarão o Partido  

“Filial de extremiStaS” 

“É uma decisão que será tomada mais à frente. Ele não está mais confortável na 
legenda. O posicionamento do PTB não mais nos representa, neste momento”. A 
declaração do deputado estadual Wilson Filho (foto), comentando a destituição do 
seu pai, o deputado federal Wilson Santiago do diretório estadual do PTB, corrobora 

que ambos deixarão o partido nos próximos meses. Santiago foi retirado da dire-
ção partidária por decisão do presidente nacional, Roberto Jefferson, devido 
ao seu posicionamento contrário ao projeto de lei 4754/2016, que permitia 
a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo Federal Tribunal 
(STF) que usurpassem competência do Congresso Nacional, no que os gover-
nistas classificam de “ativismo judicial”. A proposta foi derrotada por placar 
apertado: 33 a 32 na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara 

Fedral, com votos contrários de legendas governistas, como o PP, cujos cin-
co deputados votaram contra.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Uma fala de Gervásio Maia, em programa 
de rádio, corrobora duas coisas: primeiro, 
ele não fica no PSB – “Tenho muitas por-
tas abertas”, disse – e, segundo, disputará 
a eleição de 2022 por um partido da base 
aliada do governador João Azevêdo. Esse 
movimento em direção à base governista 
vinha se desenhando há meses.

GerváSio maia: “tenho  
muitaS PortaS aBertaS” 

“houve muitoS conviteS” 

diScutindo cenárioS 

Mal Wilson Santiago foi afastado da direção 
do PTB, choveram convites para que ele mi-
grasse para outras legendas, confirma Wil-
son Filho. O relógio marcava quase 14 ho-
ras, ontem, quando ele afirmou que “desde 
as 8 horas até agora houve muitos convites”. 
Nos bastidores, comenta-se que ele poderá 
assumir o PSD. 

O deputado federal Gervásio Maia (PSB) nem diz 
que sim nem diz que não, quando indagado se está 
se preparando para se filiar ao Cidadania. Sobre o 
encontro que teve com o presidente do partido na 
Paraíba, Ronaldo Guerra – também estava presente 
o deputado Tião Gomes (Avante) – disse que a con-
versa girou em torno de “cenários” para 2022. 
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Comitê vai acompanhar municípios
A partir da avaliação de inconsis-

tências e inconformidades, o TCE-PB 
realizou, na última quinta-feira (6), 
uma reunião com órgãos de controle 
estadual e federal para apresentar 
os relatórios de acompanhamento 
com os últimos achados de auditoria 
provenientes das Inspeções Especiais 
das ações de enfrentamento da pan-
demia. Onde foi criado, por suges-
tão do conselheiro e presidente do 
TCE-PB, Fernando Catão, o Comitê 
de Acompanhamento das Ações de 
Enfrentamento da Covid-19. O intuito 
é estar mais próximo para fiscalizar e 
cobrar transparência de gestores com 
reuniões mensais, por videoconferên-
cia, e definir políticas preventivas de 
controle a fim de impedir possíveis 
inconformidades no uso do dinheiro 
público durante a pandemia, quanto 
no processo de imunização.

Em contato com a SES, a equipe 
de reportagem do Jornal A União 
apurou que, como vem ocorrendo 
desde o início da vacinação, a respon-
sabilidade da aplicação e informação 
de dados no sistema de notificação 
e informação é dos municípios. A 
secretaria reforça que os gestores e 
equipes precisam estar atentas aos 
critérios e etapas previstos no Plano 
Nacional de Imunização.

Estiveram presentes na reunião 
representantes do Tribunal de Contas 

da União (TCU), o secretário-chefe 
na Paraíba, da Controladoria Geral 
da União (CGU); o Superintenden-
te do órgão no estado, o auditor 
Severino Souza de Queiroz, do Mi-
nistério Público Federal (MPF-PB); o 
procurador-chefe da Procuradoria da 
República na Paraíba, Sérgio Rodri-
go Pimentel de Castro Pinto; e, do 
Ministério Público Estadual (MPPB), 
participaram os promotores Reynaldo 
Serpa e Ranieri Dantas.

O Governo do Estado e muni-
cípios da Paraíba já receberam do 
Governo Federal R$ 1,9 bilhão em 
transferências extraordinárias em 
2020 (recursos da LC nº 173/20 e 
valores transferidos pelo Governo 
Federal-Ação 21C0), destinados às 
ações de saúde, assistência social e 
compensação financeira em razão 
da queda na arrecadação, por causa 
da covid-19, de acordo com relató-
rio do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba. No período, os gestores 
informaram gastos da ordem de R$ 
988,6 milhões com ações relaciona-
das à pandemia.

Considerando os meses de 
janeiro e março de 2021, os muni-
cípios receberam R$ 408,6 milhões 
a mais de transferências constitu-
cionais e legais do que em relação 
ao mesmo período de 2020, um 
crescimento de 30,48%.

Presidente da Corte, Fernando Catão, falou da criação de instrumento para cobrar transparência e controle das vacinas

Foto: Divulgação TCE-PB

Fonte: TCE-PB
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Equipes redobrarão cuidados e desobediência acarretará penalidades que vão de multa de R$ 50 mil a interdição por até 14 dias

Para evitar a propaga-
ção da covid-19 em mais 
uma data comemorativa, a 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, através de equipes 
da Operação Previna-se, vão 
intensificar a fiscalização em 
estabelecimentos comer-
ciais do ramo de bares e res-
taurantes durante o Dia das 
Mães. Neste domingo, equi-
pes vão atuar durante todo o 
dia na Zona Norte e Zona Sul 
da cidade, onde existe maior 
concentração de estabeleci-
mentos do gênero.

A intensificação da fis-
calização seguirá os decre-
tos municipal e estadual 
com medidas de preven-
ção à doença causada pelo 
novo coronavírus. Não será 
permitido que os estabele-
cimentos ocupem a capaci-
dade máxima permitida ou 
causem aglomerações. O de-
creto limita o funcionamen-
to de bares, restaurantes, 
lanchonetes, lojas de con-
veniência e estabelecimen-
tos similares das 6h às 22h, 
com 30% da capacidade, 

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

Dia das Mães terá  fiscalização 
a bares e restaurantes em JP

em locais fechados, e 50% 
da capacidade em espaços 
abertos.

A Operação Previna-se 
é uma ação conjunta entre o 
Governo do Estado, Prefeitu-
ra de João Pessoa, com apoio 
da Polícia Militar, Corpo de 
Bombeiros, Secretaria de Se-
gurança Urbana e Cidadania 

(Semusb), Guarda Civil Me-
tropolitana, Vigilância Sani-
tária Municipal, Procon-JP e 
suas respectivas secretarias.

Segundo informou a 
diretora de Vigilância em 
Saúde da Secretaria Muni-
cipal de Saúde (SMS) Aline 
Grise, o número de fiscais 
e carros foram aumentados 

pela prefeitura e também 
algumas medidas que serão 
avaliadas.

“Não será permitido fila 
de espera nos restaurantes, 
por exemplo. As pessoas 
deverão buscar o agenda-
mento. Vamos observar a 
presença do álcool em gel 
nas mesas também. Não va-

mos atrapalhar o momento 
familiar de ninguém, mas 
buscar garantir dias melho-
res”, informou Aline Grise.

A prefeitura orienta 
para que apenas oito pes-
soas, no máximo, se reúnam 
por mesa. Apresentações 
musicais com até três pes-
soas no palco estão permi-
tidas, mas não é permitido 
dançar. Estabelecimentos e 
clientes deverão seguir as 
medidas sanitárias.

Equipes do Procon 
Municipal e Estadual tam-
bém estão atuando. Desde a 
sexta-feira até este sábado, 
equipes trabalham inten-
sificando as atividades no 
comércio. De acordo com 
Rougger Guerra, da Secre-
taria Municipal de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon-JP), a finalidade é, 
apenas, evitar aglomerações 
e manter o número de ocu-
pação de leitos na cidade sob 
controle.

“Nós estaremos atuan-
do nos grandes centros co-
merciais, como shoppings 
populares, shoppings cen-
ters e no Centro. A finalidade 
é evitar aglomerações, veri-

ficando a capacidade de cada 
loja em receber o número 
adequado de pessoas, aglo-
merações na área interna e 
externa, verificando ainda 
se os comerciantes estão 
medindo a temperatura dos 
clientes e ofertando o uso 
do álcool em gel”, declarou 
o secretário.

Nas atividades comer-
ciais, segundo o decreto em 
validade, os estabelecimen-
tos podem funcionar por dez 
horas contínuas, oferecendo 
escalas de trabalho diferen-
ciadas para os funcionários. 
Já os shoppings e centros 
comerciais têm a limitação 
de horário das 10h às 22h.

Em caso de descumpri-
mento de ambos os pontos 
do decreto, os estabeleci-
mentos estão sujeitos ao 
pagamento de multas que 
vão de R$ 50 mil a inter-
dição de até sete dias, com 
extensão para 14 dias, em 
caso de reincidência. 

A população poderá de-
nunciar os descumprimen-
tos ao decreto através do 
Disque Aglomeração (160) 
ou (83) 9.8600-4815, das 8h 
às 00h, todos os dias.

Autor de sucessos 
como ‘Primavera (vai chu-
va)’, famosa na voz de Tim 
Maia, o cantor e compositor 
Cassiano é mais uma vítima 
da covid-19. De acordo com 
a imprensa do Rio de Janeiro, 
onde o músico paraibano 
de 77 anos morava desde os 
anos 1960, Cassiano morreu 
ontem, às 16h30, de com-
plicações decorrentes da 
doença. 

Consta, entretanto, que 
ele estava internado desde 
abril, quando deu entrada no 
Hospital Carlos Chagas, na 
Zona Oeste da capital cario-
ca, em decorrência de uma 
parada cardíaca, tendo que 
ser intubado de imediato.

Genival Cassiano dos 
Santos nasceu em Campina 
Grande, mas ainda muito jo-
vem se mudou com a família 
para o Rio de Janeiro onde, já 
um pouco mais velho, fun-
dou o grupo vocal Os Dia-
gonais, cujo balanço chegou 
a contagiar um jovem Tim 
Maia, que acabara de voltar 
de uma temporada nos Es-
tados Unidos. Foi assim que 
Cassiano foi parar no disco 

de estreia do futuro autor de 
‘Azul da cor do mar’, o homô-
nimo ‘Tim Maia’, onde estão 
gravadas duas músicas do 
paraibano, ‘Eu amo você’ e 
o hit ‘Primavera (Vai chuva)’.

Prestigiado pela nata da 
MPB pela sua sonoridade re-
finada, Cassiano foi apontado 
por especialistas como nome 
fundamental para a moderna 
música negra brasileira. Po-
rém, largou cedo a carreira: 
no final dos anos 1970, ele 
teve que retirar um dos pul-
mões e, por isso, abandonou 
os palcos, com não mais que 
meia-dúzia de sucessos. 

Além de ‘Primavera’, é 
marcante, também, ‘A lua e 
eu’, que lançou em 1975 e 
chegou a integrar a trilha 
sonora da novela ‘O Grito’, 
ganhando inúmeras regra-
vações, entre elas  de Nana 
Caymmi, Emílio Santiago, 
Claudio Zoli e Cidade Negra.

A saída prematura de 
cena e os poucos discos gra-
vados fizeram de Cassiano 
um artista recluso e pouco 
badalado. Longe dos holo-
fotes, ele passou boa parte 
da vida esquecido. Não dava 
entrevistas, não aparecia em 
público e, ao que dizem, nun-
ca mais foi visto pela Paraíba.

Paraibano, Cassiano 
morre aos 77 anos

CG tem maior ocupação em leitos de UTI e 
enfermarias entre as Macrorregiões da PB

Brasil tem 419,1 mil mortes causadas 
por covid-19 e 15,08 milhões de casos

Novos 1.127 casos de 
contaminação pelo novo coro-
navírus e 32 falecimentos em 
decorrência do agravamento 
da doença foram registrados 
na Paraíba nessa sexta-feira, se-
gundo a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Com os números, o 
estado acumula 299.903 casos 
confirmados, sendo 212.221 
pacientes considerados recupe-
rados e 6.996 óbitos. Aproxima-
damente 80.686 casos estão em 
aberto, referente a pacientes em 
recuperação ou com a situação 
não finalizada no sistema de 
notificação de casos.

Entre os novos casos, 60 
(5,37%) são de pacientes hos-
pitalizados e 1.062 (94,23%) 
são leves, que se recuperam 
em suas residências. De acor-
do com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 69 pa-
cientes foram internados entre 

o intervalo da publicação entre 
os boletins diários de quinta-
feira e sexta-feira.

Com isso, a ocupação total 
de leitos de UTI (adulto, pediá-
trico e obstétrico) em todo o 
estado é de 59%, e 57% nas 
enfermarias adulto. Entre as 
Macrorregiões, Campina Gran-
de concentra a maior ocupação. 
São 71% de leitos de UTI ocu-
pados e 77% nas enfermarias 
adulto. Em seguida, o Sertão 
registra ocupação de 75% nas 
UTI’s de referência para adultos 
e 55% de internações em enfer-
marias. A Região Metropolitana 
de João Pessoa tem a menor 
ocupação, em comparativo com 
as demais Macrorregiões, são 
51% dos leitos de UTI ocupados 
e 49% de ocupação nas enfer-
marias adulto.

Segundo dados do Siste-
ma de Informação do Minis-
tério da Saúde, a Paraíba tem 
1.074.680 de doses aplicadas 
até o fechamento do boletim 

diário da SES. Do total, 711.330 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose e 363.350 com 
a segunda dose da vacina. Com 
1.373.198 vacinas distribuídas 
para os 223 municípios. A SES 
também notificou a realização 
de 848.911 testes para diagnós-
tico da covid-19.

Vinte dos 32 óbitos con-
firmados ocorreram entre a 
quinta-feira e ontem, sendo da-
tados desde 19 de março. Foram 
acometidos 17 mulheres e 15 
homens com faixa etária de 31 a 
96 anos. Dez pacientes não pos-
suíam comorbidades. Nos de-
mais foi observada a presença 
de hipertensão, diabetes e car-
diopatia com maior frequência.

Três mortes ocorreram 
em hospitais privados e 29 em 
hospitais públicos. As mortes 
se concentram em residentes 
de João Pessoa (8), Campina 
Grande (4), Santa Rita (3), Pa-
tos e Alagoa Grande (2 casos 
cada), Catingueira, Cuitegi, Duas 

Estradas, Frei Martinho, Ingá, 
Itaporanga, Jacaraú, Princesa 
Isabel, Sapé, Serraria, Soledade, 
São José dos Cordeiros e São Se-
bastião de Lagoa de Roça (com 
um caso cada). 

Cinco municípios concen-
traram 361 novos casos, o que 
corresponde a 32,03% dos 
casos registrados nessa sex-
ta-feira. São eles: João Pessoa 
com 172 novos casos; Campina 
Grande com 66 novos casos; 
Esperança teve 45 novos casos; 
seguido por Sousa com 44 e Ca-
jazeiras com 34.

Possuem uma maior con-
centração de casos acumulados 
totais: João Pessoa (80.565), 
Campina Grande (27.121), Pa-
tos (10.624), Cabedelo (7.520), 
Guarabira (7.282), Santa Rita 
(7.256), Cajazeiras (6.667),  
Bayeux (6.023) e Sousa (5.813). 
Além destas, outras 37 cidades 
possuem casos acima de mil, o 
correspondente a 20,63% dos 
municípios paraibanos.

O número de pessoas que 
não resistiram à covid-19 no 
Brasil chegou a 419.114. Entre 
anteontem (6) e ontem (7), 
foram registradas mais 2.165 
mortes. Anteontem o sistema 
de dados do Ministério da Saú-
de informava sobre 416.949 
vítimas fatais da pandemia.

Ainda há 3.699 óbitos 
em investigação. Isso ocorre 
porque há casos em que um 
paciente morre, mas a causa 
continua sendo apurada mes-
mo após a declaração do óbito.

Já o número de casos acu-

mulados foi para 15.082.449. 
Nas últimas 24 horas, foram 
confirmados 78.886 novos 
diagnósticos positivos. An-
teontem, o sistema de infor-
mações do Ministério da Saú-
de estava em 14.930.183.

A i n d a  h á  n o  p a í s 
1.022.857 casos em acom-
panhamento. O termo é em-
pregado para as pessoas in-
fectadas e com casos ativos 
de contaminação pelo novo 
coronavírus.

Ainda conforme a atuali-
zação, o Brasil tem 13.640.478 
pessoas que se recuperaram 
da covid-19 desde o início 
da pandemia. Isso equivale a 

90,4% do total de pessoas que 
foram infectadas com o vírus.

Os números são em geral 
mais baixos aos domingos e 
segundas-feiras em razão da 
menor quantidade de funcio-
nários das equipes de saúde 
para realizar a alimentação 
dos dados. Já às terças-feiras, 
os resultados tendem a ser 
mais altos pelo envio dos da-
dos acumulados.

Estados
O ranking de estados com 

mais mortes pela covid-19 
é liderado por São Paulo 
(99.989). Em seguida, vêm 
Rio de Janeiro (46.171), Mi-

nas Gerais (35.424), Rio Gran-
de do Sul (25.807) e Paraná 
(23.623).

Na parte de baixo da lista, 
com menos vidas perdidas 
para a pandemia, estão Ro-
raima (1.534), Acre (1.575), 
Amapá (1.578), Tocantins 
(2.642) e Alagoas (4.347).

Vacinação
Até o momento, foram 

distribuídos a estados e mu-
nicípios 75,5 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19. 
Deste total, foram aplicadas 
46,8 milhões de doses, sendo 
31,7 milhões da 1ª dose e 15,1 
milhões da 2ª dose.

Jonas Valente
Agência Brasil

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

As equipes da Operação Previna-se vão intensificar a fiscalização nos estabelecimentos para evitar a propagação da covid-19

André Cananéa
andrecananea@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação/Secom-JP

Foto: Reprodução

Autor do sucesso ‘Primavera’, Cassiano gravou poucos discos
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Os trens urbanos da CBTU não trafegarão hoje 
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Nova fase seguirá até o dia 8 de junho e tem como objetivo imunizar idosos a partir dos 60 anos e professores

PB inicia terça-feira 2a etapa 
da vacinação contra a gripe
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Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) inicia, na próxima 
terça-feira, dia 11, a segunda 
fase da Campanha de Vacinação 
contra a Influenza, contemplan-
do idosos, a partir dos 60 anos, 
e professores. Para se vacinar, 
basta apresentar um documen-
to de identificação com foto e é 
preciso haver um intervalo de 14 
dias entre a vacina da gripe e da 
covid-19. A segunda fase vai até 
o dia 8 de junho.

A campanha acontece em 
três fases. A primeira ocorreu 
do dia 12 de abril a 5 de maio; a 
segunda será de 11 de maio a 8 
de junho, e a terceira e última, de 
9 de junho até o dia 9 de julho.  A 
vacinação da gripe protege con-
tra os vírus influenza A (H1N1) 
pdm09, A (H3N2) e Influenza B. 

Na Paraíba, a meta é vaci-
nar 1.507.993 paraibanos, de 
acordo com os grupos do Plano 
Nacional de Imunização (PNI). 
Na primeira fase, foram aplicadas 
162.922 doses, sendo 121.118 
em crianças (de 6 meses a meno-
res de 6 anos); trabalhadores da 
saúde - 19.012 doses; gestantes 
– 15.555; povos indígenas - 4.325 
e 2.360 doses foram aplicadas em 
puérperas. 

Na terceira fase, os grupos 
prioritários serão pessoas por-
tadoras de doenças crônicas não 
transmissíveis e outras condições 
clínicas especiais; pessoas com 
deficiência permanente; forças de 
segurança e salvamento e forças 
armadas; caminhoneiros; traba-
lhadores de transporte coletivo 
rodoviário de passageiros urbano 
e de longo curso; trabalhadores 
portuários; funcionários do sis-
tema prisional; adolescentes e 
jovens de 12 a 21 anos de idade 
sob medidas socioeducativas e 
população privada de liberdade.

Vacinas distribuídas
De acordo com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), as re-
messas dos imunizantes já foram 
entregues aos 223 municípios pa-
raibanos. A expectativa é que até 
esta segunda-feira (10) todas as 
pessoas que fazem parte da 1ª 
etapa estejam vacinadas. 

Segundo o levantamento 
feito pelo Núcleo de Imunização 
da SES, as cidades que mais vaci-
naram nessa 1ª etapa foram os 
municípios de Zabelê, no Cariri 
paraibano, com 93,94% de do-
ses aplicadas, seguidos por São 
Domingos do Cariri, com 88,93%, 
Matureia que já imunizou 82,05% 
e Catingueira que imunizou 
81,18% das gestantes, puérperas, 

crianças com menos de seis anos 
e profissionais de saúde.

Em João Pessoa, a vacinação 
da Influenza em João Pessoa, em 
menos de 30 dias da campanha, 
já foram vacinadas mais de 23 mil 
pessoas na 1ª fase.  

As pessoas que já tomaram 
ou irão tomar a vacinação contra a 
covid-19 preci-
sam ficar aten-
tas às regras 
para receber o 
imunizante da 
H1N1, H3N2 e 
Influenza B. Se-
gundo a Seção 
de Imunização 
da Prefeitura de 
João Pessoa, as 
pessoas imuni-
zadas contra a Influenza deverão 
dar um intervalo de 14 dias após a 
vacinação da covid-19 para rece-
ber a dose da vacina contra gripe.

 “Essa vacina da Influenza 
é trivalente, protege contra três 
tipos de gripe e a gente tem que 
entender que se a pessoa faz parte 
do grupo prioritário para tomar 
as duas vacinas precisa seguir es-
tas orientações: vacinas da Astra-
Zenica e Pfizer, a pessoa toma a 1ª 
dose dá um intervalo de 14 dias e 

pode tomar a H1N1, antes mesmo 
da 2ª dose, porque como segunda 
só após 12 semanas, após a 1ª 
dose poderá tomar da Influenza. 
Mas, quem tomou CoronaVac (do 
Instituto Butantan) precisa espe-
rar a aplicação da 2ª dose, os 14 
dias depois para poder se vacinar, 
porque se eu tomar o da 1ª dose 

eu vou ultra-
passar o tempo 
recomendado 
pelo Ministério 
de Saúde, então 
para que isso 
não aconteça, a 
gente espera a 
aplicação da 2ª 
dose”, explica o 
chefe do setor 
Fernando Vir-

golino.
O chefe da imunização da 

capital explica ainda que esse pra-
zo de 14 dias de intervalo entre 
uma vacina e outra é válido para 
qualquer tipo de calendário va-
cinal, não só com o imunizante 
contra gripe. Assim, quem tomou 
a vacina da Influenza e tomará a 
vacina contra a covid-19 precisará 
esperar essas duas semanas para 
tomar a 1ª dose contra o novo co-
ronavírus. 

Imunização acontece nas UBS
A Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS-JP) destaca que quem está in-
serido nesse primeiro grupo priori-
tário precisa comparecer à Unidade 
Básica de Saúde Integradas (UBS) 
mais próxima de sua residência 
para receber o imunizante. Todos 
deverão levar o cartão do SUS. 
As crianças precisam 
estar também com o 
cartão de vacinação e 
não podem apresen-
tar sintomas febris. 
Já os profissionais de 
saúde das unidades 
hospitalares da capital 
deverão comprovar o 
vínculo empregatício 
para poder receber o 
imunobiológico.

A vacinação ocor-
re de segunda a sexta-feira. Nas 
UBS, o horário é das 7h às 11h e 
das 12h às 16h. Nas policlínicas, 
acontece das 7h às 17h e no antigo 
Lactário da Torre, a vacinação é das 
8h às 16h. 

Fernando Virgolino aproveita 
para convocar a população que 
fazem parte dos grupos prioritários 
a comparecer aos pontos de vacina-
ção, pois a gripe também ocasiona 
mortes de milhares de pessoas no 
país. “É interessante que as pessoas 
procurem os postos de vacinação 

para tomar a dose 
contra Influenza. Essa 
é uma doença que 
também mata. 

A gr ipe é uma 
doença que está em 
circulação todos os 
anos e as pessoas de-
vem tomar essa vacina 
para que caso entre 
em contato com esse 
vírus não cheguem 
às formas graves da 

doença”, reforça. Vale lembrar 
também que a Influenza ocasiona 
sintomas gripais e no momento 
pandêmico atual é preciso se pre-
venir para que não haja associações 
errôneas com a covid-19.  

Secretaria de Saúde 
da capital segue a 

vacinação das pessoas 
dos grupos prioritários 
inseridos na primeira 
fase da campanha. 

Campanha de 
vacinação contra 
a gripe foi dividida 
pelo Ministério da 
Saúde em três fases

Foto: Roberto Guedes

Meta
Objetivo é vacinar contra 

a Influenza/H1N1 na Paraíba 
1,5 milhão de pessoas.
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Iniciativa concede bolsas de estudo a mulheres que não têm condições de arcar com os custos de uma faculdade

Projeto dá apoio a mães de 
crianças com doenças raras

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Se mãe é um desafio que 
requer tempo e dedicação, ser 
mãe de uma criança com doen-
ça rara exige ainda mais desses 
atributos. Na maior parte dos ca-
sos fica difícil conciliar cuidado 
com os filhos, trabalho e estudos. 
Dentro desse contexto é normal 
que muitas mães deixem de lado 
alguns projetos. 

 É o caso de Thalita Araújo, 
36, que parou de trabalhar em 
2015 quando o filho João Gabriel 
teve uma piora no quadro de dis-
trofia muscular de Duchenne, 
doença que ocasiona limitações 
físicas com perda gradativa da 
força muscular. “Eu já tinha ter-
minado o segundo grau e tinha 
o sonho de fazer uma faculdade, 
mas aos 10 anos João Gabriel 
teve uma piora importante e 
passou a caminhar com dificul-
dade”. Nesse momento Thalita 
decidiu deixar o emprego em 
um call center para se dedicar 
totalmente ao filho. “Quando a 
gente recebe o diagnóstico, a 
gente faz de tudo para reverter, 
para tudo, nada mais interessa”. 

Cinco anos se passaram e 
Thalita decidiu estudar. O curso 
escolhido foi o de Nutrição, feito 
todo à distância para que os cui-
dados com o filho, hoje restrito 
ao leito, não sejam interrompi-
dos. E tem ainda outro ponto que 
foi decisivo para a futura nutri-

cionista voltar à sala de aula. “O 
benefício de uma bolsa que me 
isenta de qualquer pagamento. 
Ou seja, o combo disponibilida-
de de horário, o fato de ser EAD 
e de ser 0800 é um estímulo a 
mais, não tem como não gostar”. 
E Thalita está feliz, cursando o 
segundo período ela já sonha 
com o futuro profissional. “Vai 
ajudar inclusive com meu filho, 
que faz uso de remédio contí-
nuo  e há certa dificuldade no 
controle da alimentação e do 
peso. Vou poder proporcionar 
mais qualidade de vida para ele 
e para outras tantas pessoas. O 
curso é muito rico, estou aman-
do”, conta. 

Thalita é uma das benefi-
ciadas do Projeto ‘Mães Produ-
tivas’, que ajuda mães que não 
têm condições de arcar com 
os custos de uma faculdade 
privada e não podem compa-
recer às aulas presenciais, por 
precisarem fornecer cuidados 
especiais aos filhos. O projeto 
foi criado em 2016 por um dos 
maiores grupos de educação 
superior privada do Brasil, o 
Ser Educacional, em parceria 
com a Aliança de Mães e Fa-
mílias Raras (Amar). Em João 
Pessoa desde 2019, quando o 
projeto foi iniciado, a Uninas-
sau disponibilizou 12 vagas 
para graduação e três para pós-
graduação. Oportunidade para 
15 mães retomarem sonhos 
que muitas vezes ficaram de 

lado. “E tempos depois a gente 
entende que precisa continuar, 
que precisa seguir e poder fazer 
isso de casa, estudando um pe-
dacinho da tarde e à noite, faz 
toda diferença”, pontua Thalita. 

O projeto oferece também 
suporte psicopedagógico e emo-
cional, oferecido pelo Núcleo 
de Apoio ao Estudante (NAE). 
Para Sandra Helena, que é uma 
das psicopedagogas do NAE, 

participar do projeto tem sido 
transformador. “Muitas vezes 
nós achamos que os nossos 
problemas são maiores que 
os dos outros. E cada mãe que 
eu entrevistava e falava sobre 

a patologia do filho e sobre a 
vontade de estudar e a falta de 
possibilidade… me fez refletir. 
É um projeto de uma grande 
magnitude e fazer parte dele, 
vivenciar ele é grandioso”. 

Profissionais de saúde

Elo afetivo e virtual entre pacientes e familiares
O isolamento social é uma 

das medidas necessárias neste 
período de pandemia para evi-
tar a disseminação do corona-
vírus, em especial no caso dos 
pacientes de covid-19, que es-
tão internos para o tratamen-
to da doença e não podem ter 
contato presencial com seus 
familiares. Na Rede Municipal 
de Saúde de João Pessoa, os 
hospitais de referência pos-
sibilitam o contato afetivo e 
virtual entre os pacientes e as 
famílias, fortalecendo o vínculo 
durante a internação.

De acordo com a diretora 
multiprofissional do Pronto-
vida, Ana Carolina Acioly, os 
pacientes são constantemen-
te observados e, estando bem 
clinicamente e emocionalmen-
te, recebem uma chamada de 
vídeo para conversar com os 
parentes, junto à equipe de 
psicologia. “Com isso, busca-
mos minimizar a ansiedade, 
os medos e a saudade de seus 
familiares. Assim, o processo 
de internação se torna mais 
leve e humanizado”, afirmou.

A servidora pública Ro-
sângela Cristina de Lima, 59 
anos, passou 23 dias internada 
no Hospital Prontovida após 
ter perdido o irmão para a co-
vid-19. Na unidade hospitalar, 
ela passou pela enfermaria e 
UTI e revela que os momentos 
mais difíceis na batalha contra 
a doença foram minimizados 
pelo contato com a família, 
proporcionado pelos profis-
sionais de saúde.

“Poder ver minha famí-
lia pelas vídeochamadas e a 
atenção recebida pela equipe 

me ajudaram muito, porque 
ficamos sem receber visita, e 
tudo isso faz com que a gente 
não se sinta tão sozinho. Os 
profissionais se empenham 
em cuidar da gente e acabam 
criando um vínculo conosco e 
com nossa família, contribuin-
do muito para nossa melhora”, 
lembrou Rosângela, que rece-
beu alta no dia 14 de abril e foi 
vacinada contra a doença no 
dia 1º de maio.

A filha de Rosângela, 
Nathália de Lima, recorda 
dos momentos de ansiedade 
enquanto a mãe estava inter-
nada e do apoio que recebeu 
dos profissionais. “Várias vezes 
cheguei chorando no hospital e 
a equipe de psicologia me aco-
lhia. Por isso agradeço a todos 
que possibilitaram as video-
chamadas, que passavam o bo-
letim médico e tiravam nossas 
dúvidas”, disse.

As videochamadas são 
utilizadas como recurso tera-
pêutico para lidar com o isola-
mento imposto pela covid, fun-
cionando como uma forma de 
aproximação entre paciente, 
família e equipe profissional. A 
coordenadora de psicologia do 
Prontovida, Ludmila Ayres, ex-
plica que manter o vínculo afe-
tivo do paciente, mesmo que 
de forma digital, é muito im-
portante para a recuperação. 
“Saber que tem uma pessoa 
especial do outro lado da tela 
fortalece e motiva o paciente a 
enfrentar a doença”, afirmou.

 “É uma ferramenta que 
compõe a escuta terapêutica 
do psicólogo e permite acessar 
informações sobre a história 

Foto: Arquivo pessoal

Thalita Araújo largou o trabalho há cinco anos para cuidar do filho doente, mas decidiu retomar o sonho de fazer uma faculdade e está no segundo período de nutrição

Foto: Secom-JP

Equipes multidisciplinares nas unidades de saúde criam formas para aproximar familiares e pacientes internados com a covid-19, como o Prontuário Afetivo

de vida do paciente, vínculos 
familiares, como ele se porta 
diante dos familiares e como a 
família está lidando com o pro-
cesso de adoecimento”, com-
plementou Larissa Rodrigues, 
psicóloga do Prontovida.

Outro paciente que tam-
bém se comunicava com a fa-
mília enquanto esteve internado 
no Prontovida foi o comerciante 
autônomo, Robson Borges, de 
66 anos. “Era o meu momen-
to de alegria, porque era uma 
satisfação muito grande poder 
vê-los pelo menos um pouco. As 
chamadas me ajudaram muito 
a melhorar”, contou.

Prontuário afetivo
Para aqueles pacientes 

internados em UTI e que não 
podem se comunicar, os psi-
cólogos utilizam, ainda, outra 
forma de aproximação com a 

família - o prontuário afetivo. 
No suporte psicológico ofertado 
aos familiares são identificadas 
e anotadas num papel algumas 
singularidades do paciente e, 
em seguida, o prontuário afetivo 
é fixado junto ao leito. 

“Perguntamos sobre gos-
tos, apelidos, família, desejos 
e hobbies com a finalidade de 
afinar a escuta terapêutica e tra-
zer para a equipe informações 
sobre o paciente, indo além do 
nome, número de leito e infor-
mações clínicas”, explicou Ma-
riana Montenegro, psicóloga do 
Prontovida.

O pai de Mayana, Manoel 
Belmiro, já tem o seu prontuário 
afetivo com todas as caracterís-
ticas que foram repassadas pela 
filha. “É muito bom saber que, 
quando ele acordar, vai saber 
que de alguma forma, mes-
mo que fisicamente distante, 

nós estamos pertinho dele”, 
comentou Mayana. O recurso 
também é utilizado no Hospital 
Santa Isabel. “Acreditamos que o 
paciente não é só um paciente, 
ele é o amor da vida de alguém”, 
afirmou Emília de Araújo, coor-
denadora de Psicologia  do San-
ta Isabel.

Projeto Portas Abertas
Entre várias formas de 

manter a aproximação entre 
paciente, família e profissionais, 
o Prontovida iniciou, recente-
mente, o Projeto Portas Abertas 
– Fortalecendo os Vínculos na 
Linha de Cuidado Covid-19, vol-
tado para familiares e pacientes 
internos na UTI.  O objetivo é in-
centivar o acolhimento familiar 
pela equipe multiprofissional 
da unidade hospitalar com o 
repasse do boletim médico do 
paciente de modo presencial.

O encontro entre a equi-
pe multiprofissional (médico, 
enfermeiro, fisioterapeuta, 
psicólogo e assistente social) e 
os familiares acontece uma vez 
por semana dentro de uma sala 
reservada. Na ocasião, é repas-
sado como está o quadro clíni-
co do paciente e são tiradas as 
dúvidas da família.

A primeira pessoa a ser 
atendida pelo novo projeto 
foi a feirante Mayana Belmiro, 
filha do paciente Manoel Bel-
miro. “Nós, da família, ficamos 
apreensivos para receber no-
tícia e é muito gratificante ter 
esse contato com as pessoas que 
estão batalhando para salvar a 
vida dele. Fiquei muito feliz em 
saber que eles estão realmente 
se importando com nossos sen-
timentos e dispostos a vivenciar, 
através do diálogo, o que esta-
mos passando”, disse.
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Em João Pessoa, homem é preso com 4 kg de maconha; em Salgado de São Félix, polícia localiza “take-away do tráfico”
A Polícia Militar reali-

zou ações nessa quinta-fei-
ra (6) em vários pontos do 
estado, com apreensão de 
drogas e prisão de suspei-
tos de envolvimento com 
o tráfico de entorpecentes. 
No bairro de Miramar, em 
João Pessoa, um homem de 
34 anos foi flagrado com 4 
kg de maconha pronta para 
a venda e uma balança de 
precisão.

A prisão foi realiza-
da pelas equipes da Com-
panhia Especializada em 
Apoio ao Turista (CEATur), 
que fizeram uma incursão 
no beco onde o suspeito 
estava usando como ponto 
de tráfico. Ele não revelou 
se teria mais gente com ele 
atuando no local.

No interior
Na cidade de Salgado de 

São Félix, na zona da mata, 
após denúncias policiais do 

PM dá continuidade a ação de 
combate ao tráfico de drogas

8º Batalhão apreenderam 
quase 3 kg de drogas. O en-
torpecente ficava escondido 
em um lixeiro da praça prin-
cipal do município. 

O local, segundo a PM, 
era usado por criminosos 
como “take-away do tráfico”, 
onde, conforme a denúncia 
recebida pelos policiais, um 
suspeito sempre deixava o 
pacote com as drogas para 

que, em seguida, alguém 
passasse de moto ou carro 
para fazer a retirada do en-
torpecente. 

A polícia continua reali-
zando buscas pelos respon-
sáveis de atuar no esquema 
e já há informações dos sus-
peitos.

Reincidente 
Em Campina Grande, 

um jovem de 22 anos foi 
preso, pela segunda vez em 
menos de um mês. No início 
da manhã de ontem, uma 
guarnição da 2ª Companhia 
Especializada em Policia-
mento com Motocicletas 
(2ª CEPMotos) realizada 
rondas nas proximidades 
do Parque do Povo, quando 
percebeu um jovem saindo 
de casa e ao avistar a guar-

nição da PM demonstrou 
nervosismo. Ao ser revis-
tado ele se encontrava com 
um revólver calibre 32 e 
munições.

Segundo os policiais que 
participaram da ação, o sus-
peito confessou que já res-
pondeu processo na Justiça, 
já havia sofrido uma tentati-
va de homicídio e que usava 
o arma para se defender.

Foto: Ascom / PMPB

Em operação da PM na cidade de Salgado de São Félix, a polícia apreendeu três quilos de entorpecentes (esquerda); à direita, material recolhido na ação em João Pessoa

Violência

Advogado agride mulher e acaba preso
Um advogado, que não 

teve a identidade revelada, 
foi autuado em flagrante 
pela delegada Cláudia Ger-
mana. Ele foi acusado por 
uma cabeleireira de 36 anos 
no interior de um flat, no 
bairro de Tambaú, em João 
Pessoa. O fato aconteceu na 
noite dessa última quinta-
feira, e a prisão foi efetuada 
por policiais da Companhia 

Especializada em Apoio ao 
Turista (Ceatur). O homem, 
após a agressão foi flagra-
do caminhando na orla da 
capital com uma garrafa de 
bebida na mão.

Segundo informações 
da polícia, vítima e acusa-
do estavam hospedados no 
mesmo flat. A cabeleireira 
contou que reside em Ca-
ruaru e veio a João Pessoa 

para fazer o tratamento de 
hemodiálise de sua mãe e, 
na noite do fato o advogado 
teria chegado no aparta-
mento dela afirmando que 
ela teria roubado uma caixa 
de som e ainda escondido 
suas bebidas. 

Para a polícia, ela disse 
que foi agredida pelo ad-
vogado com socos e ponta-
pés, sendo arrastada para o 

apartamento dele, onde foi 
novamente agredida. Para 
justificar a agressão, o ad-
vogado disse aos policiais 
que a mulher é uma garota 
de programa. O homem foi 
autuado em flagrante na 
Lei Maria da Penha, sendo 
recolhido à carceragem da 
Central de Polícia. A mu-
lher solicitou uma medida 
protetiva.

Agressão aconteceu 
dentro do apartamento 
de um flat no bairro de 

Tambaú; ele foi 
preso caminhando 
pela orla da capital

A Delegacia de De-
fraudações e Falsificações 
de João Pessoa instaurou 
inquérito para apurar a 
atitude de um homem 
preso nessa quinta-feira 
(6), suspeito de praticar 
estelionato, inclusive se 
apresentando como pilo-
to do helicóptero Acauã. 
Ele foi autuado em fla-
grante pela delegada An-
dréa Melo.

O homem, que não 
teve a identidade reve-
lada, já praticou estelio-
nato contra duas pes-
soas. Na delegacia, uma 
das vítimas revelou que 
o desconhecido teria se 
apresentado como piloto 
do Acauã, para comprar 
equipamentos eletrôni-
cos. Inclusive, forjou o 
pagamento, apresentan-
do uma transferência em 
dinheiro como pagamen-
to. A vítima desconfiou 
porque o documento não 
possuía data.

A outra vítima traba-
lha negociando celulares, 
e notou que estava sofren-
do um golpe quando o 
suspeito não pagou o bo-
leto com o valor referente 
aos produtos que havia 
recebido. O homem  já foi 
preso em Minas Gerais ao 
aplicar o mesmo golpe. 

Homem se 
passa por 
piloto para 
aplicar golpe

A polícia está soli-
citando o apoio da po-
pulação para identificar 
e prender uma dupla de 
que estuprou uma estu-
dante de 22 anos na pre-
sença dos pais, e depois 
fugiu com o veículo da 
família. O caso aconteceu 
na noite dessa quinta-
feira (6), em Puxinanã. 
Equipes da Polícia Mili-
tar estão em diligências à 
procura dos assaltantes.

Policiais que atende-
ram a ocorrência toma-
ram conhecimento que 
a jovem, acompanhada 
dos pais, se dirigia a uma 
igreja evangélica quando 
a dupla armada, em uma 
moto abordoou o veícu-
lo, mandando todos des-
cerem. Um dos bandidos 
obrigou a jovem a manter 
relações sexuais com ele. 
O crime foi presenciado 
pelos pais da estudante. 
Em seguida os crimino-
sos fugiram no carro da 
família com destino ao 
distrito de Jenipapo. O 
carro deu pane no cami-
nho, foi abandonado e a  
dupla praticou outros cri-
mes na região.

Jovem é 
violentada 
na presença 
dos pais

A Corregedoria da Polí-
cia Militar instaurou proce-
dimento para apurar a ação 
do sargento reformado da 
corporação, Valdemir Teo-
dósio de Lima. Ele se en-
contra no quartel do 1º Ba-
talhão da PM após a Justiça 
decidir converter o auto de 

prisão em flagrante em pre-
ventiva durante a audiência 
de custódia. 

O militar foi autuado 
após efetuar disparos con-
tra o veículo de transporte 
alternativo. A tentativa de 
homicídio aconteceu na 
manhã de quarta-feira (5), 

no bairro de Mangabei-
ra, após uma discussão de 
trânsito. Segundo relato da 
vítima, o veículo dele teria 
sofrido uma colisão, sem 
gravidade e que teria acom-
panhado o Fit Uno do sus-
peito apenas para conver-
sar sobre as providências 

do “prejuízo” sofrido por 
seu veículo, 

Numa rua em Manga-
beira, o militar reformado 
teria feito um retorno, saca-
do uma arma e sem nada fa-
lar efetuou disparos contra 
o carro da vítima que, por 
pouco não foi atingido. Toda 

a ação foi filmada pela víti-
ma que ainda tentou se afas-
tar do local, ao ver a arma. 
Quando a vítima registrava 
a ocorrência na Delegacia 
de Homicídios chegou o 
sargento Valdemir Teodósio 
que foi ouvido e ficou preso 
na Central de Polícia.

Corregedoria da PM apura atitude de militar

Corpos baleados são achados dentro de carro
Os corpos de dois homens de 

identidades desconhecidas foram en-
contrados no final da manhã dessa 
sexta-feira (7), dentro de um carro na 
localidade conhecida como ‘entrada 
dos Valentins’, na Serra de Teixeira, 
região de Patos. Segundo informações 
da polícia, os cadáveres estavam com 
perfurações de balas. No interior do 
veículo, um ônix preto, os policiais en-
contraram máquinas caça-níqueis. 

O comunicado da presença do 
veículo parado no acostamento da ro-
dovia PB-262 chegou ao conhecimen-
to da polícia por volta das 9h em um 
local de acesso complicado. 

Os corpos, segundo a polícia, 
apresentavam perfurações a bala 
sendo levantada a hipótese de exe-
cução. Os corpos foram levados para 
o núcleo de medicina legal de Patos, 
após perícia em local de morte vio-
lenta. A área da rodovia onde estava 
o veículo, já próximo a Teixeira, foi 
isolada pela Polícia Militar. Os corpos foram vistos dentro do carro que foi abandonado às margens da rodovia que dá acesso à cidade de Teixeira, no Sertão do estado

Foto: Divulgação
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Pesquisa Nacional de Saúde aponta que, em média, os homens têm a primeira relação aos 16 anos e as mulheres, aos 18
O começo da atividade 

sexual da população adulta 
na Paraíba acontece, em mé-
dia, aos 17,8 anos, conforme 
a Pesquisa Nacional de Saúde 
(PNS 2019), divulgados on-
tem, pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Essa é a maior ida-
de média do país, acima das 
identificadas no Nordeste e 
no Brasil, ambas de 17,3 anos. 
No estado, para os homens 
essa estimativa é um pouco 
menor, de 16,6 anos, enquan-
to para as mulheres é maior, 
de 18,7 anos.

A distribuição por grupo 
de idade indica que as pes-
soas que têm de 18 a 29 anos 
iniciaram a vida sexual mais 
cedo, com uma média de 16,3 
anos. Por outro lado, no gru-
po de 40 a 59 anos esse indi-

cador é de 18,2 anos e no de 
60 ou mais é de 18,7 anos.

Segundo o levantamento, 
cerca de 93,1% dos habitan-
tes adultos do estado já tive-
ram relações sexuais alguma 
vez na vida, o que representa 
2,7 milhões de pessoas. Em-
bora tenha ficado um pouco 
abaixo, o percentual foi si-
milar aos observados nos re-
sultados nacional (93,9%) e 
regional (93,4%).

Além disso, 18,3% das 
pessoas, 386 mil, informa-
ram utilizar preservativo em 
todas as relações sexuais que 
ocorreram nos 12 meses an-
teriores à data da entrevista. 
O indicador foi o 2º menor 
do país, à frente apenas do 
verificado no Espírito Santo 
(18,1%). Na capital paraibana 
o índice era maior (24,6%), 

mas também inferior à média 
de todas as capitais (26,9%) e 
das do Nordeste (26,9%).

O uso no estado foi mais 
comum entre homens (23%), 
do que entre mulheres (13%). 
Em relação às faixas etárias, 
foi mais observado na de 18 a 
29 anos (30%); seguido pelas 
de 30 a 39 anos (18,5%); 40 a 
59 anos (13%); e 60 anos ou 
mais (6,7%).

De modo geral, a utili-
zação também aumenta con-
forme os grupos de escolari-
dade, sendo menos frequente 
entre aqueles sem instrução e 
Ensino Fundamental incom-
pleto (14,2%); passando com 
o Fundamental completo e 
o Ensino Médio incompleto 
(21,7%); seguido pelos que 
contam com Médio completo 
e Ensino Superior incomple-

to (19,8%); até os que têm 
o nível superior completo 
(24,8%).

O estudo revela ainda que 
11,9% das pessoas de 18 anos 
ou mais no estado informa-
ram procurar serviço público 
de saúde para obter preserva-
tivos, no período de referên-
cia. A proporção ficou acima 
das médias brasileira (10,7%) 
e nordestina (11,4%).

Paraibano tem iniciação da 
atividade sexual mais tarde

Dados sobre violência
Na Paraíba, cerca de 15,7% da população 

adulta sofreu algum tipo de violência nos últimos 
12 meses anteriores à entrevista. O Volume 5 
da publicação apresenta informações sobre 
acidentes, violências, doenças transmissíveis, 
atividade sexual e características do trabalho e 
apoio social.

A proporção registrada no estado, que 
aponta para 469 mil pessoas nessa situação, 
ficou abaixo das médias nacional (18,3%) e 
regional (18,7%), além de ter sido a menor do 
Nordeste. Em João Pessoa, o percentual foi 
ainda menor (14,9%) e inferior à média das 
capitais da região (20,5%). De modo geral, o 
relato de violência era mais frequente entre 
as mulheres (16,3%), do que entre os homens 
(15%).

Do total estadual de pessoas que sofreram 
alguma violência, 13,2%, aproximadamente 62 
mil, deixaram de realizar atividades habituais 
em decorrência disso. Entre a parcela feminina 
dessa população, essa proporção foi bem maior 
(17,6%) do que na masculina (9,9%).

Segundo a PNS, 2,7% da população parai-
bana sofreu violência física no período investi-
gado, o menor indicador identificado no País, 
inferior às médias brasileira (4,1%) e nordestina 
(4,5%). Esse tipo de agressão teve mais vítimas 
homens (3,1%), do que mulheres (2,4%).

Ainda na população de 18 anos ou mais 
de idade, 4,7% haviam sofrido violência sexual 
alguma vez na vida, cerca de 139 mil pessoas. 
Apesar do grande número, o percentual tam-
bém ficou abaixo dos constatados nos cenários 
nacional (5,9%) e regional (5,9%). A incidência 
desse tipo de agressão foi mais comum no 
grupo feminino (6,5%), do que no masculino 
(2,5%).

Além disso, 449 mil pessoas sofreram vio-
lência psicológica nos 12 meses anteriores à 
entrevista. O contingente representa 15% dos 
habitantes adultos do estado, proporção menor 
que as observadas nos recortes Brasil (17,4%) 
e Nordeste (17,7%). Junto às mulheres, a ocor-
rência dessa forma de agressão era de 16%, 
ao passo que junto aos homens era de 13,9%.

Tempo médio de ir ao trabalho é o 7o menor do país
O tempo médio, por semana, 

de deslocamento para o trabalho, 
incluindo ida e volta, era de 3,7 ho-
ras, na Paraíba, em 2019. Além de ter 
sido o 7º menor do país, o intervalo 
também foi menor que o observado 
nas médias do Brasil (4,8 horas) e do 
Nordeste (4,3 horas). Em João Pes-
soa, embora esse tempo tenha sido 
maior (4,8 horas), ainda ficou abaixo 
da média das capitais brasileiras (6,4 
horas) e nordestinas (5,8 horas).

De acordo com a pesquisa, 
46,5% das pessoas de 15 anos ou 
mais de idade, na Paraíba, que 
estavam ocupadas na semana de 
referência e se deslocavam da 
moradia para o trabalho, gasta-
vam menos de 30 minutos por dia. 
Outros 28,6% dedicavam de 30 
minutos até uma hora no percurso; 

17,9% de uma hora até menos de 
duas horas; e 11,1% duas horas 
ou mais.

Entre a população de 18 anos 
ou mais de idade, a PNS também 
investigou o uso de alguns itens de 
segurança no trânsito. Os dados 
apontam que, no estado, cerca de 
69,6% das pessoas sempre usavam 
cinto enquanto estavam na posição 
de motorista ou passageiro no ban-
co da frente, enquanto apenas 42% 
utilizavam no banco de trás.

Quanto ao uso de capacete por 
motociclistas, o estudo revelou que 
65,6% sempre utilizavam, quando 
exerciam a função de condutor, po-
rém somente 52,6% usavam como 
passageiros. Em todos os casos, os 
índices paraibanos ficaram abaixo 
das médias nacional e regional.

A Paraíba tem maior percentual 
de pessoas do país que não se reu-
niram nenhuma vez para atividade 
cultural ou esportiva, em 2019. 

Cerca de 64,5% da população 
de 15 anos ou mais na Paraíba não 
frequentou nenhuma vez reuniões 
com outras pessoas para prática 
de atividades esportivas, exercícios 
físicos, recreativos ou artísticos, nos 
12 meses anteriores à pesquisa, 
em 2019. A proporção foi a maior 
do país, superior à média do Brasil 
(48%) e à do Nordeste (55,3%).

No estado, 15,3% frequenta-
ram essas atividades mais de uma 
vez por semana; 8,1% uma vez por 
semana; 4% de duas a três vezes 
por mês; 6,7% algumas vezes no 
ano; e 1,4% compareceram uma 
vez no ano.

Obras na linha

Trens não circulam entre Mandacaru e Cabedelo

A Companhia Brasi-
leira de Trens Urbanos de 
João Pessoa (CBTU-JP) in-
terrompe hoje o tráfego de 
trens entre as estações de 
Mandacaru e Cabedelo. A 
suspensão acontece para 
a instalação de um Apa-
relho de Mudança de Via 
(AMV) no local. De acordo 
com a companha, a ope-
ração comercial continua 
normalmente no trecho 
de ida e volta entre Man-
dacaru e Santa Rita.

A CBTU-JP opera 
numa extensão de 30 
quilômetros e, hoje, o in-
tervalo no fluxo de trens 
nos quilômetros 213 e 
213,5 é importante, para 
que ocorra a instalação do 
AMV na região do Condo-
mínio Alamoana, em Ca-
bedelo. 

De acordo com a 
companhia, seis estações 
deixam de funcionar, por-
tanto. Durante a pausa 
na circulação, as estações 

de Mandacaru, Renascer, 
Jacaré, Poço, Jardim Man-
guinhos e Cabedelo esta-
rão fechadas. A CBTU-JP 
observa que, caso haja in-
tempérie, o serviço será fi-
nalizado no domingo; em 
que, naturalmente, não 
há operação dos veículos. 
Assim, o retorno das ativi-
dades no trecho na próxi-
ma segunda-feira (10) não 
será prejudicado.

A instalação do Apa-
relho de Mudança de Via 
faz parte das obras que 
envolvem os quatro des-
vios (três em Cabedelo e 
um em Santa Rita) pro-
postos para reduzir o tem-
po de espera nas estações 
e proporcionar aumento 
do fluxo de pessoas no 
transporte público; já que, 
segundo a CBTU, um trem 
é equivalente a quantia de 
150 carros ou, ainda, 10 
ônibus. 

O AMV é um disposi-
tivo responsável pelo des-
vio de uma linha para a 
outra. Após a instalação, a 
estrutura atua na mudan-

ça da rota do veículo leve 
sobre trilhos.

Ainda segundo a CB-
TU-JP a previsão é que, 
com a liberação gradual 
dos desvios (que devem 
estar finalizados até se-
tembro deste ano), o ren-
dimento do transporte 
suba para até 3,6 mil pas-
sageiros por hora. Este 
ano, além das mudanças 
estruturais, a CBTU-JP 
também está realizando 
consultas públicas através 
das redes sociais para es-
tudar a opinião dos usuá-
rios e definir o melhor 
horário de circulação dos 
trens para a população.

Apenas 18,3% dos 
entrevistados, ou seja, 
386 mil, disseram usar 
preservativos em todas 
as relações sexuais, o 2º 

menor índice do país.

Trens continuam circulando hoje apenas entre Mandacaru e Santa Rita

Foto: Marcus Russo

Carol Cassoli 
Especial para A União

Através do QR Code acesse a 
consulta pública que a CBTU 

está realizando para a defini-
ção dos novos horários 

dos trens.

Horário dE FUnCionAMEnTo HojE
 
n Mandacaru/Cabedelo - Inoperante

n Mandacaru/ Santa Rita - 5h10 às 11h30
(início em João Pessoa)

n Santa Rita/ Mandacaru - 5h40 às 12h
(fim em João Pessoa)
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Mulheres no comando
Primeira convenção paraibana de palhaças mulheres acontece 
hoje e amanhã com transmissão gratuita pelo canal da Funesc 
no YouTube. Página 12
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Semanalmente, emissoras públicas nordestinas terão duas produções conjuntas com seleção de músicas em cada estado

Programas de ritmos regionais 
vão estrear na Rádio Tabajara

A partir de amanhã, co-
meça um projeto produzido 
de forma conjunta – o que é 
um aspecto considerado iné-
dito – pelas rádios públicas 
nordestinas para apresen-
tarem ao público dois novos 
programas que levarão aos 
ouvintes canções da própria 
região, o que inclui dos clás-
sicos até as músicas mais 
contemporâneas. A emisso-
ra que começa a veicular as 
duas atrações é a Educadora 
FM, na Bahia. Na Paraíba, 
a estréia através da Rádio 
Tabajara FM (105,5) será no 
próximo sábado (dia 15), 
com o programa Forró para 
Todos, iniciando às 10h e o 
Baião de Dois, ao meio-dia.

“Estamos consolidan-
do, por etapas, a formação 
de uma rede de rádio e TV 
n o  N o r - deste. Esse 
é um dos projetos e, 
d e s t a vez, nos 
p o s - sibilita-
rá a divul-

g a -
ção 

da genuína música nordes-
tina de todos os estados da 
região, que inclui uma di-
versidade que abrange to-
dos os seus estilos, como o 
forró, coco e o baião. Vamos 
mandar os fonogramas, com 
perfil de todos os artistas, 
para a Rádio Educadora. Os 
ouvintes da Paraíba vão es-
cutar os artistas de outros 
estados da região e os des-
ses estados vão ouvir os da 
Paraíba. Isso vai valorizar 
os talentos regionais, forta-
lecendo os artistas”, disse a 
diretora-presidente da Em-
presa Paraibana de Comu-
nicação (EPC), Naná Garcez.

A gestora da EPC infor-
mou que a Rádio Tabajara 
vai enviar os fonogramas das 
músicas mensalmente para a 
Rádio Educadora, localizada 
na cidade de Salvador, capi-
tal baiana, encarregada de 
produzir os dois programas, 
a partir da seleção musical 
realizada em cada um dos 
estados do Nordeste, para 
serem, posteriormente, com-
partilhados semanalmente 
com as demais emissoras 
públicas. “Isso mostra que 
a tecnologia tem 
permitido essa 
integração e 
harmonia 

entre as emissoras públicas”, 
disse Naná Garcez. 

“Nesse projeto são nove 
rádios de nove estados divul-
gando a cultura de suas re-
giões. Num Brasil esfacelado 
como está, hoje, essa união é 
muito importante e a música 
é um elemento de identidade 
e que fala dos costumes, da 
culinária e dos ritmos. A mú-
sica é aglutinadora e esses 
programas servirão como 
rede de fortalecimento, di-
vulgando a cultura, e serve 
para dizer que estamos aqui, 
firmes, pulsantes e criando”, 
afirmou a diretoria de Rádio 
e TV da Empresa Paraiba-
na de Comunicação, Albiege 
Fernandes.

Depois da estreia, Al-
biege informou que os dois 
programas serão transmi-
tidos todos os sábados pela 
Rádio Tabajara. Ela esclare-
ceu que o Forró para Todos, 
com duas horas de duração, 
é dedicado à música alegre 
e dançante das festas juni-
nas, sendo destaques nomes 
consagrados a exemplo da 
paraibana Elba Ramalho, o 
Rei do Baião Luiz Gonzaga, 
Dominguinhos, Amelinha e 

Alceu Valença.
Já o Baião de Dois, ao 

longo de uma hora, di-
vulgará músicas que 

lembrem tradições e 
ritmos regionais do 

Nordeste, o que 
inclui  art istas 

como o Rei do 
Ritmo Jackson 

do Pandeiro, 

o cantador baiano Elomar, 
os bois maranhenses, ban-
das de pífano, duelos de re-
pentistas, maracatus, cocos, 
emboladas, xotes, xaxados e 
baiões. “O nome do programa 
é até sugestivo, pois lembra 
essa comida tão tradicional 
na mesa do nordestino”, co-
mentou Albiege Fernandes. 
“A Rádio Tabajara deverá en-
viar, todo mês, oito músicas 
para o Baião de Dois e outras 
16 ao Forró para Todos, o que 
vai possibilitar um banco de 
dados de 216 músicas por 
mês de todos os estados, en-

tre compositores já consagra-
dos e os da nova geração. E, 
pelo aplicativo, os programas 
poderão chegar ao Brasil in-
teiro”, destacou ela. 

Além das emissoras 
Tabajara FM, da Paraíba, e 
Educadora FM, da Bahia, in-
tegram a ação de cooperação 
do projeto as Rádio Timbi-
ra AM, do Maranhão, Rádio 
Antares AM, do Piauí, Rádio 
Universitária FM, do Ceará, 
Rádio Universitária FM, do 
Rio Grande do Norte, Rádio 
Frei Caneca FM, de Pernam-
buco, Rádio USF FM, de Ser-

gipe, Rádio Aperipê FM e a 
Rádio UESB FM da Bahia, 
além do Canal do YouTube 
Mundo Vinil.

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Programação da FM 105,5 consiste 
em 40% de músicas da Paraíba

Apesar de mais de um ano de 
crise sanitária que afetou toda a 
classe artística, a Rádio Tabajara 
prossegue divulgando os talentos re-
gionais. “Mantemos a nossa caracte-
rística de tocar 40% da programação 
com músicas de artistas paraibanos. 
A emissora também continua com a 
tradição de, na época do São João, 
ter um programa exclusivamente 
para os festejos juninos, além de 
realizar o Festival de Música da 
Paraíba, que vai trazer 30 novos 
compositores inéditos, o que é muito 
bom”, disse a diretora-presidente da 
EPC, a jornalista Naná Garcez. 

Além de integrar a rede de emis-
soras públicas nordestinas para trans-
mitir dois novos programas semanais, 
a diretora-presidente da EPC ressaltou 
mais um novo projeto da Tabajara: uma 
edição especial do Palco Tabajara Ao 
Vivo 2021, que começará na próxima 
terça-feira (dia 11), com o intuito de 
comemorar os 18 anos da Usina Cul-
tural Energisa. O evento será realizado 
semanalmente, das 20h às 22h, na Sala 
Vladimir Carvalho, instalada na institui-
ção, na cidade de João Pessoa. O projeto 
vai durar até o dia 15 de junho.

No entanto, devido ao atual 
cenário de pandemia, as apresen-
tações do Palco Tabajara – projeto 
iniciado em 2017 e que, atualmen-
te, é considerado o maior progra-
ma de difusão da música autoral 
paraibana – serão transmitidas 
gratuitamente pelas redes sociais 
da Tabajara FM (página no Face-
book, perfil no Instagram e canal no 
YouTube) e pela Tabajara FM 105,5. 
A TV Assembleia também fará a 
transmissão ao vivo do evento, por 
meio do canal 8.2 (TV aberta Gran-
de João Pessoa, Campina Grande, 
Patos e região), canal 11 na Net e 
340.2 na Sky, GVT e Claro.

“Serão seis edições do Palco Ta-
bajara, sendo duas atrações se apre-
sentando em cada edição”, comentou 
Naná Garcez. A programação do 
evento é a seguinte: Neste mês, Fur-
miga Dub e Vó Mera sobem ao palco 
no dia 11; Totonho e Oliveira de Pa-
nelas no dia 19; Bixarte e Filosofino 
se apresentam no dia 25. Em junho, 
Hazamat e About The Blues no dia 1º; 
Luana Flores e o grupo Parahyba Ska 
Jazz no dia 8 e, por fim, Sandra Belê 
e Corda Bamba no dia 15.

Foto: Divulgação

Cantora e compositora Sandra Belê é um dos nomes presentes na nova edição do ‘Palco Tabajara’

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara

No projeto, nove rádios dos 
estados nordestinos divulgam a 
cultura de suas regiões em dois 

programas: ‘Baião de Dois’, que 
traz músicas tradicionais e rit-

mos do Nordeste, e ‘Forró para 
Todos’, dedicado à música alegre 

e dançante das festas juninas; 
ganharão destaque nomes 

consagrados como a paraibana 
Elba Ramalho (ao lado)
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A minha mãe – 
como tantas outras 
naquele tempo – não 
tinha empregada. Ela 
mesma fazia tudo em 
casa: lavava, passava, 
cozinhava e arrumava 
a casa, essas tarefas de 
que toda dona de casa 
se desincumbe com bra-
vura e estoicismo, nem 
sempre reconhecidos. 

Pois bem, a minha 
mãe fazia tudo e o seu 
desempenho era notável, 
pois ainda arranjava tem-
po para ajudar nos negócios da bodega do meu pai, na prepara-
ção dos filhos para a escola e até nos deveres de casa – dentro 
dos seus conhecimentos limitados.

Ela fazia, mas não deixava de reclamar que trabalhava 
muito (o que era verdade), comparando a sua faina com a do 
meu pai com quem, de vez em quando, alimentava discussões, 
sobretudo na cobrança de maior participação dele na condução 
dos negócios domésticos, para os quais, diga-se de passagem, 
ele não estava nem aí...

Quando o relacionamento dos dois já não era dos melhores 
as discussões se sucediam, aí a coisa piorava e nós, os filhos, fi-
cávamos meio tontos sem saber exatamente com quem estava a 
razão. Minha mãe falava, reclamava, batia o pé e ele mal respon-
dia o que a irritava ainda mais. Depois tudo voltava ao normal, 
mas já não aconteciam aqueles abraços ou manifestações de 
fazer as pazes (beijo, nem pensar).

Que a minha mãe era uma lutadora, disso ninguém te-
nha dúvida. Ela fazia, reclamava e ainda por cima valorizava 
mais as suas ações, principalmente se fossem executadas no 
terreno de domínio paterno, como por exemplo, na tarefa de 
cobrar fiado da venda ou de ir buscar apoio de um político 
de prestígio para arranjar emprego para as filhas já saindo 
da adolescência.

Uma das coisas que mais me fascinavam na minha mãe era 
o seu pendor pela costura. Mesmo com pouco tempo, jamais (ao 
que me lembre) ela mandou costurar fora alguma farda, camisa 

ou calça dos filhos. Para 
esse desiderato, ela con-
tava com a colaboração 
estreita e competente de 
uma máquina de costura 
Singer, comprada à vista 
pelo meu pai e dada a ela 
de presente não sei em 
que data. Abro um pa-
rênteses para dizer que o 
meu pai nunca comprou 
nada à prestação, talvez 
por isso não conseguiu 
formar patrimônio, 
porém, sempre dormiu 
tranquilamente sem o 

receio de que algum cobrador viesse bater à sua porta.
Voltando à máquina, ela era completa, ótima para aquele 

tempo. Tinha não apenas aquela engrenagem que cozia e cerzia, 
como também uma roda que a acionava manualmente quando 
o pedal não funcionava ou a costura era do tipo miudinho, que 
exigia maior concentração e paradas consecutivas, para acertar 
o ponto. O barulho característico do funcionamento daquela 
Singer parece que ainda o guardo nos ouvidos, tanto quanto 
mantenho na retina a imagem daquele S grande de Singer que 
mais parecia um “S” de Sapo.

Naquela máquina, a minha mãe consumiu boa parte do seu 
tempo, tempo totalmente dedicado à família que hoje toda cresci-
da reconhece, com intensa e doída saudade, que ela merecia viver 
muito mais. Não para fazer movimentar o pedal da velha máquina 
Singer, mas para nos continuar dando – como sempre o fez – as 
mais belas lições de vida que conseguimos aprender.

Nesse segundo domingo de maio, amanhã, quem des-
frutar da felicidade de ter mãe viva, beije-a ternamente e 
festeje com ela as alegrias de mais um “Dia das Mães”. Eu, cá 
no meu canto, hei de fazer uma silenciosa oração em louvor 
da minha saudosa D. Amália que, num dia frio de maio se foi 
deste mundo de Deus.

E, lembrando dela, não custa repetir o mestre Drummond: 
“Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei: Mãe não morre 
nunca, mãe ficará sempre junto de seu filho e ele, velho embora, 
será pequenino feito grão de milho”.

A Singer de minha mãe

Artigo Carlos Pereira 
cpsilva1@globo.com | Colaborador
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Irani Medeiros
medeirosirani@gmail.com | ColaboradorCultura popular

O aboio é um gênero da orali-
dade pertencente à cultura popular 
nordestina. Por muito tempo ficou 
restrito ao ritual do vaqueiro na 
condução do gado, mas hoje não se 
limita mais a uma serventia e apare-
ce como atividade lúdica.

Canto sem palavras, marcado ex-
clusivamente em vogais, entoado pelos 
vaqueiros quando conduzem o gado, o 
aboio não é divertimento. É coisa séria, 
velhíssima e respeitada. A ideia do 
aboio como elemento valoroso e meri-
tório para o vaqueiro.

O vaqueiro quando precisava 
conduzir o rebanho de um local a outro 
ou quando era necessário juntar as 
cabeças de gado todas no mesmo lugar, 
emitia sons que funcionavam como uma 
espécie de interação entre ele e os ani-
mais; muitas vezes esses sons evoluíam 
para a formação de versos ampliando 
a comunicação para outros vaqueiros 
participantes do trabalho. Assim, esses 
homens podiam obter através desse 
canto uma espécie de alívio para as 
dificuldades da lida, pois através das 
rimas improvisadas nos versos, eles 
expressavam lamentos, brincadeiras e 
ainda opinavam sobre a realidade ao 
seu entorno da dura realidade a que 
estavam inseridos.

Transformações sociais e culturais 
permitiram um deslocamento dessa 
manifestação cultural do mato, local 
de trabalho do vaqueiro, para o palco, 
lugar das apresentações artísticas e 
culturais dos novos protagonistas do 
aboio: em lugar de vaqueiros, agora 
aboiadores. O que antes era uma ferra-
menta de trabalho, servindo para esta-
belecer a comunicação entre homem e 
animal, hoje ocupa status quo de arte 
e aparece na forma de composições 
melódicas improvisadas. Isso significa 
que o foco sai do gado e do vaqueiro e 
recai sobre a sociedade e o aboiador. 
Em outras palavras, o tema passa a ser 
a sociedade e o sujeito do dizer deixa 

de ser o vaqueiro para se transformar 
em aboiador. Os aboios formam parte 
da cantoria sertaneja.

O que diz Câmara Cascudo sobre o 
aboiador e o aboio de forma até poética:

“O terreiro da fazenda, todo em 
barro vermelho, chapeado por lages 
brancas, rebrilhava ao sol forte de 
agosto. Das latadas vinha o burbu-
rinho das gentes apinhadas. Uma 
multidão de vaqueiros encourados 
de novo, caracolava airosamente. 
Mocinhas de fita à cintura, de flor ao 
cabelo negro, olhavam, com o pasmo 
quieto dos espíritos mansos, para 
os cavalos suados que pulavam sob 
a pressão dos alicates. Era dia de 
apartação. De muitas léguas ao redor, 
tinham vindo pessoas assistir à festa. 
A música da vila mais próxima tocava. 
Numa atmosfera de alegria serena, 
toda a terra era um tapete verde, e 
de longe, grandes oitizeiros, robustos 
juazeiros, oiticicas imensas, esgalha-
vam-se gloriosamente como múlti-
plas mãos abençoando aquela terra 
fecundada. No curral de pau a pique, 
atropeladamente, entrevia-se o gado 
rebanhado. Bois enormes, pesados e 
magníficos como velhos sultões, tou-
ros ágeis, nervosos, de musculatura 
potente, de olhos brilhantes e pontas 
aguçadas, novilhos irrequietos, salti-
tantes, erguendo as narinas como se 
aspirassem o cheiro da várzea flori-
da, todos se apertavam no estreito 
espaço da porteira, olhando pasma-
mente o aspecto festivo da fazenda 
calma. Parou a música. Dois vaqueiros 
pularam com varas de ferrão para o 
curral. Outros, encourados, verme-

lhos de sol, com gibões enfeitados de 
fios de retrós branco, colocaram-se 
do lado da porteira. Uma novilha 
apareceu, pulou e num salto brusco 
desatou numa carreira terrível pelo 
campo. Os cavalos iam-lhe no piso. O 
esteira conservou-a em linha reta, o 
outro baixou-se, apanhou a cauda, fir-
mou-se na sela, e numa nuvem de pó 
as patas da novilha ergueram-se para 
o ar. Todo o dia este fato se repetiu 
inúmeras vezes. A tarde caía. O gado 
já se tinha apartado. Só uma grande 
parte pertence ao dono da fazenda, 
é que se premia no curral. Deviam 
mandá-la ao rio que se estendia, pre-
guiçoso e límpido, a alguma distância. 
Fizeram um círculo de vaqueiros. 
Falavam surdamente. De repente pu-
xaram de um tamborete, um negro e 
o levaram para a costumada façanha. 
Era Joaquim do Riachão, o melhor 
aboiador das cercanias. O preto era 
baixo, magro, vestia calça de zuarte 
azul; cinto vermelho e uma camisa 
de algodão que lhe mostrava o peito 
descarnado e as clavículas rompen-
do a pele. O pescoço fino, cheio de 
músculos, num alto relevo estatuaria 
prendia-lhe a cabeça poligonal, des-
bastada a largos golpes de martelo, 
com o cabelo encarapitado, o rosto 
chupado, com a arcada zigomática 
acusada através da epiderme franzi-
na. Completava-os uns olhos claros, 
tristes, contemplativos como se evo-
cassem silenciosamente a saudade da 
pátria distante, a África longínqua dos 
seus avós. Caminhou balouçadamente 
para o cercado. Trepou ao moirão da 
porteira. Tirou o seu chapéu de couro 
ponteado de botões de madrepéro-
la, bateu-o na coxa, pós na cabeça, 
ergueu-a e soltou um grito molduran-
temente forte, estridente, alto como 
uma fanfarra gloriosa de clarin sem 
tarde de vitória. O gado continuava 
impaciente, pulando, apertando-se no 
estreito espaço do curral”.

O aboiador e o aboio
 O que antes era uma ferramenta 

de trabalho, servindo para estabelecer a 
comunicação entre homem e animal, 
hoje ocupa ‘status quo’ de arte 

Foto: Divulgação

“Ela contava com a colaboração estreita e competente de uma máquina de costura Singer”

‘A Revolução dos Bichos’

Fábio Porchat
narra audiolivro

Qualquer semelhança no estilo do humor ácido 
de Fabio Porchat com as sátiras políticas de George 
Orwell não é mera coincidência. O trabalho do escri-
tor, jornalista e ensaísta inglês influenciou fortemente 
a carreira de um dos principais humoristas brasileiros 
da atualidade. Não por acaso, o ator dá voz ao audio-
livro A Revolução dos Bichos, disponibilizado gratuita-
mente pela Tocalivros (www.tocalivros.com).

A obra Animal Farm, traduzida para o português 
como A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais, 
foi publicada no Reino Unido em 1945 e é considerada 
um dos melhores romances da língua inglesa. A sátira 
sobre a União Soviética socialista joga luz à corrupção e 
a ganância dos comandantes da revolução.

Em entrevista ao Estadão, Fabio Porchat revela 
que este é um dos seus livros de cabeceira, destaca a 
importância de gravar o romance em audiolivro e fazer 
a história chegar a mais pessoas “Esse é um dos meus 
livros preferidos, eu já li ele umas dez vezes, mas fazia 
já alguns anos que eu não lia. É quase desesperador, 
nesse momento em que o Brasil se encontra, ler A Re-
volução dos Bichos, porque a gente consegue identifi-
car muito fortemente o que acontece no Brasil hoje”, 
analisa o ator.

O artista conta que descobriu a potência da obra de 
George Orwell aos 19 anos e ficou muito impactado com 
o seu realismo e com a habilidade do autor de utilizar 
uma alegoria para expor a mediocridade humana e a 
busca pelo poder. Ao narrar o audiolivro, trabalho que 
foi feito em apenas dois dias, o humorista se emocionou 
algumas vezes.

“Eu nunca tinha lido em voz alta. É muito emocio-
nante. Quando a gente vê a frase: ‘todos os animais são 
iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros’, é 
uma porrada muito grande, porque a realidade é essa. 
Se a gente for falar desse Brasil racista, homofóbico, 
machista, somos todos iguais onde? A gente está em um 
caminho muito errado, a gente precisa tentar aprender 
com os nossos erros e evoluir. O ser humano precisa 
evoluir mais rápido mentalmente do que está evoluindo 
tecnologicamente. O livro mostra isso para gente muito 
claro”, diz Porchat. “É aquela velha frase: ‘não são livros 
que mudam o mundo, mas livros mudam pessoas e pes-
soas mudam o mundo’. Acho que é por aí”.

Sua relação com o trabalho do escritor inglês teve 
uma forte influência no direcionamento dos seus rotei-
ros. “Apesar de ser comediante, de fazer as pessoas ri-
rem, eu tenho esse lado muito calcado na realidade. Sou 
uma pessoa muito prática, pragmática, não tenho cren-
ças. Eu vejo o lado sombrio do mundo. No fim das contas 
o humor e a sátira jogam uma luz sobre determinado 
assunto, fazem a gente pensar sobre aquilo. É claro que 
a gente ri, mas é quase um ‘rir pra não chorar’. A gente ri 
porque se identifica, porque sabe do que se trata. Então 
força a barra para a gente mudar”.

Biblioteca digital
A versão fonográfica de A Revolução dos Bichos 

pode ser encontrada no site da produtora e também faz 
parte da Biblioteca Digital Tocalivros. Em parceria com 
a ONG Recode, a plataforma disponibiliza gratuitamente 
para 149 bibliotecas públicas o acervo digital da Tocali-
vros com mais de 2 mil audiolivros e 5 mil e-books.

“O que me encanta nesse projeto é disponibilizar 
para as escolas estaduais de São Paulo, é muito impor-
tante. No fim das contas, quanto mais gente tiver acesso 
a livros de boa qualidade, melhor é para todo mundo. A 
gente vive essa onda de fake news, desinformação, ne-
gacionismo, muito porque as pessoas não conseguem 
dialogar, é um sintoma da falta de educação. Quanto 
mais a gente ler, consumir cultura, mais a gente abre a 
cabeça para novas ideias e fortalece as próprias ideias 
também”, afirma Porchat.

O produtor artístico da Tocalivros, Clayton Herin-
ger, explica que as obras são disponibilizadas gratuita-
mente quando preenchem alguns requisitos como os 
direitos autorais estarem disponíveis ou quando há uma 
parceria com as editoras.

“O mercado de audiolivro vem crescendo, vem to-
mando forma. O brasileiro está começando a entender 
que não é um nicho fechado, ele tem vários gêneros, es-
pecialmente a Tocalivros que produz todos os gêneros. 
O Brasileiro vem descobrindo que o audiolivro também 
é entretenimento, muito mais do que só cursos e infor-
mações”, conclui Heringer.

Luisa Paiva
Agência Estado

Foto: Reprodução

Porchat durante as gravações das sátiras políticas de George Orwell
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A vida nos proporciona momentos incríveis e 
amigos memoráveis. Em meio a essa prisão que estou 
pagando sem dever, sinto uma saudade perpétua das 
minhas amizades, do convívio retirado há mais de ano. 
E quando me alembro dos que partiram sem ter com-
binado? Aí a lembrança me apunhala profundamente 
com o gume da saudade. Em 2017, meu querido amigo 
Barbosa nos deixou. Pessoa de inteligência, generosi-
dade e alegria incríveis.

Oriundo de terras caririzeiras, dos confins da zona 
rural do município de Aroeiras, ainda na adolescência 
resolve ganhar o mundo; imbuído do espírito tenaz na 
busca de dias melhores, Barbosa vai para o Rio de Janei-
ro nos anos de 1960. Vai pra voltar, como Roberto Carlos, 
mas não voltou... A não ser a passeio. Em terras flumi-
nenses casou, teve filhos e constituiu sua vida, “Rio de 
Janeiro bota um visgo na gente”, já dizia Luiz Gonzaga. 
Em uma de suas vindas à Paraíba nos conhecemos e, em 
alguns minutos já conversávamos sobre tudo que havia 
nesse mundo (e nos outros!) de modo que mais parecia 
que nos conhecíamos há vários e longos anos.

Barbosa era um otimista de carteirinha, vibrava 
emotivamente com o sucesso de seus conterrâneos, aqui 
na Paraíba sempre falava do que via e ouvia de sua terra 
lá no sul através da imprensa, de políticos a paisagens 
naturais e sempre me perguntava pausadamente: “– Ô 
Thomas, vem cá, como é mesmo esse negócio? o Lajedo 
de Pai Mateus é aquilo tudo que vi na televisão?” e ali 
eu estava como consultor do homem que, longe de sua 
terra, amealhava as fagulhas de seu lugar para se sentir 
bem. Já dizia um velho jargão que o homem só é feliz vi-
vendo no lugar que nasceu e ele tinha planos para voltar.
Esse sentimento sempre o motivava a pegar um avião e 
visitar sua família em Campina.

Na Paraíba, mais precisamente em Campina Gran-
de, ficava sempre hospedado na casa de sua irmã, Dona 
Severina Barbosa (mãe de minha querida amiga Joana 
D’Arc), esposa de Seu Antônio e que em alguns momen-
tos não sabíamos de qual dos dois Barbosa era irmão, 
tamanha afinidade. Ali ele se sentia bem, em casa, ro-
deado de dezenas de sobrinhos e netos, era venerado 
por todos. Sua presença estava sempre envolta em um 
halo de luz, sua energia contagiante não nos deixava fa-
zer outra coisa a não ser estar ao seu lado concorrendo 
com seus familiares.

Algumas vezes o levei para passear, certa vez fo-
mos à Pedra de Santo Antônio (em Fagundes), não só 
o monumento religioso o encantou, mas a paisagística 
serrana o deixou atônito. Lá em baixo, no horizonte, 
Campina Grande repousava à sombra de algumas nu-
vens. Confesso a vocês, caríssimos leitores, que passei 
pela primeira vez pela fenda da pedra naquele dia. Ele 
me incentivou. Eu estava vestindo com camisa branca 
de algodão e temi sujá-la por completo, mas aceitei o 
desafio. Reza a tradição que ao passar por três vezes 
pela fenda, o santo casamenteiro dava uma forcinha no 
casório, apresentando em breve a pessoa amada. Pois 
bem, em dia de quase nenhum movimento e não conhe-
cendo o rigor do trâmite, passei pela abertura, mas no 
sentido contrário (Deus meu, será que é por isso que 
até hoje não casei?) e ainda passei só uma vez (curiosa-
mente a camisa ficou intocada). 

Lembro que no meio do ano de 2016 Seu Barbosa 
veio com uma de suas filhas, esposa e irmã para sen-
tir de perto os festejos juninos, comentou com alegria 
o livro que fizemos sobre a História da Associação Co-
mercial com fartas imagens antigas de Campina e que 
enviamos para ele. Trouxe na bagagem um livro sobre 
a Petrobras e, ansioso, nos apresentava com motivação. 
O último aperto de mão, o último abraço foi quando se 
dirigiu ao Recife para visitar uma de suas sobrinhas e 
pegar o voo de volta para casa. “ –Até breve Thomas!”, 
“– até meu amigo!” respondi.

Sua história de vida é admirável, sua alegria conta-
giante e sua generosidade foi tanta que resolveu partir 
num momento em que toda a sua grande família se unia 
em energia positiva e oração para o reestabelecimento 
da saúde de sua sobrinha e nora que, vítima de um atro-
pelamento, estava em coma e com fraturas no Hospital 
de Trauma em Campina Grande. Seu filho e braço direi-
to, o Adriano Barbosa (esposo de Mary), emocionado me 
disse: “– foi embora um fanzão teu Thomas...” e eu pen-
sando: “– poxa, o fã sou eu!” assim como o era todos os 
que o cercavam. 

Barbosa saiu de cena discretamente, escolheu 
partir sem despertar a dor. Dias depois a família vi-
brou com notícias positivas de melhora da Mary Bar-
bosa, um verdadeiro milagre da vida, contrariando o 
que diziam os médicos. Na memória, Barbosa nunca 
será sinônimo de tristeza ou de sofrimento, nem mes-
mo em sua partida e hoje recordo sua cordialidade, 
quanta generosidade velho amigo!

Quanta
generosidade

em destaque
Crônica

Colunista colaborador

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

EstrEias

BEla Vingança (Promising Young Woman. EUA. 
Dir: Emerald Fennell. Comédia e Suspense. 16 anos). 
Cassie (Carey Mulligan) é uma mulher com muitos 
traumas do passado que frequenta bares todas as 
noites e finge estar bêbada. Quando homens mal-in-
tencionados se aproximam dela com a desculpa de que 
vão ajudá-la, Cassie entra em ação e se vinga dos pre-
dadores que tiveram o azar de conhecê-la. Vencedor 
do Oscar 2021 de Melhor Roteiro Original. CINEPÓLIS 
MANAÍRA 8 (leg.): 16h (somente sáb. e dom.).

FatE/stay night: hEaVEn’s FEEl 3 - 
spring song (Japão. Dir: Tomonori Sudou. 
Animação e Aventura. 14 anos). A história dos filmes 
gira em torno de Sakura Matou, a irmã mais nova 
de Rin Tohsaka, que quando era jovem foi enviada 
para a casa Matoi como filha adotiva. Ela teve uma 
formação torturante para que adquirisse poderes 
mágicos poderosos. CINEPÓLIS MANAÍRA 8 (leg.): 
16h (exceto sáb. e dom.).

goDZilla Vs. Kong (EUA. Dir: Adam Wingard. 
Ação, Fantasia e Aventura. 12 anos). Kong e seus 
protetores embarcam em uma jornada perigosa para 
encontrar seu verdadeiro lar. Jia, uma garota órfã 
que tem um vínculo único e poderoso com a poderosa 
besta, acompanha a aventura. No entanto, eles logo 
se encontram no caminho de Godzilla, completamente 
enfurecido, deixando um rastro de destruição em todo 
o mundo. O confronto inicial entre os dois titãs, instiga-
do por forças misteriosas, é apenas o começo do enig-
ma que reside nas profundezas do planeta. CINEPÓLIS 
MANAÍRA 4 (dub.): 13h - 15h45 - 18h30;  CINEPÓLIS 
MANAÍRA 9 (MacroXE): 14h (dub.) - 16h45 - 19h30 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 14h30 - 17h15 
- 20h; CINEPÓLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 
- 17h15 - 20h; CINEPÓLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 
13h15 - 16h - 18h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 
16h45 - 19h (10/05 a 12/05); 16h45 (09/05); 16h45 - 
19h (07/05 a 08/05); CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 
15h - 17h15 (09/05); 15h - 17h15 - 19h30 (10/05 a 
12/05); 15h - 17h15 - 19h30 (07/05 a 08/05); CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h15 - 17h45 - 20h; CINE 
SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 16h45 - 19h.

Music (EUA. Dir: Sia. Musical e Drama. 12 anos). Zu 
(Kate Hudson) é uma jovem de espírito livre afastado 
de sua família que, de repente, se torna a única guar-
diã de sua meia-irmã, Music (Maddie Ziegler), uma 
adolescente com autismo cuja ordem mundial foi be-
lamente trabalhada por sua falecida avó. Logo, a vida 

desafia se é Zu ou Music quem tem uma visão melhor 
do mundo, e ensina que amar, confiar e poder estar 
um com o outro é tudo o que uma família precisa para 
se manter viva. CINEPÓLIS MANAÍRA 11 (leg.): 16h15.

noMaDlanD (EUA. Dir: Chloé Zhao. Drama. 12 
anos). Após o colapso econômico de uma cidade na 
zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern (Fran-
ces McDormand), uma mulher de 60 anos, entra em sua 
van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da 
sociedade convencional como uma nômade moderna. 
Vencedor do Oscar 2021 de Melhor Filme, Direção e 
Atriz. CINEPÓLIS MANAÍRA 11 (leg.): 13h30 - 19h.

o auto Da Boa MEntira (Brasil. Dir: José 
Eduardo Belmonte. Comédia. 12 anos). Baseado nas 
aulas-espetáculos do paraibano Ariano Suassuna, o 
filme apresenta quatro contos: conhecemos um sub-
gerente de RH (Leandro Hassum) que é confundido 
com um comediante, um jovem que não acredita em 
nada, mas fica intrigado quando ouve um mistério 
circense envolvendo sua mãe, um gringo que inventa 
que foi assaltado para se livrar de ir a uma festa e 
o preconceito com quem nunca foi à Disney. CINEPÓ-
LIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h15 (exceto sáb. e dom.) 
- 18h50; CINEPÓLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 14h (ex-
ceto sáb. e dom.) - 16h30 - 19h. 

rogai por nÓs (The Unholy. EUA. Dir:  Evan 
Spiliotopoulos. Suspense, Terror. 14 anos). Alice é uma 
jovem com deficiência auditiva que, após uma suposta 

aparição da Virgem Maria, fica inexplicavelmente ca-
paz de ouvir, falar e curar os doentes. À medida que a 
notícia se espalha e pessoas de perto e de longe reú-
nem-se para testemunhar os seus milagres, um jorna-
lista desacreditado (Jeffrey Dean Morgan), que tenta 
fazer ressurgir a sua carreira, visita a pequena cidade 
de Nova Inglaterra para investigar o caso. Quando, 
por toda a parte, surgem acontecimentos aterradores, 
este jornalista começa a questionar se esses fenóme-
nos serão obras da Virgem Maria ou de algo muito 
mais sinistro. CINEPÓLIS MANAÍRA 2: 15h15 - 17h40 
(dub.) - 10h10 (leg.); CINEPÓLIS MANGABEIRA 3 
(dub.): 15h15 - 17h40 - 20h10; CINE SERCLA TAM-
BIÁ 4 (dub.): 15h30 - 17h30 - 19h30 (10/05 a 12/05); 
15h30 - 17h30 (09/05); 15h30 - 17h30 - 19h30 
(07/05 a 08/05); CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 
15h30 - 17h30 - 19h30.

toM E JErry (EUA. Dir: Tim Story. Animação, 
Comédia e Aventura. Livre). Adaptação do clássico 
desenho animado da Hanna-Barbera, retornando às 
origens da história e mostrando como Tom e Jerry se 
conheceram. Depois de anos vivendo na casa de um 
casal de idosos que o trata como um animal de estima-
ção, Jerry precisa se virar para sobreviver quando des-
cobre que existem novos locatários no local. E pior do 
que isso: eles trouxeram consigo um gato. Misturando 
animação e realidade, o elenco traz com Chloë Grace 
Moretz e Michael Peña. CINEPÓLIS MANAÍRA 8 (dub.): 
13h15 (somente sáb. e dom.); CINEPÓLIS MANGABEI-
RA 2 (dub.): 14h (somente sáb. e dom.).

Carey Mulligan “caça” homens abusivos em ‘Bela Vingança’, filme vencedor do Oscar 2021 de Roteiro Original

Foto: Divulgação

Em cartaz

• Funesc [3211-6280] • Mag Shopping [3246-9200] • Shopping Tambiá [3214-4000] • Shopping Partage (83)3344.5000 • Shopping Sul [3235-5585]  Shopping  Manaíra (Box) 
[3246-3188] • Sesc - Campina Grande [3337-1942]  Sesc - João Pessoa [3208-3158] • Teatro Lima Penante [3221-5835 ] • Teatro Ednaldo do Egypto [3247-1449] • Teatro 
Severino Cabral [3341-6538] • Bar dos Artistas  [3241-4148] Galeria Archidy Picado [3211-6224] • Casa do Cantador  [3337-4646]

Serviço

Estão abertas as inscrições para 
o Edital de Apoio à Produção de Curta-
Metragem Documental comemorativa 
do Centenário do professor Felipe Tiago 
Gomes, uma execução da Fundação de 
Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba 
(Fapesq-PB), em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Educação Ciência e Tec-
nologia da Paraíba (SEECT). Estão sendo 
investidos recursos totais de R$ 33 mil 
do Governo do Estado da Paraíba. Inscri-
ções vão até dia 31 deste mês e resultado 
previsto para 16 de junho.

O edital contribuirá no âmbito do 
Projeto de Lei 2.435/2021 - Ano Felipe 
Tiago Gomes, instituído pela Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, objetivan-
do ações de produções audiovisuais 
de curta-metragem (de no máximo 15 
minutos) acerca da vida e obra do pro-
fessor paraibano Felipe Tiago Gomes, 
que disseminou a criação das institui-
ções de Campanha Nacional de Escolas 
da Comunidade (CNEC) que visavam  
garantir o acesso ao ensino e educação 
aos milhares de jovens com condições 
sociais desfavoráveis.

Poderão participar da chamada: pro-
fessores da Rede Pública Estadual de En-
sino do Estado da Paraíba, que estejam 
exercendo suas atividades; alunos do En-
sino Médio da Rede Pública Estadual de 
Ensino do Estado da Paraíba, devidamen-
te matriculados e que estejam cursando 
o Ensino Médio; profissionais da área de 
produção audiovisual, com experiência 
comprovada na área.

Das inscrições serão pré-seleciona-
das até 20 propostas, que passarão pe-
las oficinas (mentorias) para auxiliar na 
criação dos curtas-metragens. Posterior-
mente entre estas serão escolhidas as três 
melhores propostas de acordo com os cri-
térios estabelecidos no edital, recebendo o 
apoio financeiro.

A preparação do curta-metragem 
deverá acontecer de 17 de junho a 17 de 
novembro. Mais informações e dúvidas 
pelo e-mail programas-projetos@fapesq.
rpp.br. O edital está disponível no portal 
da Fapesq-PB (www.fapesq.rpp.br).

Edital para produção 
de curtas abre inscrição

Foto: Arquivo A União

Instituído o ‘Ano Felipe Tiago Gomes’, em virtude 
do centenário de nascimento do professor, filme 
abordará a vida e obra do paraibano

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da 

Fapesq-PB



Cultura

Na Paraíba, primeira convenção acontece hoje e amanhã com transmissão gratuita pelo canal da Funesc na web

Quando se busca nas 
memórias de infância as re-
ferências que temos sobre 
apresentações de palhaços, 
em alguma delas existe a 
presença feminina ali repre-
sentada? A 1ª Convenção de 
Mulheres Palhaças da Pa-
raíba quer mudar essa for-
ma com a qual se costuma 
associar o espaço delas nos 
números de humor e criar 
uma unidade para o grupo 
desenvolver redes de apoio 
para suas integrantes. 

O evento gratuito on
-line, com 13 números de 
palhaças divididos entre 
hoje e amanhã, será reali-
zado de forma remota, com 
transmissão a partir das 
19h. Esta é uma ação do 
Desprodução, o núcleo de 
produção do projeto Pano 
de Cuscuz, em parceria com 
o Festival Campinense de 
Música Autoral, e com apoio 
da Fundação Espaço Cultu-
ral da Paraíba. O espetáculo 
com vários esquetes pode 
ser assistido de forma gra-
tuita por meio do canal ofi-
cial da Funesc no YouTube 
(/funescpbgov) e pelo perfil 
no Instagram do projeto (@
projeto.panodecuscuz).

“Sentimos falta de algo 
que unisse as mulheres ar-
tistas palhaças da Paraíba 
e, por isso, idealizamos a 
convenção, cujo objetivo é 
valorizar produções artís-
ticas independentes, além 
de formar e educar plateias, 
contribuindo para maior 
crescimento e visibilidade 
das artes em nosso estado”, 
afirmou Suellen Maria, or-
ganizadora da convenção. 
Ela disse que a intenção é, 
a partir desse evento, pos-
sivelmente, criar um cole-
tivo de mulheres palhaças, 
como forma de trocar ex-
periências e buscar melho-
rias para a categoria, além 
de continuar realizando-o a 
cada ano.

Neste sábado, o evento 
será aberto com a mestre de 
cerimônia Palhaça Maria do 
Socorro, interpretada por 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Mulheres Palhaças procuram 
jeito próprio de fazer humor

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Cris Leandro, de Campina 
Grande. Em seguida, o nú-
mero A viagem, da palhaça 
Zangada, por Edileuza San-
tos, de Sousa. Após isso, a 
Palhaça Salomé apresenta 
Bem tranquilo, por Claude-
te Reis, de Campina Gran-
de. Um esquete do tipo talk 
show da Palhaça Pipoca 
(Aline Alencar, de João Pes-
soa) apresenta o Encontro 
com Pipoca - Parte I. Depois 
da apresentação, os especta-
dores podem acompanhar o 
número Xurumela Platônica, 

da Palhaça Alê Atória, in-
terpretado por Vivi Stayner. 
Fechando a programação do 
dia, o projeto Pano de Cus-
cuz, de Campina Grande, faz 
a Maternidade Palhaçal.

Unindo apresentações 
de um total estimado em 
20 mulheres de Campina 
Grande, João Pessoa, Sumé, 
Alhandra e Sousa, o evento 
ainda conta com o apoio do 
Cine-Teatro São José e é rea-
lizado neste final de semana 
para homenagear o Dia das 
Mães, data que é celebrada 

no encerramento, amanhã.
Palhaças de Palco é o 

termo que se usa para de-
nominar as integrantes do 
universo circense que não 
criaram suas carreiras sob 
a lona de circo ou nasceram 
em famílias tradicionais cir-
censes. Tantas vezes usa-
das apenas como “escadas” 
ou assistentes de palco dos 
palhaços homens, o grupo 
de mulheres busca também 
definir um protagonismo 
dentro desse tipo de arte. “A 
gente passa a discutir se a 

palhaçaria que a gente vem 
fazendo é algo ‘imitando’ o 
que os palhaços homens, ou 
se a gente está procurando 
a nossa própria linguagem. 
Dentro da programação, po-
de-se observar, que a gente 
vem desenvolvendo nossa 
linguagem: algumas são bem 
específicas sobre materni-
dade e outras bem específi-
cas da mulher. Nós estamos 
buscando nosso próprio 
jeito de sermos palhaças”, fi-
naliza Suellen Maria – que é 
a Palhaça Batalhão, e que se 

apresenta com sua filha de 
cinco anos de idade, chama-
da Palhaça Sapeca.

Através do QR Code acima, acesse o 
canal oficial da Funesc no YouTube

Na programação de abertura de hoje: ‘A viagem’, com a Palhaça Zangada (foto maior), a primeira parte de ‘Encontro com Pipoca’ (acima) e a ‘Maternidade Palhaçal’, do projeto Pano de Cuscuz (abaixo)

Fotos: Divulgação

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

Era de-
zembro 
de 1968. 

Estávamos ali, na 
carioca Lapa.

Junto a Vla-
dimir Carvalho, 
Marcus Vinícius e 
o saudoso Moacy 
Cirne, eu pensa-
va o que seria do 
futuro ou se seria 
exterminado antes 
dele acontecer. 
Tínhamos passado 
pela Leiteria Bol e 
sentíamos no ar um 
clima de tristeza.

Naquela noite de véspera de Ano 
Novo, fazíamos parte dos que não teriam o 
tradicional “réveillon”.

Eu pensava no futuro, se o dezembro de 
1969 repetiria aquele de tanta perplexidade.  
E se não houvesse outro dezembro para mim?

Mãe Antonieta e Léu, minha “mãe 
preta”, os irmãos Marcus e Fernando, 
os amigos quase todos. Olhava os Arcos 
da Lapa, símbolos cariocas. Não sentia 
o deslumbramento da primeira vez que 
ali cheguei, em 1966, e de lá corri até a 

Cinelândia para, por fina ironia, assistir A 
grande cidade, de Cacá Diegues.

nnnnnnnnnn

A Lagoa estava tão distante. Não a Ro-
drigo de Freitas, coração do Rio de Janeiro, 
mas a minha Lagoa, a do Parque Solon de Lu-
cena, coração da minha cidade, onde nasci, 
me criei e fiz poemas e canções.

A Lagoa onde, em todas as últimas 
tardes de cada ano, passeava para conferir a 
grama, as palmeiras, a fonte luminosa.

Naquela noite do ano que não terminou, 

ela estava tão distante quanto minha 
mãe Antonieta, minha “mãe preta” Léu, 
meus irmãos Marcus e Fernando. 

Eu era suficientemente jovem 
para que o coração pudesse ficar 
acelerado, até com arritmia, enquan-
to esperava os sinais da meia-noite, 
“virando o ano” sob um céu que não 
era o meu.

Vladimir viu uma lágrima descer 
mais forte do meu olho e pôs a mão no 
meu ombro. Do grupo, ele era o único 
em permanente tranquilidade.

De repente, parou uma viatura. 
Os “hômi” nos encostaram rapida-
mente contra um dos muros antigos 
da Lapa. Revistaram-nos. Eu já não 

fazia questão de nada, pois não sentia o 
gosto da véspera de Ano-Novo, que estava 
tão distante. 

Estava lá na Paraíba.

nnnnnnnnnn

Os “hômi” ordenaram que nos disper-
sássemos. Tomei o rumo do Catete, onde 
morava não sabia até quando. A ditadura não 
me permitia qualquer tipo de certeza.

Foi assim que terminei o ano que 
não terminou.

Ditadura não me permitia certezas
nnn Numa das 

últimas madrugadas 
deste maio, as fortes 
lembranças foram de 
Torquato Neto (foto), 
ao som de ‘Pra dizer 
adeus’, parceria dele 
com Edu Lobo, come-
çando assim: “Adeus, 
vou pra não voltar, onde 
que eu vá sei que vou 
sozinho”... Essa bela e 
triste canção é de 1967, 
gravada então por Maria 
Bethânia, cinco anos 
antes do suicídio de 
Torquato. Ele se matou 
em 11 de novembro de 
1972, um dia depois de 
seu aniversário, quando 
completou 28 anos, no 
Rio de Janeiro. Depois 
de voltar de uma festa, 
trancou-se no banheiro 
e abriu o gás.

Aos que ainda es-
cutam suas músicas, mas 
não acompanharam sua 
história: Torquato Neto 
foi morar com sua mulher 
em Londres, logo depois 
do AI-5. Quando voltou, 
no início dos anos 1970, 
começou a se isolar, sen-
tindo-se insultado tanto 
pelos adeptos do governo 
militar como pela patrulha 
ideológica de esquerda, 
rompendo várias amizades 
e passando por uma série 
de internações por causa 
do alcoolismo. 

Ao escutar muito ‘Pra 
dizer adeus’, gastei o resto 
da madrugada em refle-
xões. Lembrei do título de 
um filme de Frank Capra, 
Do mundo nada se leva.  
Mas, com certeza, não é 
fácil dizer adeus.

Dizer adeus
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Diretor do hospital de referência para tratamento da doença confirma prescrição de hidroxicloroquina e ivermectina

Mesmo sem nenhuma 
eficácia comprovada e não 
tendo recomendação médica 
e sanitária por parte de auto-
ridades da saúde de dentro e 
de fora do país, a Prefeitura de 
Campina Grande (PMCG), por 
meio da Secretaria Municipal 
da Saúde, que administra o 
Hospital Pedro I, no bairro de 
São José, tem mantido a pres-
crição do chamado “kit-covid” 
para pacientes com sintomas 
da doença provocada pelo 
novo coronavírus. O Pedro I é 
a unidade de referência para 
tratamento de pacientes com 
a covid-19.

Ontem, uma paciente 
com suspeita de covid-19 
protocolou uma denúncia 

junto ao Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) contra o 
Hospital Pedro I, em Campina 
Grande. Ela acusa o hospital 
de prescrever medicamen-
tos do chamado “kit-covid”, a 
exemplo da hidroxicloroqui-
na e ivermectina, como trata-
mento para gripe.

De acordo com a filha 
da paciente, que não quis se 
identificar, sua mãe acordou 
com sintomas de gripe, com 
coriza e dor de cabeça, e se 
dirigiu ao hospital com a ex-
pectativa de ser testada para 
a covid-19. “Ela foi ao Pedro 
I porque gostaria de saber se 
era gripe mesmo ou a outra 
doença. Recebeu um atendi-
mento rápido, onde recebeu 
essa prescrição de forma ime-
diata”.

Mesmo com sintomas le-

ves e tendo tomado as duas 
doses da vacina contra a co-
vid-19, o médico responsável 
prescreveu um comprimido 
ao dia, durante cinco dias, de 
hidroxicloroquina 400mg, e 
azitromicina 500mg, além 
de três comprimidos de iver-
mectina para tomar em dose 
única.

A reportagem de A União 
procurou o secretário da Saú-
de, Filipe Reul, para falar sobre 
o assunto e se havia mesmo 
uma recomendação por parte 
da prefeitura no uso do “kit-
covid”, mas ele não respondeu 
aos contatos. Já a sua assesso-
ria orientou a reportagem a 
procurar a direção do Hospital 
Pedro I.

Em entrevista, o diretor 
do Hospital Pedro I, Tito Lí-
vio, explicou que o protocolo 

do hospital sugere o uso dos 
medicamentos. Ele ressaltou 
que os médicos têm autono-
mia para prescrevê-los, as-
sim como os pacientes têm a 
opção de não tomá-los. “Não 
acredito que foi erro ou falha 
médica, a depender da dosa-
gem, pode até ter sido eu. O 
nosso protocolo sugere o uso, 
mas não obrigamos o uso. O 
médico tem toda autonomia 
de prescrever e o paciente 
mais ainda de não tomar o 
medicamento”, disse.

O médico ressaltou que, 
mesmo se tratando apenas de 
sintomas gripais, faz parte do 
protocolo tratar os pacientes 
de forma preventiva. “É mui-
to complicado esperar muito 
tempo para o paciente come-
çar o tratamento. Os estudos 
que têm dessas medicações é 

na fase inicial da doença, elas 
diminuem a replicação viral. 
Em meu ponto de vista, se es-
tamos vivendo uma pande-
mia, qualquer sintoma gripal 
é para ser tratado como se 
fosse covid”.

Segundo o diretor do hos-
pital, os medicamentos são 
passados para pacientes na 
fase inicial. “Não é passada 
para pacientes com dez dias 
de sintomas, por exemplo. 
A grande dificuldade no iní-
cio da pandemia era aquela 
informação de ficar em casa 
quatorze dias, se apresentar 
sintomas, e só procurar um 
hospital se piorar. Isso causou 
muitas mortes. É para, no pri-
meiro sintoma, procurar um 
médico”.

O uso desses medica-
mentos tem sido estimulado 

pelo presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido) – aliado do atual 
prefeito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima (PSD) – 
desde o início da pandemia. 
Mas divide opiniões de médi-
cos e cientistas, já que se usa-
dos de forma abusiva, podem 
causar problemas de saúde, 
como a hepatite. E há muitos 
casos de mortes registradas.

O médico Tito Lívio de-
fendeu o uso do “kit-covid” 
para o tratamento precoce e 
comparou os medicamentos 
a analgésicos, como paraceta-
mol e a dipirona. “Demonizam 
muito esses medicamentos. 
Se você for olhar a bula do 
paracetamol e da dipirona, 
você não toma. Mas é claro 
que qualquer medicação fora 
do contexto médico, e usada 
demais, é veneno”.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Campina incentiva “kit-covid” 
e Ministério Público é acionado

Vereador na mira
O Ministério Público da Paraíba está atuando para a imputação penal e civil dos 
responsáveis (sendo um deles o vereador Tarcísio Jardim) por uma academia de jiu-
jitsu de João Pessoa que descumpriu medidas restritivas na pandemia. Página 14
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Deputado é afastado e aponta perseguição da nacional

O deputado federal Wil-
son Santiago foi afastado da 
presidência do Partido Tra-
balhista Brasileiro na Paraí-
ba. O anúncio foi feito ontem 
por meio de uma nota publi-
cada no site do PTB.  De acor-
do com o partido, o deputa-
do paraibano, que integra a 
Comissão de Constituição e 
Justiça e Cidadania (CCJC) 
da Câmara dos Deputados 
teria se omitido na votação 
do Projeto de Lei 4.754, pro-
posta que estabelecia a pos-
sibilidade de impeachment 
de ministros do Supremo 
Federal Tribunal (STF) “que 
usurpassem competência” 
do Congresso Nacional.

Segundo a nota do PTB, 
o projeto deve ser aprova-

do por combater o ativismo 
judicial. “O PTB, então, re-
força o seu posicionamento 
em respeito à lealdade com 
a nação brasileira e com os 
ideais partidários ampara-
dos pelo estatuto. O ativismo 
judicial é pernicioso ao país e 
tem que ser combatido. Por-
tanto, o Partido Trabalhista 
Brasileiro vai até o fim pela 
aprovação desse projeto e 
de outros que combatem o 
ativismo judicial”.

Wilson Santiago se ma-
nifestou sobre a decisão da 
direção nacional de sua le-
genda alegando que o proje-
to é inconstitucional. “O tra-
balho realizado na Comissão 
de Constituição, Justiça e Ci-
dadania tem como premissa 
o respeito à Constituição e à 
legislação vigente. O projeto 
em questão, que tratava de 

mudanças nas competências 
da Justiça, fere a Constitui-
ção, conforme parecer feito 
pela consultoria técnica da 
Casa. Além disso, a matéria 
estabelecia tratamentos di-
ferenciados aos poderes que 
constituem a República bra-
sileira”.

Além disso, segundo o 
parlamentar, o presidente 
nacional do PTB, Roberto 
Jefferson (hoje um dos prin-
cipais defensores do presi-
dente Jair Bolsonaro – sem 
partido), impõe posiciona-
mentos que desrespeitam 
os poderes e a política como 
instrumento de construção 
social. “Seu alinhamento po-
lítico ao presidente Bolso-
naro não pode transformar 
o PTB em filial de grupos 
extremistas e antidemocrá-
ticos”. Wilson Santiago foi afastado da direção estadual do PTB na Paraíba porque não teria seguido orientação de Roberto Jefferson

Foto: Agência Câmara

Parlamentar diz que se sente 
ameaçado por ex-prefeito

Após o ex-prefeito do 
Conde Aluísio Régis publi-
car uma nota acusando o 
deputado estadual Eduar-
do Carneiro (PRTB) de pa-
gar um “mensalinho” para a 
atual prefeita do município, 
Karla Pimentel (Pros), o 
parlamentar anunciou que 
vai processá-lo por calúnia 
e difamação, além de soli-
citar uma medida protetiva 
junto ao Tribunal de Justiça 
da Paraíba (TJP).

“Eu estarei impetrado 
na Justiça um processo por 
calúnia e difamação e, da 
mesma forma, vamos soli-
citar uma medida proteti-
va. Já encaminhei um ofício 
solicitando uma audiên-
cia com o presidente do 
TJPB. A Paraíba toda sabe 
do histórico de violência 
e agressão do ex-prefeito”, 
afirmou.

Segundo as acusações 
de Aluísio Régis, a sua nora, 

atual prefeita do Conde – 
localizado na Região Me-
tropolitana de João Pessoa 
–, recebeu apoio financeiro 
de Eduardo Carneiro du-
rante a sua campanha e 
recebe um “mensalinho” 
semanal do deputado. “Sua 
contribuição na campanha 
foi financeira, pois o mes-
mo não é detentor de votos 
em nosso município, ten-
do seu operador, o senhor 
Rodrigo Trigueiro, trazen-
do todos os sábados o seu 
‘mensalinho’. Na prestação 
de contas da candidata não 
constam o seu ‘mensali-
nho’, estou aguardando o 
seu imposto de renda para 

confrontar as informações”, 
disse.

Além disso, o ex-pre-
feito “chegou a ameaçar o 
deputado”, fazendo alusão à 
‘Operação Calvário’, do Mi-
nistério Público da Paraíba 
(MPPB). “Senhor deputado, 
vossa excelência conhece 
estas siglas (Lotep, Detran
-PB)? Cuidado, muito cui-
dado, porque daqui para o 
final do ano elas poderão 
ser vosso calvário”.

De acordo com Eduar-
do Carneiro, ele nunca teve 
uma relação de inimizade 
com o ex-prefeito e por isso 
recebeu as acusações com 
perplexidade. O parlamen-
tar se defendeu, afirmando 
que não responde a proces-
sos na Justiça e devolveu as 
acusações. “Ele já foi pro-
cessado por várias vezes, 
inclusive com processos 
ainda ativos, em relação 
não só a recursos públicos e 
improbidade administrati-
va, como também violência 
e agressão”.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com Vítima do novo corona-

vírus que provoca a covid-19, 
morreu no início da tarde de 
ontem, na capital paraibana, o 
ex-vereador pessoense Fabiano 
de Sales Vilar. Ele tinha 89 anos 
e estava internado no Hospital 
da Unimed desde o dia 13 de 
março. O velório está previsto 
para iniciar às 7h de hoje, no 
Cemitério Parque das Acácias, 
no bairro do José Américo, onde 
ocorrerá o sepultamento.

Além de vereador, Fa-
biano Vilar foi o fundador da 
Associação Promocional do 
Ancião Doutor João Meira de 
Menezes (Aspan), dedicada 
a cuidar de idosos e que fica 
localizada no bairro do Cristo 
Redentor, em João Pessoa. O 
ex-parlamentar era viúvo e 
deixa duas filhas, Sergina e 
Lúcia Vilar.

A Aspan foi fundada por 
Fabiano no dia 10 de março de 
1983. “Nosso maior objetivo é 
oferecer aos idosos residentes 
um ambiente verdadeiramen-

te acolhedor, com tratamento 
digno, amor e atenção. Nos-
sa missão é acolher pessoas 
idosas, proporcionando-lhes 
assistência social de saúde, es-
piritual e religiosa, em condi-
ção de liberdade e dignidade, 
empenhando-se na busca do 
fortalecimento dos vínculos 
familiares”, dizia o ex-vereador.

Funcionando há 38 anos, 
atualmente a Aspan presta 
serviço cuidando de 65 idosos 
que residem na instituição, 
sendo 48 mulheres e 17 ho-
mens.

O jornalista Eduardo 
Carneiro, que morreu no úl-
timo dia 1º em decorrência 
da covid-19, receberá uma 
homenagem póstuma da Câ-
mara Municipal de João Pes-
soa (CMJP), onde era diretor 
adjunto de Comunicação. Por 
meio de projeto de lei apresen-

tado ontem pelo presidente da 
Casa, vereador Dinho Dowsley 
(Avante), o jornalista terá seu 
nome dado a uma praça que 
será construída no bairro Por-
tal do Sol.

De acordo com o proje-
to, o logradouro será deno-
minado de Praça Jornalista 
Antônio Eduardo Carneiro. O 
espaço, com projeto já elabo-

rado pela Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP), fica localizado 
entre a Avenida Governador 
Antônio Mariz e as Ruas Ana 
de Fátima Gama Cabral, Jacira 
Soares dos Santos e Aluízio da 
Silva, no Portal do Sol.

 “É uma homenagem jus-
ta para um jornalista que fez 
história na Paraíba, pela sua 
correção e generosidade”.

Morre de covid-19, aos 89 anos, o 
ex-vereador da capital Fabiano Vilar

Projeto vai homenagear jornalista 
com nome de praça em João Pessoa

Jorge Rezende
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Da Redação

Deputado Eduardo 
Carneiro diz que vai 

processar Aluísio 
Régis por calúnia e 

difamação
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Para o Ministério Público, Tarcísio Jardim e seu sócio teriam colocado em risco a saúde pública em plena pandemia

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) está atuando para 
a imputação penal e civil dos 
responsáveis (sendo um deles 
vereador) por uma academia 
de jiu-jitsu de João Pessoa que 
descumpriu medidas restritivas 
impostas pelo Decreto Municipal 
9.699/2021 para conter a disse-
minação do novo coronavírus, 
que provoca a covid-19.

A promotora de Justiça Jova-
na Tabosa instaurou um procedi-
mento preparatório com base em 
auto de infração e interdição da 
Academia CheckMat Manaíra. De 
acordo com ela, após oitivas dos 
envolvidos, foi expedido ofício 
ao órgão ministerial responsável 
pela apuração na esfera criminal. 
Já na área cível, o MPPB deve en-
trar com uma ação civil pública 
contra os investigados, pois a pro-
posta de acordo consensual para 
reparação do dano foi rejeitada 
por eles.

De acordo com a promotora 
de Justiça, as oitivas do proprie-
tário da academia, o vereador 
Tarcísio Jardim (Patriota), e do 
administrador do empreendi-
mento, Marcelo Soares Londres, 
foram realizadas no último dia 
6 de abril, por videoconferência, 
com a participação dos procura-
dores da República (MPF) José 
Guilherme Ferraz da Costa e Ja-

Da Redação

Da Redação

Da Redação

Vereador é alvo de ação por 
descumprir medidas restritivas
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Política em Movimento

Justiça & Adjacências

Política na História

Empreendedorismo
O presidente da Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) apresentou projeto de re-
solução que institui a ‘Medalha do Mérito 
Empreendedor José Carlos da Silva Júnior’, a 
ser destinada a todas as personalidades que 
têm se destacado no empreendedorismo na 
Paraíba e em nível nacional, criando marcas 
regionais e nacionalmente reconhecidas e 
contribuindo para a geração de emprego, 
renda e no desenvolvimento da economia 
da Paraíba.

Prazo de validade
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) decidiu 
prorrogar para até 5 de maio do ano que 
vem o prazo de validade do processo seletivo 
realizado para a contratação de estagiários, 
ocorrido em 2019. O período seria encerrado 
em em 6 de maio deste ano, mas, em virtude 
de necessidade da administração, o tempo foi 
ampliado. A decisão da direção do foro foi pu-
blicada no Diário Eletrônico Administrativo 
da JFPB na quinta-feira (6).

Mudanças na prefeitura
Passados os primeiros cem dias de gestão, 
o prefeito de Sapé, Major Sidnei (Podemos), 
deu início a uma minirreforma administra-
tiva, com mudanças no comando de pastas, 
implantação da Central de Compras, que tem 
o objetivo de gerar economia dos recursos 
públicos, e abertura de canal de diálogo 
com a população, através da implantação da 
Ouvidoria Municipal. “Após esses primeiros 
meses, avaliamos e decidimos que precisa-
ríamos fazer mudanças”, avisou o prefeito.

413 — Imperador Honório assina um édi-
to concedendo benefícios fiscais para as 
províncias italianas da Tuscia, Campânia, 
Piceno, Sâmnio, Apúlia, Lucânia e Calábria, 
que foram saqueadas pelos visigodos.

589 — Recaredo I convoca o Terceiro Con-
cílio de Toledo.

1360 — Guerra dos Cem Anos: assinatura 
do Tratado de Brétigny.

1429 — Joana d’Arc rompe o cerco a Orleães, 
mudando o rumo da Guerra dos Cem Anos.

1541 — Hernando de Soto chega ao Rio 
Mississippi e o nomeia Río de Espíritu 
Santo.

1794 — Antoine Lavoisier, um dos maiores 
químicos da história da ciência, é guilhoti-
nado durante a Revolução Francesa.

1846 — Guerra Mexicano-Americana: Ba-
talha de Palo Alto: Zachary Taylor derrota 
uma força mexicana ao norte do Rio Gran-
de na primeira grande batalha da guerra.

1933 — Mahatma Gandhi inicia um jejum 
de protesto contra a opressão britânica 
da Índia.

1942 — Segunda Guerra Mundial: Bata-
lha do Mar de Coral chega ao fim com as 
aeronaves do porta-aviões da Marinha 
Imperial Japonesa atacando e afundando 
o porta-aviões USS Lexington da Marinha 
dos Estados Unidos.

1945—Segunda Guerra Mundial: Dia da 
Vitória, o combate termina na Europa. As 
forças alemãs concordam em Reims, França, 
com uma rendição incondicional; e término 
do Levante de Praga, comemorado hoje 
como feriado nacional na República Tcheca.

1977 — Primeiro dia da “Semana pró-am-
nistia” dos presos políticos bascos e navar-
ros (Espanha), que resultaria em diversos 
confrontos com a polícia, com sete mortos 
e vários feridos.

Reforma da Previdência acirra 
debates no plenário da Câmara

O projeto de emenda à Lei 
Orgânica do Município (LOM) 
referente à Reforma da Previ-
dência e enviada pelo prefeito 
Cícero Lucena (Progressistas) 
tem acirrado os debates no ple-
nário da Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP). O líder da 
bancada de situação, vereador 
Bruno Farias (Cidadania), de-
fende a necessidade de apro-
vação da proposta de autoria 
do Poder Executivo. Ele afirma 
que, “na disputa entre ideologia 
e ciência, a ciência deve vencer, 
e isso não se aplica apenas à 
vacina”.

“Os cálculos que apontam 
déficits financeiros no Instituto 
de Previdência Municipal (IPM) 
são matemáticos, e matemática 
é ciência pura. Quando a gente 
se coloca contra a ciência, esta-
mos nos colocando no mesmo 
papel daqueles que a gente cri-
tica”, afirma Bruno Farias, re-
ferindo-se ao posicionamento 
do vereador Marcos Henriques 
(PT), que é contrário a alguns 
pontos da proposta apresen-
tada.

Bruno Farias apresenta da-
dos que apontam o déficit da 
Previdência Municipal. “Nós 
temos dois fundos previden-
ciários: o fundo previdenciário 
financeiro, para aqueles traba-
lhadores que ingressaram no 
serviço público municipal até 
31 de dezembro de 2009; e o 
fundo capitalizado, para aque-
les que ingressaram a partir de 
1ª de janeiro de 2010; ambos, 
deficitários. Em 2020, tivemos 
um aporte de mais R$ 188 mi-
lhões. Essa foi a quantia que 
a prefeitura teve que aportar 
para pagar aposentados e pen-

sionistas. Essa conta não fecha”, 
exemplifica o líder.

De acordo com o vereador, a 
proposta enviada pelo Executivo 
não traz novidades legislativas, 
copia o que foi aprovado em 
âmbito federal, estadual e em 
outras capitais do país. Bruno 
Farias ainda garante que a pre-
feitura está aberta ao diálogo, 
e vem ouvindo diversas cate-
gorias. “A prefeitura já conver-
sou com o Sindicato de Agentes 
de Mobilidade Urbana, com o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação, está conversando 
com o Conselho Municipal de 
Saúde, vai conversar com o Sin-
dicato dos Médicos e receber o 
Sindicato dos Auditores Fiscais. 
A prefeitura está debatendo e 
discutindo com as categorias, e 
vai discutir com a Casa, que vai 
receber a superintendente do 
IPM, Carol Agra”, lembra.

Discussão solicitada
O vereador Marcos Henri-

ques propõe mais debate e estu-
dos para poder votar o projeto 
de emenda à Lei Orgânica que 
trata da reforma da Previdência 
Municipal. Ele critica a falta de 
estudos e informações para que 
a medida seja discutida.

“Não tem como fazer a re-
forma sem estudo sobre arreca-
dação tributária, sem os gastos 
com pagamento de benefícios 
dos últimos dez anos, sem pare-
cer da Procuradoria. A proposta, 
do jeito que está, qualquer juiz 
que puder analisar vai mostrar 
que a proposta não tem núme-
ros e informações suficientes 
para ser mandado para uma 
Câmara Municipal. A reforma 
precisa ser discutida de forma 
coletiva”, afirma o vereador, des-
tacando ainda que dados atuais 

sobre a expectativa de vida dos 
pessoenses também devem ser 
considerados.

Marcos Henriques afirma 
que alguns aspectos da reforma 
poderiam ser diferentes. “Mui-
tos pontos poderíamos negociar, 
apresentar uma contraproposta 
e não estamos tendo oportu-
nidade. Quem estuda minima-
mente sabe que podemos ter 
uma alternativa. O líder Bruno 
Farias poderia fazer uma inte-
ração entre essa proposta que 
estamos trabalhando com a que 
o governo tem. Diálogo é a base 
de tudo, quando se impõe, não 
se constrói e pode criar feridas 
que jamais podem ser fechadas”, 
enfatiza.

O vereador Carlão Pelo Bem 
(Patriota) contrapõe o parla-
mentar petista. “Se não refor-
marmos a saúde da previdên-
cia, corremos o risco de mandar 
todos os servidores do regime 
próprio para o regime geral. A 
gente precisa compreender que 
estamos preocupados em salvar 
os servidores. Querem que o 
IPM acabe? Se quer, deixa como 
está. Temos que ter responsabi-
lidade”, argumenta Carlão.

Marcos Henriques rebate 
afirmando que a reforma não 
pode ser abordada a partir de 
ameaças. “Se não fizer, os traba-
lhadores não podem se aposen-
tar, não tem certificação. A refor-
ma não pode ser encarada com 
ameaça. Estamos estudando e 
sabemos que existem coisas que 
precisam ser feitas e outras que 
podemos dialogar. A gente tem 
que entender que a Previdência 
é deficitária desde 1998, quan-
do não tínhamos contribuições. 
Queríamos a oportunidade de 
dialogar com a gestão”, afirma 
o petista.

naína Andrade de Sousa. Com 
base nas informações obtidas, 
concluiu-se que as condutas dos 
envolvidos implicam em sanções 
de ordem administrativa, civil e 
penal.

Consta no procedimento 
aberto na Promotoria de Justiça 
que a Vigilância Sanitária com-
pareceu à academia no dia 29 
de março e constatou a abertura 
do empreendimento em um pe-
ríodo no qual havia proibição da 
atividade, bem como a presença 
de atletas praticando jiu-jitsu, 
inclusive sem o uso de máscara 
facial. De acordo com o Ministério 
Público, o decreto municipal, na-
quela data, vedava expressamen-
te o funcionamento de estádios, 
ginásios e centros esportivos.

Propagação de vírus
“Na esfera penal, as condu-

tas se amoldam, em tese, àquelas 
descritas nos artigos 132 (“Expor 
a vida ou a saúde de outrem a 
perigo direto e iminente”) e 268 
(“Infringir determinação do po-
der público, destinada a impedir 
a introdução ou propagação de 
doença contagiosa”) do Código 
Penal Brasileiro, razão pela qual 
foi remetida cópia do procedi-
mento à Promotoria de Justiça 
Criminal competente, visando 
apreciar a tipicidade das con-
dutas de Paulo Tarcísio Pessoa 
Jardim (o vereador) e Marcelo 
Soares Londres”, explicou a pro-
motora de Justiça Jovana Tabosa.

Ainda segundo a represen-
tante do MPPB, no âmbito de uma 
justiça consensual e negociada, 
foi formulada, com o objetivo de 
evitar a propositura de ação civil, 
a proposta de pagamento de uma 
reparação de danos no valor de 

R$ 25 mil, tendo por parâmetro 
o valor da multa prevista nos de-
cretos estaduais e municipais que 
vedam o funcionamento da ativi-
dade. Esse recurso seria revertido 
na compra de medicamentos para 
a intubação de doentes, destina-
dos ao município de João Pessoa, 
levando-se em conta a escassez 
desses itens.

“A proposta foi rechaçada pe-
los envolvidos, restando ao Mi-
nistério Público a judicialização 
do caso. A responsabilização na 
área cível será imputada aos dois 
envolvidos e, para isso, será ajui-
zada uma ação civil pública, com 
pedido de indenização por danos 
morais coletivos, por violação ao 
direito fundamental à saúde e 
pelo prejuízo causado à presta-
ção do serviço público de saúde, 
passíveis de compensação pecu-
niária”, informou Jovana Tabosa.

Pistola e bíblia
Na última quinta-feira (6) o 

vereador Tarcísio Jardim, que é 
dos quadros da Polícia Civil, se 
envolveu em outro episódio que 
chamou a atenção da sociedade 
e dos meios políticos. Durante 
sessão ordinária da Câmara Mu-
nicipal de João Pessoa (CMJP), 
por videoconferência, o vereador 
exibiu uma bíblia e uma pistola 
para defender o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) de críti-
cas proferidas por outro vereador.

Vereador Tarcísio Jardim  recentemente empunhou uma arma em plena sessão da CMJP

Foto: Reprodução

Prefeitos de municípios 
da Região do Brejo elegeram 
o de Remígio, André Alves 
(PDT), para a presidência do 
Consórcio Intermunicipal 
para o Desenvolvimento Ur-
bano (Cimdurb). A escolha, 
ocorrida na última quinta-fei-
ra (6), foi por aclamação e em 
sistema de videoconferência 
convocada para a sucessão do 
até então presidente do Cim-
durb, Kayser Rocha (DEM), 
prefeito de Solânea.

Na ocasião, ainda foram 
eleitas a prefeita de Pilões, 
Socorro Brilhante (Progres-
sistas), para a vice-presidên-
cia, e a de Borborema, Gilene 
Cândido da Silva (PTB), para 
a secretaria do consórcio.

Também em fase de im-
plantação por municípios do 
Sertão e do Litoral, o Cimdurb 
promove ações de combate à 
obstrução de ruas e calçadas, 
à edificação clandestina de 
casas inseguras e insalubres e 
à instalação de equipamentos 
urbanos em locais indevidos, 
a exemplo de lixões e mata-
douros.

São iniciativas estimula-
das pelo Programa de Defesa 
do Estatuto da Cidade (De-
cide) lançado em fevereiro 
de 2019 pelo Tribunal de 
Contas do Estado da Paraíba 
(TCE-PB) em respeito a duas 
leis federais: a de número 
10.257/01 (do Estatuto da 
Cidade) e a 11.888/08 (ga-
rantidora da assistência pú-
blica técnica e gratuita para 
projeto e edificação de mora-
dia de interesse social).

Prefeitos 
elegem novos 
dirigentes de 
consórcio



Brasil

Ministro do STF vê indícios de “execução arbitrária” na ação policial que deixou 25 pessoas mortas no Rio de Janeiro

Fachin pede a Aras apuração 
de operação em Jacarezinho
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O ministro Edson Fachin, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), pediu ao procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, uma investigação sobre 
operação policial contra tra-
ficantes de drogas na favela 
do Jacarezinho, no Rio de Ja-
neiro, que deixou 25 pessoas 
mortas, incluindo um policial. 
Fachin viu indícios de “execu-
ção arbitrária” no episódio. O 
plenário do STF determinou 
no ano passado a suspensão 
das operações policiais em 
comunidades do Rio duran-
te a pandemia, referendando 
liminar proferida por Fachin.

“Os fatos relatados pare-
cem graves e, em um dos ví-
deos, há indícios de atos que, 
em tese, poderiam configurar 
execução arbitrária. Certo de 
que Vossa Excelência, como 
representante máximo de 
uma das mais prestigiadas 
instituições de nossa Cons-
tituição cidadã, adotará as 
providências devidas, solici-
to que mantenha este Rela-
tor informado das medidas 
tomadas e, eventualmente, 
da responsabilização dos en-
volvidos nos fatos”, escreveu 
Fachin, em ofício assinado 
na última quinta-feira. Um 
ofício semelhante foi enviado 
ao procurador-geral de Justi-
ça do Estado do Rio, Luciano 
Oliveira Mattos de Souza.

Nos dois documentos, 
Fachin faz referência a dois 
vídeos enviados pelo Núcleo 
de Assessoria Jurídica Uni-
versitária Popular da Univer-
sidade Federal do Rio de Ja-
neiro (UFRJ), recebidos pelo 
seu gabinete. Em um deles, 
aparece a imagem de cinco 
corpos baleados. Em outro, 
agentes policiais abrem à for-
ça a porta de uma residência 
e atiram em um homem que 
já estava deitado no chão e 
gritam: “Abre essa porra, Polí-
cia! Mão na cabeça, tá fodido, 
vagabundo!”.

Nesta sexta-feira, o 
escritório de Direitos Hu-
manos da Organização das 
Nações Unidas (ONU) pediu 
uma investigação indepen-
dente sobre o caso.

No documento à PGR, Fachin faz referência a vídeos em que aparecem corpos baleados e policiais atirando em uma vítima deitada

Foto: Rovena Rosa/Agencia Brasil

Federalismo fiscal e 
despesa pública
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A concentração das receitas tributárias na União re-
monta à Proclamação da República (1889). Significa que 
a adoção do sistema de governo federativo na forma de 
organização do Estado brasileiro, até agora, não gerou 
grandes alterações neste campo, constituindo-se em um 
grande problema.

O que caracteriza o sistema federativo é a descen-
tralização política e o consequente poder de auto-or-
ganização, autogoverno e autoadministração dos entes 
federados. Ademais, a Constituição Federal reparte as 
competências entre os diversos entes federados. Por isso, 
não existe qualquer hierarquia entre os entes União, Esta-
dos e Municípios, mas mera repartição constitucional das 
competências atribuídas a cada ente. 

Se no plano formal a Constituição Federal garante au-
tonomia aos entes federados, no plano material essa au-
tonomia fica comprometida diante da incapacidade finan-
ceira dos entes subnacionais. E neste ponto, o federalismo 
passa a ter forte vinculação com o sistema tributário na-
cional, em especial diante do fato de as receitas tributárias 
se apresentarem como a principal fonte de financiamento 
do Estado brasileiro. 

O nosso sistema tributário concentra cerca de 70% 
das receitas tributárias na União, enquanto os Estados fi-
cam com cerca 25% e os municípios, com algo em torno 
de 5%. Mesmo após as transferências constitucionais, a 
concentração das receitas tributárias na União é eviden-
te, com cerca de 50% do total dos tributos arrecadados. 
Em termos de federalismo fiscal, somos quase um Esta-
do unitário! Não por acaso, faltam recursos públicos aos 
entes subnacionais para desenvolver políticas públicas 
locais e regionais, além, claro, para investimentos públicos

No Brasil vivemos um tipo de esquizofrenia con-
stitucional, onde o plano formal se distancia do plano 
material de forma assustadora. A Constituição Federal de 
1988 conseguiu a proeza de garantir autonomia formal aos 
entes subnacionais e, ao mesmo tempo, deixou de prever 
receitas tributárias necessárias ao exercício da autonomia 
material desses entes. A Paraíba é um caso emblemáti-
co dessa situação. Mais da metade do nosso orçamento 
público é financiado com recursos advindos do governo 
federal, seja através das transferências obrigatórias seja 
através das transferências voluntárias. Isso significa que 
as receitas próprias advindas do esforço fiscal do Estado 
estão muito aquém das despesas públicas previstas em 
seu orçamento anual. De forma mais severa ainda, essa 
situação se reproduz na esfera municipal. Com exceção 
dos grandes municípios, os mais de 5.500 municípios bra-
sileiros são financiados, quase que exclusivamente, com 
recursos federais.

Não é prudente, no entanto, atribuir as deletérias 
consequências materiais à federação brasileira, advindas 
da excessiva concentração dos recursos tributários na Un-
ião, apenas ao modelo tributário previsto em nossa Con-
stituição Federal. De forma imprudente, talvez as categori-
as fazendárias tenham negligenciado, por pelo menos três 
décadas, o necessário esforço fiscal a fim de proporcionar 
recursos próprios aos entes subnacionais, de forma a mit-
igar a dependência financeira em relação à União. 

Se as Administrações Tributárias e as Autoridades 
Fazendárias desejarem algum protagonismo enquanto 
órgãos com competências e atribuições constitucionais de 
extrema relevância material, além do reconhecimento das 
categorias fazendárias como típicas de Estado, deverão 
repensar, respectivamente, suas condutas institucionais e 
funcionais. Por evidente, tais órgãos e autoridades serão 
demandados a apresentar respostas hábeis e sustentáveis 
ao inevitável crescimento das despesas públicas. Neste 
percurso, será indispensável rever o protagonismo da 
atividade de arrecadação mais imediata, a fim de privile-
giar medidas de médio e longo prazo, que, em regra, fo-
ram preteridas por décadas, tais como política econômica, 
macroeconomia, regulação e prospecção de novas bases 
econômicas de incidência tributária.

Por mais paradoxal que possa parecer, o mero cresci-
mento vegetativo da arrecadação tributária – impulsionado 
basicamente pela utilização maciça da tecnologia da infor-
mação, que já começa a dar sinais de esgotamento arreca-
datório –, aniquilou qualquer possibilidade de reconheci-
mento das relevantes competências e atribuições conferidas 
às Administrações Tributárias e às Autoridades Fazendárias, 
destinadas a possibilitar o desenvolvimento de uma ativi-
dade financeira do Estado minimamente sustentável.

A segunda semana da 
fase de depoimentos da CPI 
da Covid deve contar com 
as presenças do presidente 
da Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa), 
Antônio Barra Torres, do ex-
secretário de Comunicação 
do governo, Fabio Wajngar-
ten, e de um representante 
da farmacêutica Pfizer, uma 
das fornecedoras de vacina 
no Brasil. Inicialmente, o ex-
ministro das Relações Exte-
riores, Ernesto, Araújo tam-
bém falaria à comissão na 
próxima semana, na mesma 
sessão da Pfizer, 

A programação ainda 
não foi divulgada oficial-
mente, mas a nova rodada 
de interrogatórios deve co-
meçar na terça-feira (11), 
com o presidente da Anvisa. 

Os senadores querem en-
tender processo que levou 
à não liberação pela agência 
do uso da vacina russa Sput-
nik V no Brasil. 

A quarta-feira (12) é o 
dia em que a CPI deve ouvir 
o ex-secretário de Comuni-
cação do governo. Ao pedir 
o depoimento do ministro, 
o vice-presidente da comis-
são, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), destacou que 
Wajngarten, em entrevista, 
afirmou que o “Ministério 
da Saúde seria o responsá-
vel pelo atraso das vacinas”. 

Nesta quinta-feira (13), 
vai falar à comissão um re-
presentante da Pfizer. No re-
querimento de convocação, 
o presidente da CPI, Omar 
Aziz (PSD-AM), lembrou 
que a empresa foi uma das 
primeiras a apresentar ao 
mundo uma vacina contra a 
covid-19.

CPI da Covid marca
novos depoimentos

1,3 mil municípios ficam
sem 2a dose de vacina

Nesta semana, 1.305 
cidades ficaram sem a se-
gunda dose da vacina con-
tra a covid-19 para aplicar 
na população, revela a nova 
edição da pesquisa da Con-
federação Nacional dos Mu-
nicípios (CNM).

O número representa 
45,1% das 2.896 prefeituras 
que responderam à sonda-
gem realizada pela CNM. 
Mais da metade dos muni-
cípios (1.563) disseram não 
ter passado pelo problema, 
o equivalente a 54%.

Do total de prefeituras 
ouvidas (2.896), 1.376 in-
formaram ter iniciado a va-
cinação de gestantes e puér-
peras, o correspondente a 
47,5%, e 1.443, ou 49,8%, 

ainda não começaram a 
imunizar esse segmento.

Percentuais semelhan-
tes apareceram sobre as 
pessoas com comorbida-
des. Do total, 1.377 (47,5%) 
já começaram a imuniza-
ção neste público e 1.450 
(50,1%) ainda não deram 
início ao processo.

A pesquisa também 
consultou sobre o recebi-
mento de doses nesta se-
mana. Entre as cidades 
consultadas, 1.305 (32,4%) 
disseram que receberam a 
CoronaVac, 2.452 (60,8%), 
a da Oxford/AstraZeneca, 
56, a da Pfizer, e 220 não 
responderam. O número vai 
além do total da amostra 
(2.896) pois houve muni-
cípios que tiveram acesso 
a mais de um tipo de imu-
nizante.

Rafael Moraes Moura 
Agência Estado

Amanda Pupo
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Jonas Valente
Agência Brasil

“Tudo bandido”, declara Mourão
Já o vice-presidente da Repúbli-

ca, general Hamilton Mourão, clas-
sificou como “bandidos” os mortos 
na operação. “Tudo bandido! Entra 
um policial numa operação normal 
e leva um tiro na cabeça de cima 
de uma laje. Lamentavelmente, 
essas quadrilhas do narcotráfico 
são verdadeiras narcoguerrilhas, 
têm controle sobre determinadas 
áreas e é um problema da cidade 
do Rio de Janeiro”, declarou ao 
chegar para despachar no Palácio 
do Planalto.

De acordo com a plataforma 
Fogo Cruzado, que conta com vasta 
base de dados sobre tiroteios no Rio, 
a operação em Jacarezinho foi a 
que teve o maior número de mortes 
desde 2016, quando começou a série 
histórica. Em 2021 a organização já 
registrou 30 casos em que três ou 
mais pessoas foram mortas a tiros em 
uma mesma situação no Grande Rio.

Em entrevista à imprensa após a 
operação, o delegado Rodrigo Oli-
veira disse que todos os protocolos 
estabelecidos pelo Supremo Tribunal 
Federal foram seguidos na ação, mas 
que a situação era ‘mais do que uma 
excepcionalidade’.

Plano
Na última quinta-feira (6), Fachin 

pautou para o próximo dia 21 o jul-
gamento de recurso do PSB sobre a 
elaboração de um plano de redução 
da letalidade policial no Rio.

O PSB pede ao Supremo que deter-
mine ao governo do Rio a elaboração 
de um plano para reduzir mortes em 
ações policiais, além de suspender o 
sigilo de todos os protocolos de atuação 
policial no Estado. A legenda também 
busca a prioridade de tramitação das 
investigações do Ministério Público em 
casos de vítimas adolescentes.

No mês passado, durante au-
diência pública sobre o tema, Fachin 
afirmou que o tribunal está “sensível” 
ao debate e pretende “contribuir e 
orientar” o governo do Rio a cumprir 
a decisão da Corte Interamericana de 
Direito Humanos que, desde 2017, 
estabelece a necessidade de um plano 
de metas e políticas para a Segurança 
Pública.

“Esta arguição tem, na realidade, 
objetivo de mudar uma cultura, que 
como o tribunal já afirmou no julga-
mento da medida cautelar decorre de 
um estado de coisas complemente con-
trário à Constituição”, disse o ministro.
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Objetivo mais realista pode ser a finalização do acordo para a próxima conferência da OMC, marcada para 30 de novembro

Vacinas: quebra de patente 
vai demorar, dizem especialistas
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Agência Brasil

As negociações na Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC) para quebrar os direi-
tos de propriedade intelec-
tual sobre vacinas contra a 
covid-19 podem levar meses 
- considerando que seja supe-
rada a significativa oposição 
de alguns dos países membros 
da entidade, dizem especialis-
tas do setor.

As conversas provavel-
mente serão destinadas a 
uma quebra significativamen-
te mais estreita e mais curta 
em duração do que a que foi 
inicialmente proposta pelos 
governos da Índia e da Áfri-
ca do Sul, em outubro do ano 
passado. 

Antes da decisão do pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Joe Biden, na última quarta-
feira, de apoiar negociações 
pela quebra de patentes das 
vacinas, os dois países confir-
maram a intenção de elaborar 
uma nova proposta após sete 
meses de oposição. 

A diretora-geral da OMC, 
Ngozi Okonjo-Iweala, saudou 
o gesto de Biden na quinta-
feira e pediu negociações para 
iniciar os novos planos assim 
que possível. “O mundo está 
assistindo, e pessoas estão 
morrendo”, afirmou.

“No mínimo, será por um 
mês ou dois”, disse Clete Wil-
lems, ex-autoridade comer-

cial da Casa Branca na gestão 
Trump, que trabalhou ante-
riormente na missão comer-
cial norte-americana na OMC 
em Genebra, sobre qualquer 
possibilidade de um acordo.

“No momento, não há 
uma proposta na mesa que 
quebre o acordo TRIPS sim-
plesmente pelas vacinas”, 
disse Willems, referindo-se 
ao acordo da OMC sobre As-
pectos Comerciais de Direi-
tos de Propriedade Intelectual 
que guia a transferência de 
propriedade como os direi-
tos autorais de um filme ou 
especificidades para a manu-
fatura de vacinas. 

Um objetivo mais realis-
ta pode ser a finalização do 
acordo para a próxima con-
ferência ministerial da OMC, 
marcada para o período de 30 
de novembro e 3 de dezembro, 
acrescentou Clete Willems, 
que agora é parceiro comer-
cial do escritório de advocacia 
Akin Gump em Washington.

Isso daria aos fabricantes 
de vacinas mais tempo para 
aumentar a oferta global, o 
que poderia ajudar a conter 
o vírus e aliviar a pressão pela 
quebra de patentes.

A proposta inicial de que-
bra de direitos de propriedade 
intelectual, feita pela Índia e 
a África do Sul em outubro 
do ano passado, incluía va-
cinas, tratamentos, kits de 
diagnósticos, ventiladores, 

equipamentos de proteção e 
outros produtos necessários 
na batalha contra a pandemia 
de covid-19. A representante 
comercial dos Estados Unidos 
(USTR), Katherine Tai, disse 
que vai buscar “negociações 
baseadas em texto” na quebra 
da OMC, o processo padrão, 
embora tedioso, para negocia-

ções de acordos comerciais. 
Os negociadores trocam tex-
tos com expressões de suas 
preferências, e então tentam 
encontrar um terreno comum, 
muitas vezes deixando espaços 
em branco para que diferenças 
mais espinhosas sejam resol-
vidas por políticos. 

Todos os 164 países-

membros da OMC precisam 
chegar a um consenso nessas 
decisões, e qualquer integran-
te pode bloquear um eventual 
acordo. “Essas negociações le-
varão tempo dada a natureza 
da instituição, que é baseada 
no consenso, e por causa da 
complexidade das questões 
envolvidas”, disse Tai em uma 

nota que enterrou as expec-
tativas de um acordo rápido.

Embora o apoio de Bi-
den acrescente uma vontade 
política em selar o acordo, a 
Alemanha, sede da BioNTech, 
parceira da Pfizer no desenvol-
vimento de vacinas, rejeitou na 
última quinta-feira a proposta 
de quebra de patente.

Fabricantes de vacinas querem ganhar mais tempo para aumentar a oferta global, o que poderia ajudar a conter o vírus e aliviar a pressão pela quebra de patentes
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Gabriel Caldeira
Agência Estado

O Grupo Consultivo Es-
tratégico de Especialistas 
em Imunização (Sage, na 
sigla em inglês) da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS) concedeu autoriza-
ção de uso emergencial à 
vacina contra a covid-19 
da farmacêutica chinesa 
Sinopharm, informou on-
tem o diretor-geral da en-
tidade multilateral, Tedros 
Adhanom, em coletiva de 
imprensa.

Segundo destacou Te-
dros, esta é a sexta vacina 
contra a covid-19 cujo uso 
emergencial foi aprovado 
pelo Sage. O chefe de grupo 
de especialistas, Alejandro 
Cravioto, afirmou que a taxa 
de proteção global do imu-

nizante é de 79%, mesmo 
número divulgado pela em-
presa no fim do ano passa-
do. Ele ainda notou que há 
poucos dados sobre o uso 
da vacina em idosos, e por 
isso é importante que os 
países que forem utilizá-la 
acompanhem de perto pos-
síveis efeitos colaterais.

Sinovac
Em comunicado à im-

prensa divulgado mais cedo, 
a chefe do setor de vacinas 
da OMS, Mariângela Simão, 
afirmou que a adição da Si-
novac à lista de uso emer-
gencial da entidade tem 
o potencial de “acelerar 
rapidamente o acesso aos 
imunizantes de países que 
estão buscando proteger 
trabalhadores e pessoas sob 
alto risco de infecção”.

OMS autoriza uso da 
vacina da Sinopharm

Viagens planetárias

Blue Origin anuncia primeiro voo 
tripulado para julho e ainda há lugar
Agência Brasil

A empresa espacial pri-
vada Blue Origin, uma das 
concorrentes diretas da Vir-
gin Galactic e da SpaceX no 
campo das viagens planetárias, 
informou que está programada 
para 20 de julho a primeira via-
gem tripulada em sua cápsula 
suborbital New Shepard. No 
voo teste, um dos seis lugares 
está disponível e será entregue 
a quem pagar mais por essa 
experiência.

O anúncio foi feito na 
última quarta-feira, quan-
do foram comemorados 60 
anos do primeiro voo do as-
tronauta Alan Shepard, na 

Mercury 3 da Nasa, a agên-
cia espacial norte-america-
na, e que dá parte do nome 
ao projeto [New Shepard].

Testes não tripulados vêm 
sendo feitos há vários anos, e a 
empresa de Jeff Bezos (funda-
dor da Amazon) diz que está 
em condições de dar mais um 
passo em direção ao espaço, 
agora com passageiros.

Em entrevista, a Blue Ori-
gin explicou que após o último 
teste realizado em 14 de abril, 
onde foi utilizado um disposi-
tivo antropomórfico por meio 
do “Manequim Skywalker”, 
simulando o corpo humano, 
estavam concluídas todas as 
normas e procedimentos ne-

cessários para um voo tripula-
do. “Voamos com esse veículo 
15 vezes e após o último voo, 
dissemos: está na hora. Vamos 
colocar as pessoas a bordo”, 
disse Ariane Cornell, diretora 
de vendas da Blue Origin.

A empresa usou tam-
bém funcionários no papel de 
clientes, entrando na cápsula 
durante os preparativos de 
pré-lançamento e testando a 
forma de saída do veículo, após 
o regresso ao solo.

A data programada para 
o voo tripulado inaugural – 20 
de julho - coincide com o 52º 
aniversário do pouso da Apol-
lo 11 na Lua. A empresa ain-
da não divulgou quem são os 

cinco tripulantes do primeiro 
voo, mas adiantou que um dos 
lugares está reservado e irá a 
leilão, sendo esse concedido a 
quem pagar mais.

A empresa aceitará ofer-
tas lacradas até 19 de maio, 
estando prevista a seguir uma 
segunda etapa de licitação não 
lacrada. O leilão será concluído 
numa cerimónia ao vivo no dia 
12 de junho.

A Blue Origin explicou 
que a verba alcançada será 
revertida para uma organiza-
ção afiliada sem fins lucrativos 
- Club for the Future - que apoia 
atividades educativas ligadas 
às áreas de ciência, tecnologia, 
engenharia e matemáticas.

Agência Estado

As noites se tornaram um 
pesadelo em Cali. A violência 
dos protestos contra o gover-
no colombiano estourou na ci-
dade, onde convergem os ma-
les de um país mergulhado em 
seis décadas de guerra civil. 
Na chamada “capital do pós-
conflito”, o acordo de paz assi-
nado com as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(Farc), em 2016, não trouxe a 
calma esperada.

Desde o início, as mani-
festações contra o presidente 

Iván Duque e sua proposta de 
reforma tributária - já retira-
da - levaram a distúrbios na 
capital de Valle del Cauca, com 
2,2 milhões de habitantes, e no 
município vizinho de Palmira. 
Os protestos, duramente repri-
midos, deixaram 32 mortos em 
Cali, “7 relacionados às mar-
chas”, segundo a prefeitura.

Durante os anos de con-
flito armado, a cidade recebeu 
migrantes camponeses pobres 
que não foram integrados ple-
namente, provocando “muita 
desigualdade”, descreve Edgar 
Barrios, reitor da Universidad 

del Valle. A situação foi agra-
vada pela crise econômica 
desencadeada pela pandemia 
- que afetou a indústria, o co-
mércio e a agricultura em Cali, 
cidade do sudoeste do país, 
onde a violência se intensi-
ficou após o acordo de paz. 
Há um somatório de descon-
tentamento social, pobreza, 
“economia do tráfico ilegal de 
drogas” e “diferentes formas 
de criminalidade”, diz Barrios.

Desabastecimento
Aos bloqueios de estra-

das, que provocaram desa-

bastecimento de gasolina e de 
medicamentos em vários cida-
des em plena pandemia, o go-
verno colombiano respondeu 
militarizando toda a cidade.

Kevin Agudelo, de 22 
anos, participou, na segunda-
feira, de uma vigília em Siloé, 
uma favela de Cali. Sua mãe 
lembra que ele prometeu não 
se aproximar dos “tumultos”. 
“Ele disse que marcharia pelo 
bem-estar da Colômbia”, disse 
Angela Jiménez, entre soluços. 
Foi a última vez que ela viu o 
filho vivo. As mortes estão sen-
do investigadas. A ONU disse 

estar “profundamente alarma-
da” com os excessos da polícia 
em Cali, que “abriu fogo contra 
os manifestantes, matando e 
ferindo várias pessoas”.

Na mesma noite, Danie-
la León foi pega no meio de 
confrontos entre as forças 
de segurança e manifestan-
tes que tentavam tomar um 
pedágio em Palmira. “O con-
fronto ocorreu no momento 
em que eles estavam a cerca 
de 500 metros do pedágio e 
todo o pelotão (de choque) 
saiu e atacou”, disse a ativista 
da rede Francisco Isaías Fuen-

tes. Segundo Daniela, os mani-
festantes “entraram no mato 
para se proteger dos gases”. 
Dezessete pessoas continuam 
desaparecidas, segundo nú-
meros oficiais. Para ela, além 
dos tiros e das denúncias de 
abusos sexuais, o mais grave 
foi seu modus operandi: ata-
car à noite “para criar pânico”.

As manifestações entra-
ram anteontem no nono dia. 
Os manifestantes pedem 
melhores condições na saú-
de e educação, mais segu-
rança e o fim do abuso e da 
violência policial.

Colômbia: Cali se torna epicentro dos protestos



Economia
João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de maio de 2021     |     A UNIÃO        17

Movimentações feitas por servidores públicos em consignados devem liberar R$ 934 milhões na economia paraibana

O aumento da mar-
gem de empréstimo dos 
consignados de 30% para 
35% pelo Governo do Esta-
do, voltado aos servidores 
públicos ativos e inativos, 
militares, aposentados e 
pensionistas, deve liberar 
R$ 934 milhões na economia 
paraibana em empréstimos. 
“À medida que o servidor 
faz empréstimo ele aquece 
a economia, uma vez que 
vai empregar o dinheiro em 
compras que sua família ne-
cessita”, destacou a secretá-
ria da Administração do Es-
tado, Jacqueline Gusmão.

A secretária enfatizou 
que logo após a publicação 
do aumento da margem de 
empréstimos via consigna-
ção para 35%, a Pasta passou 
a ter cerca de 10 mil acessos 
diários para consultas. “Com 
a liberação da nova margem 
(35%), só esta semana já ti-
vemos 2.681 servidores rea-
lizando novos empréstimos”.

Jacqueline Gusmão ava-
lia que o empréstimo con-
signado (que tem as taxas de 
juros consideradas as mais 
baixas do mercado financei-
ro) é um grande benefício 
para o servidor. “Nós sempre 
orientamos que esses em-
préstimos sejam feitos para 
a aquisição de coisas impor-
tantes, ou seja, para que eles 
adquiram bens de consumo 
importantes para a família, e 
não para compras ou gastos 
supérfluos”.

Antes, a margem de 
empréstimo consignado 
obedecia o teto de 30% do 
rendimento bruto fixo do 
servidor. Agora, com o novo 
decreto publicado pelo Go-
verno do Estado, o servidor 
tanto pode renegociar dívi-
das que ele já tinha, como 
fazer novos empréstimos. 
A medida se equipara à Lei 
Federal nº 14.131, de 30 de 
março de 2021 e, de acordo 
com decreto publicado no 
Diário Oficial do dia 28 de 
abril, se estende até 31 de 
dezembro deste ano.

José Alves  
zavieira2@gmail.com

Estado efetua mais de 2,6 mil 
novos empréstimos na folha

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaboração

A relação entre funcionários e empregadores vem 
evoluindo consistentemente. Até bem pouco tempo 
atrás, existiam nas empresas o famoso livro de ponto, 
onde todos os colaboradores registravam os seus 
horários de chegada e de saída. Os “chefes” fiscalizavam 
esses registros e se, por algum motivo, as presenças não 
estivessem corretamente registradas, eles “cortariam” 
o dia, impactando, portanto, na remuneração dos 
funcionários.

As relações de trabalho foram evoluindo e o livro 
de ponto transformou-se em registro digital. Mudou 
o formato, mas a essência continuava a mesma. Este 
“registro digital” ainda persiste no ambiente industrial, 
notadamente nas áreas fabris, e em inúmeros escritórios 
dos mais variados segmentos de atuação.

Esse conceito baseia-se no controle da atividade e 
da tarefa desempenhada pelas equipes. Com a pandemia 
do covid-19 e a consequente necessidade do isolamento 
social entre as pessoas, aliado à real necessidade de 
as empresas continuarem a desempenhar as suas 
atividades, instituiu-se o trabalho remoto conhecido 
como home office.

As relações entre superiores e subordinados 
mudam neste contexto. Os primeiros deixam de se 
preocupar com as tarefas e atividades e passam a 
focarem no resultado desempenhado pelas suas equipes. 
Empresarialmente as organizações reveem suas 
estruturas físicas, seus custos e despesas fixas, e, em uma 
ação rápida, procuram utilizar parte desta economia 
na concessão de alguns benefícios aos funcionários 

que trabalham remotamente como, por exemplo, ajuda 
financeira para pagamento de internet e conta de luz.

Essa mudança veio para ficar. As organizações 
que ainda resistem a isso provavelmente perderão 
os seus principais talentos, pois a qualidade de vida 
passou a ter uma importância muito grande na vida 
das pessoas. Poder desempenhar as suas funções 
com foco nos resultados e não nas tarefas e atividades 
cronometricamente controladas, funciona como uma 
“carta de alforria” do controle digital.

Agora para isso acontecer respeitando os princípios 
e valores das organizações, é preciso que todos nós 
pratiquemos o conceito da confilidade!

Ela é o que eu chamo da confiança que gera 
credibilidade nas relações humanas e profissionais!

Confilidade: o que significa?

Transações on-line

WhatsApp transfere 
dinheiro sem taxas

A população agora 
possui mais uma opção 
para fazer transações fi-
nanceiras on-line: através 
do aplicativo de mensa-
gens WhatsApp. A ferra-
menta está disponível aos 
usuários da plataforma 
desde a última quarta-fei-
ra, dia 5, permitindo rea-
lizar pagamentos entre 
pessoas (P2P) durante as 
conversas, enviando e re-
cebendo dinheiro, sem ta-
xas. O limite estabelecido 
pelo Banco Central é de 
R$ 5 mil reais por mês. 

De acordo com o 
professor Gilberto Farias, 
do curso de Ciência de 
Dados e Inteligência Arti-
ficial da Universidade Fe-
deral da Paraíba (UFPB), 
a função foi liberada pelo 
Banco Central para tran-
sações de dinheiro vir-
tual e a expectativa é que 
o WhatsApp libere de 
forma gradual para seus 
usuários. A ideia inicial é 
começar com um núme-
ro reduzido de pessoas e 
crescendo o sistema aos 
poucos.

“Algumas pessoas 
vão conseguir instalar 
a nova versão e outras 
não. Tem que atualizar o 
WhatsApp e se tiver libe-
rado, vai ter essa funcio-
nalidade habilitada. Essas 
pessoas vão poder passar 
dinheiro para seus ami-
gos. Quando passar para 
um amigo que não tem a 
opção instalada, o apli-
cativo deve liberar essa 
funcionalidade para seu 
amigo e aí vai dissemi-
nando essa função entre 
as pessoas”, explicou. 

Conforme o WhatsApp, 

novos emissores devem ser 
incluídos no aplicativo nos 
próximos meses. Os usuá-
rios brasileiros precisam 
configurar suas contas 
adicionando uma única 
vez seu cartão para usar 
a nova função. As transfe-
rências podem ocorrer em 
qualquer lugar do Brasil. 

Cobranças
O WhatsApp e o Fa-

cebook não cobram taxas 
quando o dinheiro é en-
viado ou recebido usan-
do um cartão pré-pago, 
um cartão de débito ou 
um cartão múltiplo com 
a função débito emiti-
do por um dos bancos 
participantes. Mas é 
preciso configurar o Fa-
cebookPay e verificar 
um cartão pré-pago, um 
cartão de débito ou um 
cartão múltiplo com a 
função débito. O envio de 
dinheiro é feito na pró-
pria conversa com o con-
tato, tocando em “anexar”. 
Os cartões de crédito ape-
nas só podem ser usados 
para enviar pagamentos 
para empresas.

A função é permitida 
apenas para os maiores 
de 18 anos. Não é possí-
vel fazer transações no 
WhatsAppWeb nem no 
WhatsApp para compu-
tador. “As aplicações são 
bem feitas e deixam tudo 
bem registrado”, diz pro-
fessor Gilberto Farias. 
Entretanto, ele salienta 
que é preciso atenção 
para não realizar trans-
ferências erradas já que 
as empresas não se res-
ponsabilizam por isso. 
Em relação à segurança 
e a confiabilidade, Fa-
rias afirma que estas são 
aplicações seguras.

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Aumento na 
margem de 

comprometimento 
salarial de 30% para 

35% foi um pedido dos 
próprios servidores 

públicos, atendido pelo 
Governo do Estado

Ajuda na pandemia
“O governador João 

Azevêdo nos autorizou a 
publicar esse novo decre-
to na intenção de ajudar os 
servidores nesse momento 
de pandemia, uma vez que 
muitas famílias estão pas-
sando por problemas finan-
ceiros graves. Nós também 
vínhamos recebendo muitos 
telefonemas e e-mails de ser-
vidores pedindo que o Gover-
no do Estado se equiparasse 
à Lei Federal publicada no 
mês de março aumentando a 

margem de 30% para 35%”, 
contou a secretária da Admi-
nistração do Estado, Jacque-
line Gusmão, acrescentando 
que o pedido foi prontamen-
te atendido pelo governador 
João Azevêdo.

O empréstimo consigna-
do é feito através do sistema 
PB Consing– ferramenta cria-
da para facilitar o processo 
de gerenciamento e opera-
cionalização de negociações 
de consignação. Através do 
site do Governo do Estado 
o servidor interessado em 
adquirir o benefício pode 
visualizar todas as institui-
ções financeiras disponíveis 
e consultar as margens de 
juros de cada uma. Na opor-
tunidade, ele também pode 
fazer simulações e verificar 
sua margem.

Diante de todas as infor-
mações necessárias, o ser-
vidor tendo a necessidade 
de fazer um empréstimo vai 
até o banco ou a instituição 
escolhida por ele, e assina o 
contrato de empréstimo con-

signado. Na oportunidade, 
a instituição financeira que 
ele escolheu vai dizer qual o 
valor que o interessado tem 
disponível para empréstimo, 
e em quantas parcelas po-
dem ser feitas. 

Em seguida, as informa-
ções do contrato realizado 
são fornecidas à Secretaria 
da Administração do Estado, 
onde a consignação é firma-
da em folha de pagamento. 
Sendo assim, as parcelas 
acordadas são implantadas 
na folha de pagamento e são 
descontadas no vencimento 
do servidor. 

Saiba mais
O estado tem na admi-

nistração direta, indireta, re-
formados e aposentados pela 
Paraíba Previdência (PbPrev), 
106 mil servidores. Desse to-
tal, 49.365 ativos e inativos 
têm empréstimos consignados 
na folha de pagamento. O volu-
me desse pagamento mensal 
pelos empréstimos efetivados 
é de R$ 42 milhões.

Foto: TJPB

Secretária da Administração do Estado, Jacqueline Gusmão, lembrou a vantagem das taxas de juros mais baixas 

Ibovespa 

-0,93%
R$ 5,229

-0,08%
R$ 6,361

-0,21%
R$ 7,321

1,77%
122.038 pts
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Recurso foi destinado a agricultores familiares e indústrias do setor, integrando 11 municípios do Vale do Piancó
A produção e benefi-

ciamento do algodão agroe-
cológico no Vale do Piancó 
resultou em investimentos 
do Banco do Nordeste da 
ordem de R$ 2,2 milhões 
destinados a agricultores 
familiares e indústrias do 
segmento, no ano passado. 
A atividade têxtil integra 11 
municípios da região e de-
senvolve desde o plantio até 
a manufatura do algodão por 
indústrias, com produção de 
panos de chão, coadores, fla-
nelas e panos de prato.

A expectativa é de que 
os agricultores familiares 
tenham uma produção se-
melhante à registrada ano 
passado, que contabilizou 
67 toneladas de algodão 
agroecológico. “Desde 2017 
vem sendo feito um trabalho 
de mobilização da atividade, 
pois a região já foi uma das 
maiores produtoras da Pa-
raíba no passado. Esse ano, 
já temos R$ 1,4 milhão in-
vestido em crédito no setor”, 
destaca o agente de desen-
volvimento pelo BNB, Carlos 
Germano dos Santos.

Em abril, o Serviço Na-
cional de Aprendizagem 
Industrial (Senai) visitou 
agricultores e indústrias em 
Itaporanga e em São José de 
Caiana para conhecer a ativi-
dade. Além do Banco do Nor-
deste, o Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) e a Em-
presa Paraibana de Pesquisa, 
Extensão Rural e Regulari-
zação Fundiária (Empaer) 
participam do Programa de 
Desenvolvimento Territorial 
(Prodeter), que elegeu o seg-
mento têxtil como potencial 
econômico da região.

As vendas virtuais e a 
assistência técnica com uso 
de aplicativos de celulares 
é uma realidade na região. 
A Empaer recorre às tec-
nologias para o acompa-
nhamento dos agricultores 
para garantir a certificação 
agroecológica. O técnico Val-
devino Pereira Neto explica 
que a pandemia de covid-19 
trouxe o desafio da adapta-
ção. “Os aplicativos de ce-
lulares estão nos ajudando 
muito a estarmos próximos 
dos agricultores. Em áudios 
e fotos, nós acompanhamos 
as dúvidas e orientamos 
sobre o manejo na unidade 
produtiva”, ressalta.

Por ano, uma unidade 
produtiva de um hectare 
tem capacidade média de 
produção de 1,2 tonelada 
de algodão. A modalidade 
agroecológica é feita sem 
uso de qualquer agrotóxico 
e com espaçamento de um 
metro entre as sementes. A 
plantação ocorre após a úl-
tima chuva do último mês 
mais propício para brotar, 
com a colheita manual.

BNB: segmento têxtil recebe 
R$ 2,2 mi em investimentos
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Expectativa é que os 
agricultores tenham 

produção semelhante à 
registrada ano passado, 

que contabilizou 67 
toneladas de algodão

Negócios criativos

Equipe da EPC debate cultura e história

A Feira Internacional 
de Negócios Criativos e Co-
laborativos (FINCC) 2021, 
realizada pelo Sebrae Pa-
raíba contabilizou, em dois 
dias de evento, 79.380 visi-
tas em todo o site (http://
fincc.com.br/). Mais de cin-
co mil produtos também 
foram cadastrados e publi-
cados nas mais de 300 lojas 
virtuais. O evento chega ao 
fim hoje e, para o encerra-
mento, acontece a mesa 
redonda sobre Jornalismo, 
Cultura e História com a 
participação de membros 
da Empresa Paraibana de 
Comunicação (EPC). 

A FINCC Digital 2021 
teve início no último dia 5 
e a EPC participou com uma 
loja virtual oferecendo pro-
dutos variados de todos os 
segmentos que compõem a 
empresa, como a Editora A 
União, o jornal impresso A 
União, a revista Correio das 
Artes, a Rádio Tabajara e os 
serviços do parque gráfico 
de A União.

No debate que aconte-
ce hoje, a jornalista Naná 
Garcez, diretora presiden-
te da EPC, e outros dez 
integrantes do time da 
empresa dialogam sobre a 
interseção entre o Jornalis-
mo, a Cultura e a História. 
Representando os demais 
segmentos da EPC, parti-
cipam Albiege Fernandes e 
William Costa, diretores de 
rádio e TV e mídia impres-

sa, respectivamente; André 
Cananéa, editor do Correio 
das Artes e gerente exe-
cutivo de mídia impressa; 
Alexandre Macedo, geren-
te operacional da Editora 
A União; Karl Neuman, mí-
dia social da Rádio Tabaja-
ra; Nilton Tavares, gerente 
executivo de produção grá-
fica; Thiago Xavier, gerente 
comercial e de marketing; 
Marcos Thomaz, geren-
te executivo de conteúdo 
jornalístico da Rádio Ta-
bajara; e a apresentadora 
e editora do programa Fala 
Paraíba, da Rádio Tabajara, 
Ivyna Souto.

Mesa redonda  
A temática da mesa re-

donda se apresenta muito 
alinhada com a proposta 
dos segmentos da Empresa 
Paraibana de Comunicação, 
que atuam na ênfase da 
cultura e da história local. 
De acordo com a diretora 
presidente, Naná Garcez, “a 
vida que passa nas ruas, a 
vida que passa no cotidiano 
do paraibano, está retrata-
da nas páginas do jornal e 
também é contada na rá-
dio”, disse, reafirmando o 
compromisso da EPC com 
a valorização da Paraíba e 
dos paraibanos.

Com o encerramen-
to do evento acontecendo 
hoje, o gerente operacional 
da Editora A União, Alexan-
dre Macedo, avalia a parti-
cipação da EPC como uma 
oportunidade bem apro-
veitada de adquirir conhe-

cimento e experiência em 
um universo novo – e que a 
empresa almeja conquistar 
seu espaço em breve – que é 
esse dos negócios criativos, 
colaborativos e no contexto 
digital. Os representantes 
da EPC participaram de 
escutas em diversas mesas 
redondas que aconteceram 
no decorrer da FINCC Digi-
tal 2021.

“O grande ganho pra 
gente é o conhecimento 
desse novo mundo do co-
mércio digital e do comér-
cio criativo e colaborativo. 
Foi uma oportunidade mui-
to boa que o Sebrae deu. 
Aproveito para parabenizar 
e agradecer a equipe pelo 
que tem realizado. Isso vai 
contribuir bastante para 
a nossa loja virtual, onde 
iremos vender os livros [da 
Editora], os Correios das 
Artes, as assinaturas dos 
jornais, anúncios da Rábio 
Tabajara. Posso resumir 
que foi um ganho muito sig-
nificativo de conhecimento 
para os diversos represen-
tantes dos setores da EPC”, 
destacou Macedo.

Preparativos
Os ganhos para a em-

presa, na verdade, se inicia-
ram ainda na pré-produção 
e organização para o even-
to. Os estágios de prepara-
ção para a participação na 
feira movimentaram todos 
os setores da EPC e isso 
fortaleceu o vínculo entre 
os segmentos. “Foi uma 
feira que mexeu com todo 

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

Diretora presidente da EPC, Naná Garcez, destaca a importância da 
valorização da cultura paraibana nos veículos que integram a empresa

mundo, mexeu com todos 
os setores e que deu essa 
provocada para a nova for-
ma de atuar no mercado, 
que é através da interação 
e da colaboração”, afirmou 
o gerente operacional da 
Editora. “A interação, por 
exemplo, da gráfica com o 
marketing, da Redação do 
jornal… Todos os órgãos 

se envolveram e se com-
prometeram para a nossa 
participação na feira ser 
de acordo com o que a gen-
te estava esperando, com 
certeza estamos felizes por 
termos participado dessa 
feira com diversas lojas de 
todo o Brasil e de outras 
partes do mundo”, finalizou 
Alexandre Macedo.

Foto: Marcus Antonius

O volume de vendas do 
comércio varejista na Pa-
raíba caiu 3,8% em março, 
frente a fevereiro, redução 
mais intensa que a consta-
tada na média nacional, de 
0,6%. Os dados são da Pes-
quisa Mensal do Comércio 
(PMC), divulgada ontem 
pelo IBGE. No mês anterior, 
o indicador havia registra-
do uma leve alta em relação 
aos três últimos resultados, 

que haviam sido negativos.
Em março, a receita 

nominal do setor paraibano 
também recuou 3%. Essa foi 
a 9ª maior retração do país e 
a 4ª do Nordeste, atrás ape-
nas das observadas no Ceará 
(-8,6%), Piauí (-4,9%) e Per-
nambuco (-3,3%). A média 
brasileira, por sua vez, va-
riou 0,1%.

Já a variação acumula-
da de 12 meses, no estado, 

foi de 0,1%, no volume, e 
de 6%, na receita. Nos dois 
casos, os índices foram infe-
riores aos identificados nas 
médias do país, de 0,7% e 
6,9%, respectivamente.

Frente ao mês de mar-
ço de 2020, também houve 
queda no volume de vendas 
paraibano (-0,8%), ao passo 
que a receita nominal cres-
ceu (9,9%). No cenário na-
cional, ambos os resultados 

foram positivos, de 2,4% 
para o primeiro indicador, e 
13,8% para o segundo.

Varejo ampliado
Na comparação com fe-

vereiro, o comércio varejista 
ampliado paraibano – que 
inclui as atividades de veícu-
los, motos, partes e peças e 
de material de construção – 
registrou redução de 7% no 
volume de vendas e de 2,7% 

na receita, em março. Na mé-
dia do país, também houve 
queda, de 5,3% e 4,2%, res-
pectivamente.

No acumulado de 12 
meses, o volume estadual 
permaneceu estável (0,0%), 
enquanto a receita aumentou 
6,1%. Esses resultados foram 
melhores que os observados 
na média do Brasil, tanto no 
primeiro indicador (-1,1%), 
como no segundo (5,5%).

Comércio registra diminuição em vendas 

Nota Cidadã realiza sorteio na segunda
O Governo da Paraíba 

realiza, na próxima segun-
da-feira, dia 10, às 10h, o 
17º sorteio do Programa 
Nota Cidadã, no auditório 
da Loteria Estadual da Pa-
raíba (Lotep), em João Pes-
soa. Serão conhecidos os 
21 ganhadores de março 
da campanha mensal: 20 
prêmios de R$ 2 mil e um 
prêmio especial no valor de 
R$ 20 mil, totalizando R$ 60 
mil de prêmios em dinheiro.

Os sorteios serão rea-
lizados sem a presença de 
público, devido à pande-
mia, mas serão transmiti-
dos ao vivo pelo canal do 
YouTube da Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB) e 
pelo perfil do Instagram da 
Lotep (@lotep.pb). Con-
correm ao sorteio do ano 
todos os cidadãos que já 
fizeram cadastro no Nota 
Cidadã e exigiram a nota 
com CPF no ato da compra 

no período de 1º a 30 de 
abril, nos estabelecimen-
tos comerciais do Estado 
da Paraíba.

O Programa Nota Ci-
dadã, que é uma iniciativa 
do Governo da Paraíba, por 
meio da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz-PB) e 
os órgãos como Codata e a 
Lotep, incentiva o cidadão 
paraibano a desenvolver o 
exercício da cidadania fis-
cal ao exigir a nota fiscal e 

incluir o CPF na Nota Fiscal 
do Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) de suas compras 
e no fortalecimento do co-
mércio local da Paraíba.

Cadastro único
Para concorrer aos 21 

prêmios mensais em di-
nheiro, o consumidor pre-
cisa fazer, antes de tudo, um 
cadastro único no portal di-
gital do Governo no link ht-
tps://notacidada.pb.gov.br/

O cadastro solicita ape-
nas o nome; número do 
CPF; data de nascimento; 
e-mail, telefone e a cria-
ção de uma senha. Após o 
cadastro feito, no ato de 
toda compra no comércio, 
o consumidor pede para in-
serir o CPF na nota e passa 
a acompanhar os sorteios 
mensais. Quanto maior o 
número de notas a cada 
mês, maior é a chance de 
ser premiado.
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Especialista recomenda alimentação rica em proteínas e atividade física que possa ser feita de duas ou três vezes por semana

Com o passar dos anos é bas-
tante comum que as pessoas per-
cam a massa muscular (massa 
magra) e, consequentemente, a 
força nos músculos por conta da 
sarcopenia, uma condição que se 
agrava pelo sedentarismo e ali-
mentação inadequada. Para que 
essa situação não se agrave, a nu-
trologista Lúcia Helena Coutinho 
Serrão, recomenda uma alimenta-
ção rica em proteínas e uma ati-
vidade física que possa ser feita 
pelo menos duas ou três vezes 
por semana. “Mas antes, de come-
çar a praticar é necessário que o 
idoso seja examinado por um car-
diologista para saber se ele está 

apto para realizar essa atividade”. 
A primeira coisa que o idoso 

deve buscar é uma boa alimen-
tação, mas só isso não resolve a 
situação. “Para que a gente possa 
indicar um aumento de proteínas 
para um idoso, temos que saber 
antes se ele tem algum compro-
metimento renal. Porque o excesso 
em proteína pode prejudicá-lo. O 
que a pessoa idosa não deve, é pa-
rar de fazer alguma atividade física 
desde que seja com acompanha-
mento médico, porque o sedenta-
rismo só agrava os problemas na 
terceira idade”, alertou a médica.

Ainda segundo a nutrologista, 
“o que vemos nos dias atuais são 
idosos envelhecendo com quali-
dade de vida, em razão de uma 
boa alimentação e da prática de 

atividades físicas. Essas pessoas 
de certa forma estão se mantendo 
equilibradas porque continuaram 
com seus hábitos saudáveis. E nes-
sas situações a perda muscular é 
cada vez menos feroz, mesmo com 
o avanço da idade”.

Para quem está na terceira 
idade, o sedentarismo pode com-
prometer o equilíbrio, a coorde-
nação motora e, em alguns ca-
sos, afetar a autonomia do idoso, 
impactando diretamente na sua 
qualidade de vida. De acordo com 
a Organização Mundial de Saúde, 
cerca de 20% das pessoas com 
mais de 75 anos são afetadas pela 
sarcopenia. Um mau que compro-
mete a mobilidade e faz com que 
a pessoa na terceira idade fique 
mais suscetível a quedas. 

A doutora Lúcia Serrão, expli-
cou que uma vida saudável não se 
limita a alimentação e exercícios 
físicos, mas também em evitar o 
consumo de bebidas alcoólicas 
em excesso e o fumo. Vilões que 
colocam em risco a saúde em 
qualquer fase da vida.

Ser idoso não é desculpa 
para virar sedentário. Sempre 
que possível, é importante fazer 
uma atividade física como pilates, 
caminhada, corrida ou muscula-
ção, pelo menos, 2 a 3 vezes por 
semana. A médica reforçou que o 
importante é manter a prática de 
exercício físico, fazendo apenas 
os esforços permitidos pelo pró-
prio corpo, desde que a pessoa 
seja examinada por médicos es-
pecialistas.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Fraqueza muscular: como se 
manter saudável na 3a idade

Estatuto do Idoso

Fazer 60 anos é motivo para comemorar 
os direitos e benefícios conquistados

Todas as pessoas que che-
gam a terceira idade com saúde 
são privilegiadas. É uma bênção 
de Deus. Muita gente não sabe, 
mas pessoas com mais de 60 anos 
possuem direitos a alguns benefí-
cios que vão além da meia entra-
da no cinema, ou em atividades 
esportivas, artísticas e culturais. 
Os sessentões têm direito a vagas 
especiais em estacionamentos e 
a diversos outros benefícios que 
foram garantidos pela Lei do Esta-
tuto do Idoso, implantado no país 
em 2003.

Segundo o procurador de 
Justiça do Ministério Público da 
Paraíba, Valberto Lira, nessa fase 
da vida, temos o que comemorar 
sim. “Devemos aprender como 
dizia Dom Helder Câmara, sobre 
o vinho. Quanto mais velho fica, 
melhor seu sabor. Então, nós não 
podemos pelo simples fato de en-
trarmos na denominada fase da 
terceira idade, nos tornarmos aze-
dos, mas sim, como o vinho enve-
lhecido que melhora o seu sabor”.

Valberto esclareceu que o Es-

tatuto do Idoso assegura em seu 
artigo 23 que a participação dos 
idosos em atividades culturais têm 
direito a 50% de desconto do valor 
cobrado para pessoas com idade 
de 60 anos ou mais. “Na Paraíba, 
também temos lei para o acesso a 
jogos de futebol, que para ter aces-
so ao benefício basta o interessado 
apresentar o RG no momento da 
compra do ingresso”, destacou.

Ao chegar a terceira idade, o 
idoso tem vaga especial em esta-
cionamento. Todo local de estacio-
namento, público ou privado, deve 
reservar 5% do total de suas vagas 
para quem tem 60 anos ou mais. 
Essas vagas devem ser posiciona-
das de maneira a garantir melhor 
comodidade, acesso e devem estar 
devidamente sinalizadas.

Para utilizar essas vagas, é 
necessário apresentar o cartão 
do idoso, que pode ser obtido 
por maiores de 60 anos, condu-
tores ou passageiros de veícu-
los automotores nos guichês da 
Superintendência Executiva de 
Mobilidade Urbana (Semob) de 
cada município. Ao estacionar o 
veículo na vaga especial, o car-
tão deve ser colocado de forma 

visível, no painel do veículo. 
Quanto aos transportes públi-

cos, no sistema de transporte co-
letivo interestadual, há duas vagas 
gratuitas aos maiores de 60 anos 
que recebem até dois salários mí-
nimos. Se os dois lugares gratuitos 
tiverem sido preenchidos, quem 
se enquadrar nessas condições ga-
nha 50% de desconto na compra 
de um outro bilhete. Nesse caso, a 
passagem deve ser solicitada com 
antecedência mínima de três ho-
ras e o passageiro deve apresentar 
documentos que comprovem sua 
identidade e renda.

Com relação aos ônibus urba-
nos e semiurbanos, ou seja, os que 
transitam na Região Metropolita-
na de João Pessoa, o procurador 
afirmou que é assegurada a gra-
tuidade completa para os maiores 
de 65 anos. Para isso, basta apre-
sentar a carteira de identidade 
para comprovar o direito ao bene-
fício. Vale destacar que em alguns 
municípios é necessário realizar 
um cadastramento para a obten-
ção do passe ou bilhete eletrônico. 

“No que se refere a moradia, 
nós temos pelo Estatuto do Idoso, 
um artigo que defende que todos 

os programas habitacionais que 
sejam subsidiados com recursos 
públicos, têm que reservar pelo 
menos 3% das unidades para 
atendimento aos idosos”, infor-
mou Valberto. Portanto, maiores 
de 60 anos têm prioridade para 
adquirir a casa própria em pro-
gramas habitacionais públicos ou 
subsidiados pelo governo. Para 
ter acesso ao benefício, basta en-
trar em contato com a empresa 
responsável pelo programa habi-
tacional de sua cidade.

Quanto a prioridade em pro-
cessos judiciais, quem tem acima de 
60 anos pode furar a fila de espera 
da tramitação dos processos em 
qualquer instância da Justiça. Basta 
pedir ao seu advogado para fazer o 
requerimento do benefício à autori-
dade judiciária específica do caso.

No que diz respeito a viagens, 
em 2007, o Ministério do Turismo 
lançou o programa ‘Viaja Mais Me-
lhor Idade’, que oferece benefícios 
para pessoas com mais de 60 anos 
através de parcerias com agências 
e hotéis. É possível obter descontos 
de até 50% nas tarifas de baixa tem-
porada em mais de 2 mil estabeleci-
mentos conveniados no país.

José Alves 
zavieira2@gmail.com

Para quem está na terceira idade, o sedentarismo pode comprometer o equilíbrio, a coordenação motora e, em alguns casos, afetar a autonomia do idoso, impactando diretamente na sua qualidade de vida

Foto: Pixabay
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Rubro-negro precisa vencer para seguir sonhando com a classificação para a segunda fase do Paraibano de 2021

Após uma derrota na 
estreia, o Campinense trou-
xe o técnico Ranielle Ribei-
ro e o time já está há duas 
partidas sem perder e sem 
tomar nenhum gol. Ele es-
treou com vitória sobre o 
Nacional de Patos, e na úl-
tima rodada, empatou com 
o Sousa. Hoje, às 20h, no 
Amigão, em Campina Gran-
de, a Raposa vai encarar a 
Perilima, que luta na parte 
de baixo da tabela, mas que 
vem de um empate com o 

Botafogo, em 2 a 2. O ár-
bitro da partida será Tiago 
Ramos, de João Pessoa, au-
xiliado por Kildenn Tadeu 

Morais de Lucena, de Patos, 
e Schumacher Marques Go-
mes, de Sousa.

Com quatro pontos e in-
victo há dois jogos, o Campi-
nense aposta em uma vitória 
para melhorar a sua posição 
e seguir brigando por classi-
ficação para a segunda fase 
da competição. O ambiente 
no Rubro-negro, após os dois 
bons resultados, é de muito 
otimismo. 

“Futebol é resultado e 
nós, após a vitória sobre o 
Nacional, ganhamos con-
fiança e fizemos um bom 
jogo contra o Sousa. Sabe-

mos que o jogo contra a Pe-
rilima será muito pegado. 
Vimos o jogo do time contra 
o Botafogo. É uma garotada 
jovem, mas de muita quali-
dade e de muita velocidade. 
Porém, o professor Raniel-
le já estudou o time deles e 
sabe como devemos jogar 
para chegar à vitória”, disse 
o goleiro Danilo. 

“A gente joga em casa e 
tem a obrigação de vencer 
os dois jogos que teremos, 
para alcançar os 6 pontos. 
Nós sabemos que a Perilima 
tem um time jovem, de mui-
ta qualidade, mas sabemos 

também, que temos condi-
ções de ganhar. A gente vem 
jogando bem, criando mui-
tas oportunidades, só falta 
concluir melhor, mas acho 
que os gols vão sair nesse 
sábado”, afirmou o atacante 
Marcelinho.

Se o ambiente na Raposa 
é bom, na Perilima a situa-
ção não é diferente. A equipe 
conseguiu um empate con-
tra o Botafogo, apresentando 
um bom futebol. Manteve um 
tabu de não perder para o 
Belo há dois anos. O técnico 
Dinho Silva gostou demais 
da atuação dos garotos, que 

por pouco não conseguiram 
uma vitória, mas não quer 
saber de euforia. Ele quer o 
time jogando com a mesma 
dedicação contra o Campi-
nense e buscando a vitória, 
para se distanciar da zona de 
rebaixamento e embolar o 
meio da tabela. No momento, 
a Perilima tem 2 pontos. 

No Campeonato Parai-
bano de 2020, o Campinense 
conseguiu duas vitórias so-
bre a Perilima, sendo a pri-
meira no dia 26 de janeiro 
por 3 a 1 e a segunda no dia 
7 de março por 2 a 1, antes 
da pandemia do coronavírus.

Ivo Marques
ivomarques@yahoo.com.br

Campinense encara Perilima
em busca da segunda vitória
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Paraibano Sub-19
Na próxima terça-feira, dirigentes de clubes e da 
Federação Paraibana de Futebol vão se reunir para 
definir realização do Paraibano Sub-19. Página 23 Fo
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O Ceará pode conquis-
tar neste sábado, a partir 
das 16h, no Castelão, dian-
te do Bahia, mais um título 
da Copa do Nordeste. De-
pois de vencer o time baia-
no no jogo de ida por 1 a 0 
precisa apenas de um em-
pate para carimbar o seu 
terceiro título, repetindo 
assim o ano passado dian-
te do mesmo adversário. 
A outra conquista foi em 
2015. Já o Bahia tem três 
títulos nos anos de 2001, 
2002 e 2017.

Invicto na competi-
ção, o “Vozão” registra 
sete triunfos (cinco em 
casa e dois fora) e qua-
t ro  i g u a l d a d e s  ( u m a 
como mandante e três 
fora), além de 20 gols 

feitos e três sofridos. 
Já o Bahia chega para 
o segundo jogo da fi-
nal com cinco vitórias 
(quatro em casa e uma 
fora), dois empates (um 
como mandante e outro 
como visitante) e qua-
tro derrotas, três longe 
dos seus domínios, além 
de 20 gols a favor e dez 
tentos contra. Perdeu o 
jogo de ida por 1 a 0 em 
Pituaçu.

O maior campeão da 
competição é o Vitória  
com quatro conquistas, 
vindo depois Sport e Bah-
ia com três cada. O Ceará 
tem duas e América-RN, 
Campinense, Santa Cruz, 
Sampaio Correa e Fortale-
za, uma cada.

Ceará pode ser tricampeão hoje da Copa do Nordeste

No primeiro jogo disputado em Pituaçu,o Ceará ganhou de 1 a 0 e hoje joga por um empate para conquistar mais um título na Copa do Nordeste

Foto: Felipe Oliveira/Bahia

Jogadores do Campinense estão 
mais motivados depois de dois 
bons resultados e vão em busca de 
melhorar a classificação no Amigão

 A gente joga em 
casa e tem a obrigação 
de vencer os dois jogos 

que teremos para 
alcançar os 6 pontos. 

Sabemos que a Perilima 
tem um time jovem, de 
muita qualidade 



Há um impasse sobre onde serão realizados os exames da delegação brasileira de surfe nas Olimpíadas de Tóquio

O endurecimento das re-
gras de controle da covid-19 
imposto pelo Comitê Orga-
nizador dos Jogos Olímpicos 
de Tóquio-2020 com a obri-
gatoriedade de testes diários 
para detectar a doença em 
atletas e integrantes das de-
legações criou um entrave 
à equipe brasileira de surfe. 
Isso porque o COB (Comitê 
Olímpico do Brasil) solicitou 
à cidade de Ichinomiya, sede 
das provas de surfe, coope-
ração para garantir que in-
tegrantes da delegação fos-
sem submetidos aos testes 
na própria cidade, além de 
apoio se algum caso fosse 
confirmado, mas o governo 
local respondeu que não se-
ria possível atender ao pedi-
do devido à falta de institui-
ções médicas no município.

Agora há um impasse 
sobre onde serão realizados 
os testes de covid-19 da de-
legação brasileira do surfe. 
Ichinomiya está na província 
de Chiba, a aproximadamen-
te duas horas de distância de 
carro de Tóquio, onde ficará 
a central médica dos Jogos 
montada pelo Comitê Organi-
zador. A recusa de Ichinomiya 
à solicitação do COB foi reve-
lada pela rede japonesa NHK.

“Estamos em contato 
com o Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos para sa-
ber como serão realizados 
os testes no hotel contrata-
do através do TOCOG (sigla 
em inglês do comitê organi-
zador), após a exigência de 
testes diários publicada no 
último Playbook para atle-
tas e oficiais”, disse o COB em 
nota enviada ao Estadão. An-
tes, a previsão era de que os 
exames seriam realizados a 
cada quatro dias.

A intenção do COB per-
manece em instalar a equipe 
brasileira de surfe em hotéis 
de Ichinomiya antes e duran-
te os Jogos, sem a necessida-
de de ficar na Vila Olímpica 
de Tóquio e se deslocar dia-
riamente para a cidade. Com 

Raphael Ramos
Agência Estado

Comitê endurece regras para 
testes de covid-19 em surfistas

Francisco Di Lorenzo Serpa
falserpa@oi.com.br | colaboradorCausos&lendas do nosso futebol

“A esperança não murcha, ela não 
cansa, também como ela não sucumbe a 
crença, vão-se sonhos nas asas da descren-
ça, voltam sonhos nas asas da esperança”. 
(Augusto dos Anjos)

O nosso poeta maior, mundialmente co-
nhecido e estudado, nasceu na cidade brejeira 
de Sapé, localizada bem próxima da capital. 
Foi ele quem deu visibilidade para aquele 
município mesmo tendo Augusto dos Anjos 
vivido e sido enterrado em terras distantes 
da nossa querida Paraíba. Depois veio o fruto 
denominado de Ananás e por nós conhecido e 
apelidado por Abacaxi, que não só comandou 
a economia interna daquela cidade por muito 
tempo, como também passou a divulgar aque-
la urbe brejeira em vários países.

E como não poderia deixar de ser, a 
cidade de Sapé também desenvolveu os seus 
clubes de futebol, e entre vários times de fute-
bol ali surgidos foi o Rubro-Negro Confiança 
Esporte Clube quem obteve maior destaque a 
nível estadual. Em 1958, o Confiança Esporte 
Clube disputou pela primeira vez o campeona-
to paraibano de futebol, logo depois voltou a 

ser um time amador, disputando a competição 
local e realizando jogos amistosos com times 
profissionais, como o Treze, Campinense e 
Botafogo. Em 1974 ele conquistou a segunda 
divisão do estado.

Quando foi na década de 1990, o Rubro
-Negro resolveu não só participar novamente 
do campeonato estadual como disputar o 
título, enfrentando os maiorais da capital e de 
Campina Grande; de igual para igual, conquis-
tando enormes vitórias e sendo a sensação da 
competição.

No paraibano de 1996, o time da cidade 
do abacaxi montou um excelente time e ao 
término da competição ficou em terceiro lugar, 
depois do somatório de pontos do primeiro 
e segundo turnos. A sua torcida viveu aque-
le ano em festa e a nossa imprensa elogiou 
bastante aquela performance Rubro-Negra. 
Muitos passaram a elogiar as suas cores. O 
melhor de tudo ainda estava por vir, tendo o 
empresário João Máximo Malheiros à frente 
do clube, o Rubro-Negro melhorou a equipe 
de 96 trazendo vários craques como Betinho, 
Cícero e tantos outros, e ao final do campeona-
to de 1997, o Confiança Esporte Clube sa-

grou-se campeão do estado. Um fato até hoje 
inédito para a cidade, inclusive garantindo a 
sua vaga para disputar a Copa do Brasil do ano 
seguinte, o que “inexplicavelmente” abdicou, 
repassando a sua grande oportunidade para o 
Botafogo da capital. Coisas que só acontecem 
no nosso futebol e que nem Freud explica.

Nos anos seguintes, o time deixou de par-
ticipar do campeonato paraibano e voltou ao 
amadorismo, até a presente data, o que mostra 
a falta de seriedade e profissionalismo do 
nosso futebol; que vive de lampejos associa-
dos ao nome desse ou daquele presidente, que 
quando saí parece que leva ou desfaz o que 
construiu. E olhe que com todo esse amado-
rismo, esse sobe e desce,  foi o Rubro-Negro de 
Sapé quem  revelou o grande zagueiro Durval, 
aquele que foi campeão em todos os times que 
defendeu, em especial o Sport, do Recife; o 
Atlético, do Paraná, e o Santos, de São Paulo.

Esperamos que os atuais dirigentes acor-
dem e trabalhem com confiança e esperança 
para a volta triunfal do Confiança Esporte 
Clube aos gramados da Paraíba, enaltecen-
do ainda mais a terra do abacaxi e do nosso 
poeta maior. 

Viva o Confiança de Sapé!

apenas 12 mil habitantes, 
Ichinomiya é uma pequena 
cidade banhada pelo Oceano 
Pacífico. As provas olímpicas 
serão realizadas na Praia de 
Tsurigasaki, conhecida por 
atrair surfistas de várias par-
tes do mundo.

As disputas de surfe es-
tão programadas para come-
çar em 25 de julho, com as 
finais no dia 28. Mas, como 
a competição pode ser atra-
sada pelas condições do mar, 
há dias adicionais incluídos 
no calendário olímpico e o 

evento pode terminar em 1º 
de agosto.

O Brasil tem quatro va-
gas confirmadas no surfe, 
duas no masculino e duas no 
feminino: Gabriel Medina, 
Ítalo Ferreira, Silvana Lima e 
Tatiana Weston-Webb. O sur-
fe vai fazer a sua estreia nos 
Jogos Olímpicos.

A equipe brasileira tem 
grandes chances de meda-
lhas, o que dá a possibili-
dade de o país, inclusive, 
superar a marca de sete ou-
ros, conquistada nos Jogos 

do Rio de Janeiro, em 2016. 
Medina é bicampeão mun-
dial, enquanto que Ítalo é o 
atual vencedor do Circuito 
e Silvana Lima tem no currí-
culo dois vice-campeonatos 
mundiais.

Restando menos de 
três meses para o início dos 
Jogos Olímpicos, o Comi-
tê Organizador ainda está 
estudando como submete-
rá a testes de covid-19 os 
competidores que não de-
verão ficar hospedados na 
Vila dos Atletas, em Tóquio. 

Alguns municípios, como 
Ichinomiya, já adiantaram 
ser difícil garantir que os 
testes possam ser realiza-
dos todos os dias na cidade.

Diante do imbróglio, o 
COB acredita que não ape-
nas a equipe brasileira de 
surfe poderá ser prejudi-
cada. “Essa é uma questão 
que traz impacto não so-
mente ao Brasil, mas a to-
dos os países com hotéis 
contratados próximo ao lo-
cal de competição”, alegou 
o órgão.

Atualmente ,  Tóquio 
está em estado de emergên-
cia, com várias restrições de 
circulação. O Japão regis-
trou recorde de internações 
em UTI devido ao corona-
vírus. Segundo autoridades 
locais, 1.050 pessoas apre-
sentavam sintomas graves e 
estavam hospitalizadas sob 
cuidados intensivos em todo 
o Japão no último domingo. 
O recorde anterior era de 
1.043, registrado em 27 de 
janeiro, durante a terceira 
onda de infecções no país.
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As disputas de surfe estão 
programadas para começar em 25 de 
julho, com as finais no dia 28, mas vai 
depender das condições climáticas

Ilustração: Tônio

O Confiança, da terra do abacaxi, 
também é berço do grande poeta 

Augusto dos Anjos

A equipe brasileira tem 
grandes chances de 

medalhas, o que dá a 
possibilidade de o país, 

inclusive, superar a marca 
de sete ouros, conquistada 

nos Jogos do Rio 



Esportes

Federação e clubes estarão reunidos na próxima terça-feira para avaliar competição, que não aconteceu no ano passado

Depois de um ano sem 
ser disputado, o Campeo-
nato Paraibano de Futebol 
Sub-19, ao que tudo indi-
ca, vai voltar a ser dispu-
tado em 2021. Na próxima 
terça-feira (11), a Federa-
ção Paraibana de Futebol 
(FPF) realizará o conse-
lho arbitral da competição 
para a definição dos par-
ticipantes dessa edição, 
assim como o modelo de 

disputa e regulamento - o 
horário da reunião ainda 
não foi definido. A com-
petição teve a sua última 
edição em 2019 onde a Pe-
rilima sagrou-se campeã. 
O torneio, além do título 
local, também define o re-
presentante da Paraíba na 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior, maior torneio de 
base do Brasil.

Por conta da pande-
mia da covid-19, a FPF, em 
2020, cancelou todas as 
suas competições, exce-

to o Estadual da primeira 
divisão e, por conta dis-
so, o torneio Sub-19 não 
ocorreu, fator que atrapa-
lhou o desenvolvimento 
de atletas e das próprias 
equipes, na visão dos diri-
gentes de clubes com foco 
no trabalho de base, como 
é o caso de agremiações 
como a própria Perilima, 
última campeã de base do 
estado e o CSP, time que já 
se tornou uma tradição no 
desenvolvimento de atle-
tas na Paraíba.

CSP
Para Josivaldo Alves, 

presidente do CSP, equipe 
multicampeã nas catego-
rias de base do estado, cujo 
último título foi o Sub-19 
de 2018, o retorno do esta-
dual de base é fundamental 
para o fortalecimento da 
formação de jogadores na 
Paraíba. Por conta da au-
sência da competição no 
ano passado, o dirigente da 
equipe que é de João Pes-
soa, acredita que haverá 
um bom número de parti-

cipantes no certame deste 
ano e aguarda com expec-
tativa positiva a realização 
da reunião arbitral na pró-
xima semana.

“A expectativa é que, 
por conta desse espaço 
que tivemos sem a com-
petição, esse seja um tor-
neio muito disputado, 
talvez um dos mais con-
corridos que já tivemos, 
pois muitas equipes de-
vem querer participar e 
isso é bom para a com-
petição. De nossa parte, 

temos uma tradição de 
trabalho dentro da base e 
iremos, com certeza, bus-
car reforçar nosso elenco. 
Já temos um grupo mon-
tado, mas ainda faltam 
algumas peças para que 
estejamos realmente com 
um grupo ideal que conte 
com um time titular forte, 
mas também suplentes de 
qualidade para que possa-
mos chegar, como sempre 
fazemos, em condições 
de brigar por esse título”, 
afirmou Josivaldo.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Reunião pode definir disputa 
do Paraibano Sub-19 de 2021
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Nacional de Patos dispensa 13 atletas

Brasileiros com rodada quase perfeita

Copa de Clubes
pode ser no Catar

Flamengo pode garantir hoje vaga na final do Carioca 2021

A diretoria do Nacional de Patos, reu-
nida na manhã de ontem, após a der-
rota de 2 a 1 para o Treze, no Amigão, 
pelo Campeonato Paraibano, resolveu 
dispensar vários jogadores. A nota das 
desligações dos atletas foi noticiada 
no instagram do clube e atingiu a 13: 
Gabriel Paulino, Felipe Potengi, Breno, 
Murilo, Anderson, Fernando Pires, Luiz 
Gustavo, Elson, Jean Carlos, Thiago 
Brito, Jeferson Carioca,FDiego Góis e 

Jô Boy. A diretoria afirmou que vai 
continuar firme em busca de recolocar 
o clube entre os grandes do futebol 
paraibano. No Campeonato Paraibano, 
o Nacional já disputou quatro das sete 
partidas programadas nesta primeira 
fase. Empatou em casa com a Perilima 
e no Amigão com o Atlético - perdeu o 
mando de campo por problemas no JC 
- e perdeu para o Campinense por 1 a 
0 e agora Treze por 2 a 1.

Os clubes brasileiros que estão dis-
putando a Copa Libertadores tiveram 
a rodada dos sonhos esta semana 
com resultados vitoriosos em cinco 
dos sete disputados. A terceira ro-
dada começou na terça feira com as 
vitórias de Flamengo sobre a LDU, 
em Quito, por 3 a 2; o triunfo do 
Palmeiras, por 2 a 1, na Argentina, 
diante do Defensa y Justicia; a go-
leada do Santos, em casa, diante do 

The Strongest por 5 a 0 e a goleada 
de 4 a 0 do Atlético Mineiro sobre o 
Olimpia, no Mineirão. No dia seguin-
te foi a vez do Internacional meter 
6 a 1 no Olimpia, do Paraguai, no 
Beira Rio e do São Paulo empatar 
com o  Racing, jogo na Argentina, 
sem gols. Na quinta-feira, o Flumi-
nense atuando no Equador, segurou 
oJunior Barranbquilla, da Colômbia, 
no empate de 1 a 1.

Com a indefinição da realiza-
ção do Mundial de Clubes da 
Fifa em 2022, a Conmebol e a 
União Europeia de Futebol in-
tensificaram as conversas para 
a retomada da Copa Intercon-
tinental. As entidades nego-
ciam com o governo do Qatar 
para que o país seja sede da 
competição a partir de 2023. 
O Qatar receberá, em 2022, 
a Copa do Mundo e diante do 
início das conversas, aprovou a 
ideia das entidades. O torneio 
ocorreria em dezembro, a partir 
de 2023. Cabe destacar que o 
contato começou por parte da 
Conmebol, que tem a empresa 
aérea Qatar Airways como uma 
das patrocinadoras. Estados 
Unidos e Japão também foram 
procurados, contudo, o país do 
Oriente Médio é o mais cotado.

Para o duelo contra o Volta Redonda, neste sábado, às 18h, no Maracanã pelas semifinais do Carioca, o Flamengo chega em 
uma situação completamente confortável. Líder da fase de grupos e campeão da Taça Guanabara, o Fla tem a vantagem do 
empate e de até perder por diferença de três gols devido a vitória conquistada no jogo de ida,no Raulino de Oliveira, por 3 a 
0. O técnico Rogério Ceni deve poupar vários titulares como fez no jogo passado. Diego Alves e Renê, machucados, estão fora 
da partida, assim como Gerson que ainda se recupera de uma lesão na coxa. A outra semifinal do Campeonato Carioca será 
disputada amanhã entre Fluminense e Portuguesa, também no Maracanã, com o Tricolor joga por um simples empate.

Curtas
Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jogadores do CSP vêm treinando 
há meses para as competições 
de base e da segunda divisão de 
2021 no campo do Unipê

Foto: Instagram/CSP
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Aforismo
“Para quê preocuparmo-nos com a 

morte? A vida tem tantos problemas 
que temos de resolver primeiro.”

(Confúcio)

535 — Papa João II
615 — Papa Bonifácio IV
1782 — Marquês de Pombal, 
político português
1794 — Antoine Lavoisier, 
químico francês
1903 — Paul Gauguin, pintor francês
1950 — Vital Brazil, 
médico e cientista brasileiro
1980 — Osmar de Aquino Araújo, 
político e advogado (PB)
1982 — Gilles Villeneuve, 
automobilista canadense
1984 — Gino Bianco, 
automobilista brasileiro
1986 — Ernani Sátyro, fazendeiro, poeta, 
cronista, romancista, ensaísta e político (PB)
2014 — Jair Rodrigues, 
cantor e compositor brasileiro
2020 — Antônia Lúcia Navarro Braga, 
assistente social e política (PB)

Mortes na História

Artigo Vanderley de Brito
vanderleydebrito@gmail.com

Há mais coisas entre o céu e a terra do que 
pode imaginar nossa vã filosofia. Pode parecer 
piegas iniciar um texto recitando essa máxima 
shakespeariana, mas, bem antes do dramaturgo 
inglês, uma série de textos antigos, como os 
hieróglifos egípcios de Amon-Rá, a Cabala, os 
Vedas e até a Bíblia, já propagavam a ideia da 
existência de um mundo paralelo em consonância 
com o nosso mundo físico. Entretanto, apesar 
das inúmeras “coincidências” notáveis que 
nos ocorre no dia a dia, ainda estamos longe 
de formar uma ideia nítida e precisa sobre as 
influências cósmicas que nos rodeiam.

Numa manhã nublada, em 27 de março de 
1971, uma mocinha, filha de imigrantes austríacos, 
na flor dos dezesseis anos, pele alva, cabelos louros, 
sardas no rosto e intensos olhos azuis, ajudava 
a mãe na limpeza do túmulo de seu pai, sepulto 
ali, no Cemitério do Monte Santo, em Campina 
Grande. Era uma atividade rotineira mensal delas 
desde 1966, quando Willy Steinmuller falecera, 
deixando a viúva e oito filhos pequenos.

Concluída a tarefa, mãe e filha voltavam para 
casa, mas ao chegarem à margem da alameda 
principal do campo santo avistaram um grande 
cortejo fúnebre que tomava todo o largo da 
via sepulcral. Em sinal de respeito e pesar, elas 

estacionaram no meio-fio para ver o caminhar 
do funeral e, pelos que carregavam as alças 
do ataúde, logo perceberam que se tratava do 
cerimonial de enterro de Elpídio de Almeida, 
homem ilustre e muito querido em Campina 
Grande, médico, historiador e ex-prefeito da cidade. 
Ocasionalmente, elas assistiam o desfecho de 
uma morte ocorrida no dia anterior que todos os 
noticiários locais informaram consternados.

Com olhos e gestos tímidos, a mocinha 
ensaiou pesares. Não conhecia o morto, o tinha 
visto vivo apenas uma vez, de longe sobre um 
palanque, mas sabia que era um grande vulto da 
cidade. Ela também conhecia a dor de perder um 
ente querido, por isso sentiu-se solidária com 
aqueles familiares de olhos sofridos.

No passar do cortejo, por “acidente”, uma 
margarida branca caiu do enxoval fúnebre aos 
pés da mocinha. Ela baixou para apanhar e, 
inerte com a flor na mão, acompanhou com os 
olhos o séquito em marcha fúnebre até o seu 
destino, no final da alameda, onde o mausoléu 
da família Almeida aguardava o morto. Mal 
imaginava a mocinha que aquela flor desgarrada 
do cerimonial lhe fora a entrega de um designo, 
um encargo de quem estava de ida para quem 
estava de vinda do cemitério.

A vida tem lá seus mistérios, pois a mocinha 
que estava de vinda agora é Ida, Ida Steinmüller, 
uma mulher obstinada que há mais de uma década, 
inconscientemente e apaixonadamente, carrega 
à flor da pele o compromisso assumido pelo 
historiador Elpídio de Almeida em 1948, quando 
criou o Instituto Histórico de Campina Grande para 
a conservação da memória histórica da cidade.

Nas idas e vindas do destino, vieram os 
improváveis. A mocinha tornou-se contraparente 
de Elpídio, tomou-se de paixão pela causa e 
herdou seu legado. Foi ela quem restaurou 
essa “casa de memória” campinense, assumiu a 
presidência do Instituto e vem dinamizando o 
projeto de salvaguarda da memória da cidade e 
de Elpídio de Almeida, seu patrono-mor.

Naquele dia 27 de março de 1971, Ida 
poderia estar em qualquer outro lugar da cidade, 
mas estava no Cemitério do Monte Santo. A flor 
do enxoval poderia ter caído em qualquer outro 
ponto da extensa alameda, mas caiu aos seus pés. 
Coincidência? Creio que não. Ela recebeu uma 
honrosa missão, que lhe foi sucedida em flor.

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

A flor de um cortejo fúnebre

Espólio deve quitar as contas deixadas, mas elas só precisam ser pagas pelos familiares se existir patrimônio

Dívidas de quem morre não são 
herdadas, explica especialista

Quando morre um ente querido 
em uma família, ele deixa para os 
herdeiros o seu patrimônio, ou seja, 
o espólio que compreende todos os 
bens, direitos e obrigações. E para 
que seja feita a partilha dos bens 
para os herdeiros, deve ser aberto 
um inventário. Mas e quando o fa-
lecido deixa diversas dívidas aber-
tas? A advogada trabalhista Roberta 
Onofre Ramos, especialista em Di-
reito Civil e Previdenciário, explica 
que o espólio é quem deve quitar as 
dívidas, mas elas só devem ser pagas 
pelos familiares se existir patrimô-
nio. Caso contrário, as dívidas não 
serão herdadas.

Nesses casos, se o morto deixou 
bens e o credor entrar com uma 
ação judicial para cobrar a dívida, as 
posses que seriam divididas entre os 
herdeiros devem ser utilizadas para 
arcar os débitos. “Por exemplo, uma 
pessoa faleceu e deixou uma dívida 
no valor de R$ 10 mil e uma casa no 
valor de R$ 100 mil. Nesse caso, o 
credor que entrou com uma ação de 
cobrança contra o falecido, através 
do inventário vai exigir na Justi-
ça que sua dívida seja paga. Diante 
dessa cobrança, os herdeiros terão 
que vender a casa, pagar a dívida e 
dividir o restante do dinheiro entre 
eles”, destacou.

Uma pessoa que tem uma casa, 
apartamento ou um carro, mesmo 
que esteja pagando esses bens e mor-

re, a dívida continua existindo. Se 
ela for cobrada pelo credor, o débito 
terá que ser pago. “Mas se ninguém 
cobrar, o débito vai prescrever e fica 
por isso mesmo”, afirmou.

“O que muita gente faz nesse tipo 
de caso é esperar. Por exemplo, se a 
pessoa falecida tem um veículo que 
ainda está pagando e deve liquidar 
dentro de dois anos, o credor fica es-
perando o pagamento ser concluído 
para entrar com uma ação de cobran-
ça após o carro ser quitado.

Então, se um cidadão morre e 
deixa uma dívida de R$ 100 mil e seu 
filho tem uma renda de R$ 1 milhão, 
ele não é obrigado a pagar a dívida 
do pai. “Não existe herança de dívida, 
ou seja, o herdeiro não tem obrigação 
de pagar com seus próprios recur-

sos as dívidas que foram deixadas 
pela pessoa que veio a falecer. Mas 
se o falecido deixou uma renda de 
R$ 100 mil e deixou uma herança 
de R$ 200 mil, o credor pode entrar 
com uma ação cobrando seu débito 
tendo como base o que ele deixou de 
herança”, pontuou Roberta Ramos.

Quanto a pessoa que não tem 
nenhum bem, mas tem dívidas no 
cartão de crédito no valor de R$ 10 
mil, por exemplo, ao morrer ele ficará 
isento de qualquer débito se não tiver 
nenhum patrimônio. “Nesse caso, 
a agência do cartão de crédito vai 
entrar com uma ação para saber se 
existe um inventário. Eles procuram 
nos cartórios ou no Detran para saber 
se a pessoa deixou bens. Se não tiver... 
Tchau! A dívida prescreve. Por outro 

lado, quando a herança deixada não 
é suficiente para pagar a dívida do 
falecido, apenas uma parte é paga e 
o restante prescreve”.

O pagamento de dívidas é feito 
com os valores da herança deixada 
através do espólio, que é a reunião 
de todos os bens deixados pelo fale-
cido ou falecida e que farão parte do 
processo que oficializa a passagem 
de bens para os herdeiros. Depois 
de todas as dívidas quitadas, o saldo 
restante dos bens é partilhado entre 
os herdeiros através do inventário.

Nos casos em que a dívida é 
maior que a herança deixada, o valor 
levantado com os bens será todo uti-
lizado para pagar parte das dívidas, 
ficando o próprio credor responsável 
em assumir o restante do débito.

Ida Steinmüller. aos 16 anos de idade, e hoje é 
presidente do Instituto Histórico de Campina Grande

Foto: Reprodução

José Alves
zavieia2@gmail.com

Obituário
Roberto Carlos Nunes
7/5/2021 – Aos 53 anos, em João Pessoa (PB), 
por complicações da covid-19. Ex-prefeito do mu-
nicípio de Duas Estradas (PB) por dois mandatos. 
Era pai da atual prefeita de Duas Estradas, Joice 
Renalle. Em julho do ano passado, ele chegou a 
ser preso em cumprimento a mandado de prisão 
expedido pela 12ª Vara da Justiça Federal, que atendeu pedido do 
Ministério Público Federal (MPF) em Guarabira. A prisão, efetuada 
por policiais federais, ocorreu em João Pessoa. Ele era acusado de 
falsificar assinaturas que comprovariam que ele esteve presente em 
serviços comunitários que ele estava obrigado a cumprir.

Foto: Polêmica Paraíba

# Execução por fuzilamento I
Zane Michael Floyd, de 45 anos, está pedindo para ser fuzilado 
durante a execução da sua pena de morte em Nevada, nos Es-
tados Unidos. De acordo com a Sky News, o prisioneiro pediu 
para que a sua execução, que está programada para junho, seja 
por um pelotão de fuzilamento, ao invés de uma injeção letal. 
Ele se tornaria a primeira pessoa condenada à morte no estado 
em 15 anos.

# Execução por fuzilamento II
Floyd recebeu a condenação em 2000 por matar quatro pessoas 
com uma espingarda em um supermercado de Las Vegas em 1999, 
e ferir gravemente uma quinta. Os advogados de Floyd dizem que 
ele não quer morrer e estão contestando o plano estadual, que 
atualmente propõe para os condenados a injeção de um coquetel 
com diazepam, o analgésico fentanil e uma droga paralisante co-
nhecida como cisatracúrio.

# Execução por fuzilamento III
Segundo eles, a tática não seria para “atrasar” a pena e tiros na 
cabeça poderiam ser “a maneira mais humana” da execução ocor-
rer. Seus advogados pediram aos funcionários da prisão que “ela-
borassem um novo procedimento ou procedimentos para realizar 
uma execução legal” e pediram a um juiz federal em Las Vegas que 
impedisse Floyd de ser condenado à morte até então.

Breves & Curtas

José Luiz Coden
5/5/2021 – Aos 64 anos, vítima da covid-19. 
Engenheiro civil, ex-presidente da Câmara de 
Vereadores de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e 
ex-presidente do Riograndense Futebol Clube.

Foto: Facebook

Aleksandar Mandić
6/5/2021 – Aos 66 anos, de causa não divulgada 
(vinha tratando uma leucemia). Empresário, um 
dos pioneiros da internet como negócio no Brasil. 
Em 1990, ele investiu no seu próprio empreendi-
mento, o Mandic BBS. A partir dele, criou um dos 
primeiros provedores de internet do Brasil, que 
se tornou um dos principais do país, eleito como o Melhor Provedor 
iBest 97/98 e recebendo o título também no ano seguinte. Em 1999, 
um ano depois de vender a Mandic BBS, fundou, juntamente com 
Nizan Guanaes e Matinas Suzuki Jr., o portal de notícias e conteúdos 
iG (Internet Group), onde atuou como vice-presidente até 2001.

Foto: Márcio Fernandes de Oliveira

Ambrósio da Silva
4/5/2021 – Aos 70 anos, em Campo Grande 
(MS), de covid-19. Cacique do povo kadiwéu. Era 
filho do antológico cacique João Príncipe, que 
morreu na década de 1990 picado por uma co-
bra boca de sapo. Se tratou fazendo uso de ervas 
medicinais e se negou ao tratamento na cidade.

Foto: Reprodução



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00016/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “b”,  Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 

1993, torna-se público que foi considerada vencedora a empresa EMLURPE – EMPRESA DE 
LIMPEZA URBANA LTDA ME,  cadastrada nº CNPJ nº 12.461.865/0001-34, que apresentou pro-
posta com o valor mensal de R$ 8.599,50 (oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta 
centavos), e valor global de R$ 77.395,50 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e 
cinquenta centavos). Abre-se vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor 
da decisão da comissão de licitação. Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso ou 
qualquer informações, que seja encaminhado o certame para fins de adjudicação e homologação. 

Aguiar-PB, 07 de Maio de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA, torna público para conhecimento dos interessados 

nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar 
n.º 123/2006 alterações, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal 
de ALAGOINHA, no dia 24/05/2021 as 09:00 horas. Objetivo: aquisição de materiais de expediente 
e didático, destinados à manutenção das secretarias municipais. Maiores informações e aquisição 
do edital através do link http://www.alagoinha.pb.gov.br ou e-mail; alagoinhalicitacao2021@gmail.
com, ou na CPL no endereço, Rua Dr. João Pequeno, 39 - Centro - Alagoinha - PB, no horário de 
expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Alagoinha, 06 de maio de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2021– PMBV

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA - PB, em conformidade com o resultado do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2021– PMBV, regido pelo PROCESSO LICITATÓRIO N° 
018/2021 – PMBV, que objetiva o REGISTRO DE PREÇOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVEN-
TUAL CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS 
MUSICAIS, PARA BANDA MARCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E BANDA FILARMÔNICA 
REPÚBLICA DA ESTRELA, PERTECENTES AO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA-PB, conforme 
especificações do edital e seus anexos, publica o extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
005/2021 - 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: 06 DE ABRILDE 2021 ATÉ 06 DE ABRIL DE 2022

24 Kits de Limpeza para 
TUBA UND 03 UP ACESSÓRIOS 

AN2018 R$ 213,00 R$ 639,00

26 Capa Bag Para Sax 
Tenor UND 02 CR BAG R$ 170,00 R$ 340,00

28 Capa Bag Para Trombo-
ne de Vara UND 04 CR BAG R$ 169,00 R$ 676,00

29 Estante para Partitura de 
madeira para Maestro UND 02 ASK EPC R$ 230,00 R$ 460,00

35 Clarinete 17 Chaves , 
com afinação em sib  UND 02 NY CL200 R$ 849,00 R$ 1.698,00

TOTAL: R$ 10.945,35

VIGÊNCIA: 07 DE ABRIL DE 2021 ATÉ 07 DE ABRIL DE 2022

EMPRESA REPRESENTANTES
RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 
08.979.527/0001-11
Endereço: Rua 1136, 644, Setor Marista, Goiânia/GO

WILLIAM GUIMARÃES OLIVEIRA, Doc. 
Ident. 3966737

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT UND MARCA 
PRODUTO

VALOR 
UNIT.

VALOR 
TOTAL

27 Capa Bag Para 
Trompete UND 04 QUASAR R$150,00 R$600,00

30

Estante de Partitura , 
prática , compacta e 
leve , de madeira com  
pés de borracha

UND 30 QUASAR R$ 88,15 R$ 2.644,50

32

Caixa aro 
duplo(hingstrock) , 
com colete, com 12 
afinação, com estojo e 
baquetas

UND 02 MAGNUM R$ 1.389,50 R$ 2.799,00

33

Trompete com 
afinação em sib, 
niquelado, com estojo 
e bocal

UND 02 BM R$ 964,00 R$ 1.928,00

34

Trombone de Vara 
Tenor com rotor, com 
afinação em dó , 
dourado , com estojo 
e bocal.

 UND 02 QUASAR R$ 1.700,00 R$ 3.400,00

36 Sax Alto, com Afinação 
em mib  UND 02 QUASAR R$ 2.550,00 R$ 5.100,00

TOTAL: R$ 16.451,50

O valor total da presente Ata de Registro de Preços é de R$ 27.396,85 (Vinte e sete mil trezentos 
e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Boa Ventura - PB, 25 de Março de 2021.
TALITA LOPES ARRUDA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECI-
MENTO DE CARRINHOS DE MÃO DO TIPO GIRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE DO 
MUNICÍPIO DE BELÉM PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. 

Belém - PB, 07 de Maio de 2021
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, às 10:30 horas 
do dia 20 de Maio de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZA-
ÇÃO, MANEJO DE MORCEGOS, a serem executadas em áreas internas e externas dos prédios 
públicos, conforme quantidades e especificações constantes do Termo de Referencia. 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 3555/00; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448-1007. E-mail: 
prefeitura@bomsucesso.pb.gov.br. 

Bom Sucesso - PB, 07 de Maio de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ - Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00010/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Etelvina Maria da Conceição, SN - Antão Gonçalves de Almeida - Bom Sucesso - PB, por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo 
menor preço, para: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para compor os kits da merenda 
escolar a serem distribuídos no período da pandemia (COVID 19) a todos os alunos matriculados 
na rede pública de ensino do município de Bom Sucesso/PB. Abertura da sessão pública: 08:30 
horas do dia 20 de Maio de 2021. Início da fase de lances: 08:45 horas do dia 20 de Maio 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 Federal nº 13.979/20; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3448–1007. E-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.
br. Edital: www.bomsucesso.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Bom Sucesso - PB, 07 de Maio de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 008/2021
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo Caminhão Compactador de Lixo para o Município de 

Borborema/PB, conforme especificações técnicas constantes no termo de referência. Tipo: Menor 
Preço. Entrega das Propostas: a partir das 09h00min de 10/05/2021 no site www.portaldecompras-
publicas.com.br. Abertura das Propostas: 20/05/2021 às 09h01min (horário de Brasília) no site www.
portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h 
às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Borborema/PB, sito a Av. Gov. Pedro Moreno 
Gondim, S/N - Centro - Borborema - PB, Telefone: (083) 3360-1010, Edital: http://www.borborema.
pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Borborema - PB, 06 de maio de 2021.
ROMUALDO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 036/2021

A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 
PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 036/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de profissional/empresa 
para elaboração de projetos para captação de recursos. Data de abertura: 20/05/2021 às 11h30min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de 
Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, 
no horário das 7:30 à 13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 07 de Maio de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DO EDITAL CHAMADA PÚBLICA nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO/PB torna público para conhecimento dos interes-
sados a CHAMADA PÚBLICA para aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura 
Familiar Rural ou suas Organizações, destinado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
- PNAE, considerando o disposto no Artigo 21 da Lei nº 11.947/2009 e na Resolução CD/FNDE 
nº 38/09. O Edital estabelecendo as condições e demais informações necessárias à participação 
poderá ser retirado no Setor de Licitações da Prefeitura de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do 
Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 13:00. A documentação de habilitação e o Projeto 
de Venda deverão ser entregues a partir da data desta publicação até o dia 31/05/2021 das 08h00min 
às 12h00min horas no endereço supracitado. Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 07 de Maio de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra 

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO REVOGADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

O Pregoeiro Oficial comunica a revogação que objetiva: 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. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço na Rua Dom Pedro II, 681 - Centro 
- Baia da Traição - PB. 

Baia da Traição - PB, 07 de maio de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através de seu Pregoeiro (nos termos do Art. 41, §1º da Lei 

8.666/93), tornar público para conhecimento dos interessados, que foi protocolada no dia 06/05/2021 
uma impugnação (Sala da CPL) pela licitante Itaresidue Unidade de Tratamento de Resíduos 
Ltda-ME, CNPJ: 26.665.213/0001-26, localizada no Sítio Riachão, Nº S/N, Zona Rural, Município 
de Itaporanga-PB, contra o edital do Pregão Presencial Nº 015/2021 (Objeto: Contratação de uma 
pessoa jurídica para prestar serviços no recebimento diariamente dos resíduos sólidos domiciliares 
e comerciais coletados na cidade de Coremas/PB, em um local de sua total responsabilidade, 
com uma distância de até 40 (quarenta) quilômetros sendo de ida e volta da sede do município de 
Coremas/PB). Cópia completa da impugnação poderá ser obtida através do portal de transparência 
no seguinte endereço eletrônico: www.coremas.pb,gov.br/licitacoes.

Coremas/PB, 06 de maio de 2021.
Jacé Alves de Oliveira

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE ADIAMENTO
CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021

O Pregoeiro Oficial comunica aos interessados que o Chamada Pública nº 0001/2021 cujo ob-
jeto éChamada Pública, com validade de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresa 
para aquisição de produtos da Agricultura familiar, visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, marcado para o dia 20 de maio de 2021 às 09:00 horasfica adiado para o 
dia 01 de junho as 10:00 horas. Motivo: Modificações no termo de referência. 

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: licitacaocabedelo@yahoo.com.br
Cabedelo - PB, 07 de Maiode2021

Ramon Sorrentino Batista
Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 20 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO 
CAMINHONETE, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, EM SUA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES. 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 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 07 de Maio de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Expediente diversos, destinados a atender 
as Secretarias Municipais e Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social, exercício 2021. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 08/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / 
QSE / FUNDEB 30 % / MDE / FUS / CUSTEIO / FNAS: 20.100 – 04.122.1002.2003 – 20.200 – 
04.122.1002.2005 – 20.300 – 04.123.0009.2006 – 20.600 – 12.361.0008.2016 – 12.361.0008.2017 
– 12.365.0008.2018 – 12.361.0008.2019 – 20.700 – 15.451.1002.2027 – 21.000 – 26.782.0006.2038 
– 21.200 – 18.542.0015.2043 – 21.400 – 08.244.0010.2033 – 08.244.0010.2044 – 08.244.0010.2046 
– 21.500 – 08.244.1002.2050 – 40.001 – 10.301.0004.2067 – 3390.30.99 – MATERIAL DE CON-
SUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 65/2021 - 28.04.21 - MARIA CRISTIANE LEMOS DE 
ARAUO - ME - R$ 82.483,91; CT Nº 66/2021 - 28.04.21 - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES - R$ 
79.040,84; CT Nº 67/2021 - 28.04.21 - FREITAS & COSTA LTDA - R$ 7.511,60.

Cuitegi, 28 de Abril de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.2021.
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 

Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, 
Centro – Cuitegi/PB, às 08h30min, do dia 20.05.2021, licitação modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos “RENAME” 
destinados ao atendimento da população do município, exercício 2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, (com 
suas respectivas alterações), Decreto Municipal nº 01.2013 e demais legislações pertinentes. Outros 
esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, 
no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 06 de maio de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 
Auditório do Prédio Sede da Prefeitura Municipal localizado à Rua Nossa Senhora do Rosário, 35, 
Centro – Cuitegi/PB, às 13h30min, do dia 20.05.2021, licitação modalidade PREGÃO, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos “REMUME” 
destinados ao atendimento da população do município, exercício 2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, (com 
suas respectivas alterações), Decreto Municipal nº 01.2013 e demais legislações pertinentes. Outros 
esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, 
no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 06 de maio de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

FUNDO MUNICIPAL DE CUITEGI/PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUITEGI

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 12.2021.

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial do Município e Equipe de Apoio, no 
Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Cuitegi, à Rua Nossa Senhora do Rosário, 35 - Centro – Cui-
tegi – PB, às 08h30min, do dia 21.05.2021, licitação modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, 
do tipo MENOR PREÇO, para aquisições parceladas de Medicamentos de A a Z, através da oferta 
de maior porcentagem de desconto sobre a tabela da ABC FARMA, para atendimentos à População 
carente do Município, através do Fundo Municipal de Saúde, exercício 2021. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. FUNDAMENTO LEGAL: Leis Federais nºs 8.666/93, 10.520/02, 123/2006, (com 
suas respectivas alterações), Decreto Municipal nº 01.2013 e demais legislações pertinentes. Outros 
esclarecimentos e Cópia do Edital poderão ser obtidos no endereço retro mencionado, em dias úteis, 
no horário compreendido de 08h00min às 12h00min. sites: www.cuitegi.pb.gov.br / tce.pb.gov.br

Cuitegi/PB, 06 de maio de 2021.
MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
São Sebastião, S/N - Centro - Capim - PB, às 15:30 horas do dia 21 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-
ZADA EM MÃO DE OBRA MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPIM. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 04/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Telefone: (83) 3622–1135.
E-mail: cplcapimpb@gmail.com

Capim - PB, 07 de Maio de 2021
ANTÔNIO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2021
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL nº. 010/2021, do tipo “Menor Preço”, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO 
TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. Data de abertura: 20/05/2021 às 
10:00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição 
no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário 
de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 07 de maio de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2021
A Prefeitura Municipal de Caturité – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA PÚBLICO 

e comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL nº. 011/2021, do tipo “Menor Preço”, 
cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. Data de abertura: 
20/05/2021 às 11:00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura de Caturité, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, 
no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3345-1073 / 3345-1075.

Caturité, 07 de maio de 2021.
Denise Barbosa Ferreira da Silva

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de Conceição/PB torna público a REPUBLICAÇÃO da licitação sob moda-
lidade Tomada de Preços do tipo menor preço, para: Contratação de empresa técnica especializada 
para processamento e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos do município de 
Conceição-PB.  Motivo: alteração de edital. Dessa forma a data da sessão pública que estava 
marcada para ocorrer ás 11:30 horas do dia 14 de Maio de 2021, fica alterada para o dia 26 de Maio 
de 2021, ás 10:30hs. LOCAL: Sala da CPL na prefeitura municipal. Informações: no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3453-2486. E-mail: 
licitacao@conceicao.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 07 de Maio de 2021
DÂMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

PRESIDENTE DA CPL/PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2021
AVISO DE LICITAÇÃO

A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE-PB, através da 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, torna público que realizará às 09:00 horas do dia 25 de 
maio de 2021, Licitação TOMADA DE PREÇOS, do Tipo MENOR PREÇO, Regime de Empreitada 
por Preço Unitário, cujo OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO RESTO DE OBRA DA REFORMA DA EMEF DR. 
CHATEUBRIAND, NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA. O Edital está 
à disposição na Rua Dr. João Moura, Nº 528, Bairro São José, Campina Grande – PB e através 
dos portais: (https://campinagrande.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/) e 
(https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf) ou por solicitação nos e-mails: cplpmcg@
campinagrande.pb.gov.br e pmcglicitacao@gmail.com.

Campina Grande, 07 de maio de 2021.
FELIPE SILVA DINIZ JÚNIOR

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material de limpeza, higiene e diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: EDILSON DE LIMA ME - R$ 42.163,55; LL MASTER SUPERMERCADOS LTDA - R$ 
50.302,14.

Damião - PB, 26 de Abril de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de materiais didáticos e de expediente para atender as necessidades das escolas, Creche, Se-
cretarias de: Educação e Cultura, Administração, Saúde e de Assistência Social desta Prefeitura; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANDERTON CAVALCANTE 
SOUTO ME - R$ 13.578,44; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 
R$ 1.941,90; INT SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 25.791,65; PAPELARIA ROCHA 
LTDA ME - R$ 2.163,50.

Damião - PB, 03 de Maio de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO 

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de material de limpeza, higiene e diversos. FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião: 02.00– 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.122.1002.2004; 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS, 
04.123.1002.2008; 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2004.2010; 05.00 – SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.122.2006.2062, 12.361.2006.2013,12.361.2006.2014,12
.361.2006.2018, 12.366.2006.2023; 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.302.2012.2033; 
07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08.241.2014.2037, 08.243.2014.2039,0
8.244.2013.2040, 08.244.2013.2041,08.244.2013.2042, 08.244.2013.2044. Elemento de Despesa: 
339030 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00055/2021 - 26.04.21 - LL MASTER 
SUPERMERCADOS LTDA - R$ 50.302,14; CT Nº 00056/2021 - 26.04.21 - EDILSON DE LIMA 
ME - R$ 42.163,55.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais didáticos e de expediente para atender as neces-

sidades das escolas, Creche, Secretarias de: Educação e Cultura, Administração, Saúde e de 
Assistência Social desta Prefeitura. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:02.00 – SECRETARIA DE ADMINIS-
TRAÇÃO, 04.122.1002.2004, 03.00 – SECRETARIA DE FINANÇAS, 04.123.1002.2008,05.00 
– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2006.2013, 12.361.2006.2014,12.361.200
6.2015, 12.365.2006.2016, 12.361.2006.2018, 12.365.2006.2021, 12.365.2006.2022, 12.366.200
6.2023,12.366.2006.2024 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE), 10.301.20
09.2029,10.301.2009.2030,10.302.2012.2031,10.301.2012.2033; 07.00– FUNDO MUNICIPAL DE 
AÇÃO SOCIAL (SEC. DE AÇÃO SOCIAL),08.243.2014.2039,08.244.2013.2040, 08.244.2013.204
1,08.244.2013.2042,08.244.2013.2044, 08.244.2014.2045. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00059/2021 - 03.05.21 - ANDERTON 
CAVALCANTE SOUTO ME - R$ 13.578,44; CT Nº 00060/2021 - 03.05.21 - DISTRIBUIDORA DE 
PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 1.941,90; CT Nº 00061/2021 - 03.05.21 - INT 
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EIRELI - R$ 25.791,65; CT Nº 00062/2021 - 03.05.21 - PAPELARIA 
ROCHA LTDA ME - R$ 2.163,50. 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de parcelada de gêneros alimentícios para os alunos da Rede Municipal 

de Ensino deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 0002/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Damião05:00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – 12
.306.2005.2011,12.361.2006.2014,12.361.2006.2018. Elemento de Despesa: 33.90.30 - Material 
de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00054/2021 – 26.04.21 MEGA MASTER COMERCIAL DE 
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ: 08.370.039/0001-02- R$ 309.845,70.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/
PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00010/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 
– Elemento de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ: 30.366.238/0001-
04 - CT Nº 00201/2021 – 09.04.2021 - R$ 582.384,00 – Quinhentos e Oitenta e Dois Mil Trezentos 
e Oitenta e Quatro Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

  
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00010/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO 

FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO DE GUARABIRA/PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 09/04/2021.
 

 REPUBLICADO POR CORREÇÃO 
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSESSORIA E CON-

SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
- IAPM – GUARABIRA-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS RECURSOS PRÓPRIOS01.00 – Instituto de Assistência e 
Previdência Municipal

04.122.1003.2093 Manter Atividades dos Serviços Administrativos do RPPS 3.3.90.30.01 Outros 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: Abril a Dezembro de 2021. PARTES CONTRA-
TANTES: INSTITUTO SE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL e FLÁVIA MEDEIROS DE 
FREITAS – CNPJ: 15.668.903/0001-12 - CT Nº 00202/2021 - 20.04.21 - R$ 27.000,00 – Vinte e 
sete Mil Reais.

ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI
Presidente

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021.
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSESSORIA E CON-

SULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
- IAPM – GUARABIRA-PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Gestor, em 12.04.2021.
RATIFICAÇÃO: Gestor, em 20/04/2021.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

IN00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva a EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS - ASSES-
SORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA PARA O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 
MUNICIPAL - IAPM – GUARABIRA-PB, período compreendido de Abril a Dezembro de 2021. 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FLÁVIA MEDEIROS DE 
FREITAS – CNPJ nº15.668.903/0001-12, R$ 27.000,00 – Vinte e sete Mil Reais.

Guarabira - PB, 16 de Abril de 2021
ÊNIO ALESSANDRO SILVA CAVALCANTI

Presidente

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
ATO AVISO DE RETOMADA DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL 00028/2021
Em relação ao Pregão Presencial de nº 00028/2021, objetivando Aquisições parceladas de Mate-

riais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal., fica 
retomada a data de 11/05/2021 as 14h00min para continuação e prosseguimento ao processo em tela  
no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira, 07de maio de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de maio de 2021

Publicidades
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PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA/PB
ATO AVISO DE RETOMADA DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL 00028/2021
Em relação ao Pregão Presencial de nº 00028/2021, objetivando Aquisições parceladas de Mate-

riais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal., fica 
retomada a data de 11/05/2021 as 14h00min para continuação e prosseguimento ao processo em tela  
no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira, 07de maio de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, através da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica a quem possa interessar que, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, 
fará realizar no dia 25.04.2021 às 14h30min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, locali-
zada à Rua Antonio André, 39, 1° andar, Centro – Guarabira/PB, Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS DE N.° 03.2021, destinada a Contratação de empresa no ramo pertinente para cons-
trução da 1ª etapa do novo cemitério de Guarabira/PB no Bairro do mutirão . Dotação consignada no 
orçamento vigente. Demais esclarecimentos e Cópia do Edital de Licitação, poderão ser obtidos no 
endereço retro mencionado, nos dias úteis, no horário compreendido entre 08h00min e 12h00min.

Guarabira - PB, 07de maio de 2021
DÉBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Presidente da Comissão

PREFEITURA  MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00055/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Antonio André, 39 - Centro - Guarabira - PB, às 09h00min, do dia 20 de maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço,  Contratação de empresa para Aquisições de 
Kits de enxoval para recém nascidos, para serem entregues às mães, pertencentes às Famílias 
reconhecidamente carentes, residentes no município de Guarabira, junto com a Secretaria da Família, 
Bem Estar, Criança e Adolescente.Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min 
as 12h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. E -mail: licitacao@guarabira.pb.gov.br. 
Telefone: (083) 3271-1946.

Guarabira - PB, 03  de maio  de 2021
 DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA/PB 
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - IN00010/2021

Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00010/2021, que objetiva a Contratação de aterro sanitário para recebimento e disposição final 
de resíduos sólidos urbanos produzidos pelo município de Guarabira/PB. RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GUARABIRA GESTÃO AMBIENTAL 
DE RESÍDUOS LTDA – CNPJ: 30.366.238/0001-04, R$ 582.384,00 – Quinhentos e Oitenta e Dois 
Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais.

Guarabira - PB, 09 de Abril de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ASSESSORIA EM LICI-

TAÇÕES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 
– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 
do Município de Gado Bravo: 02.003 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2003 – 
Coordenar e Manter as Atividades Administrativas 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. VIGÊNCIA: até 07/05/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO e: CT Nº 03501/2021 - 07.05.21 - JOSELMA SILVA BEZERRA - EIRELI - R$ 34.800,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO – PB; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: JOSELMA SILVA BEZERRA – EIRELI - R$ 34.800,00

Gado Bravo - PB, 07 de Maio de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
TONERS/CARTUCHOS REMANUFATURADOS E/OU ORIGINAIS, MEDIANTE SOLICITAÇÃO 
PERIÓDICA E ENTREGA PARCELADA, BEM COMO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS 
DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PHELIPE 
E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - R$ 240.350,00

Gado Bravo - PB, 04 de Maio de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TONERS/CARTUCHOS REMANUFATURADOS E/OU ORIGINAIS, 

MEDIANTE SOLICITAÇÃO PERIÓDICA E ENTREGA PARCELADA, BEM COMO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO AS 
DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00006/2021. 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 – SECRETA-
RIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 2001 2003 – Coordenar e Manter as Atividades Administrativas 
02.004 – SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 1009 2005 – Manter as Atividades Financeiras 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 02.007 – SECRETARIA DA 
AGRICULTURA 20 122 1007 2017 – Manter as Atividades do Setor Agrícola 02.009 – SECRETARIA 
DE ESPORTES 27 812 1006 2019 – Manter as Atividades Esportivas 02.010 – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA 15 122 1003 2020 – Manter as Atividades de Infraestrutura 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 2035 – Concessão 
de Benefícios Eventuais 08 244 1008 2036 – Manutenção e Gerenciamento do Bolsa Família – IG-
DBF 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 Elemento de 
Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiro – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO e: 
CT Nº 02801/2021 - 05.05.21 - PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA - R$ 240.350,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Próteses dentarias, destinadas a pessoas carentes, a medida de suas 

necessidades, atendendo ao Programa Nota técnica do Ministério da Saúde, conforme solicitação 
da Secretaria de Saúde do Município de Igaracy–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:06.001 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 096 3390.30 
00 211 MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00058/2021 - 07.05.21 - SAMUEL 
RODRIGUES BRASILINO DE SOUSA EIRELI - R$ 90.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

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 Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS 
PARA FICA A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE IGARACY–PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; 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. E-mail: 
cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 07 de Maio de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da empresa ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA 
DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 31.187.918/0001-15.

OBJETO: Aquisição de testes rápidos Covid-19, para a testagem de pacientes no combate a 
pandemia da Covid-19 no Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 18.455,40 (Dezoito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 
centavos).

FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FUS e FMS.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 01/05/2021 – Republicado por incorreção. 

Juarez Távora(PB), 30 de abril de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 33/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 

31.187.918/0001-15.
OBJETO: Aquisição de testes rápidos Covid-19, para a testagem de pacientes no combate a 

pandemia da Covid-19 no Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 18.455,40 (Dezoito mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta 

centavos).
FONTES DE RECURSOS: PAB, MAC, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 30 dias.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 01/05/2021 – Republicado por incorreção.

Juarez Távora(PB), 30 de abril de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ 
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 

de Compra objetivando: Aquisição de alimentos exclusivos da agricultura familiar de Junco do Seridó. 
Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até 
as 14:00 horas do dia 24 de Maio de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Avenida Balduino 
Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a 
sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (83) 3464–1069. E-mail: www.licitajuncodoserido1@gmail.com. 

Junco do Seridó - PB, 06 de Maio de 2021
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ 

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA DE SERVIÇO Nº 10001/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública 
de Serviço objetivando: CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE 
SAÚDE PÚBLICA (PROFISSIONAIS MÉDICOS). Os interessados deverão apresentar envelope 
contendo a documentação e respectiva propositura até as 15:00 horas do dia 20 de Maio de 2021, 
na sala da referida comissão, sediada na Avenida Balduino Guedes, 770 - Centro - Junco do Seridó 
- PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo 
envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 34641069. 
E-mail: licitajuncodoserido1@gmail.com. 

Junco do Seridó - PB, 03 de Maio de 2021
THIAGO LUSTOSA DA NÓBREGA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
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 a SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO IVAN TOMAZ, localizada 
no Bairro do Planalto da Boa Esperança, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 07.008/2021/SEINFRA – DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 07.006/2020/SEINFRA.             

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de João Pessoa.
CONTRATADA: ANTUNES Engenharia Eireli - CNPJ 22.455.563/0001-07 
OBJETO: Execução Dos Serviços De Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e 

Drenagem em Diversos Bairros da Cidade de João Pessoa/PB (Bairro Mumbaba: Rua Cidade de 
Monte Horebe, Rua das Macaíbas, Rua Motorista Olavo Faustino de Oliveira e Trav. Cidade de Monte 
Horebe, Bairro Jardim Oceania: Rua Profº Ana Lianza Lombardi e Rua Waldir Braga) –LOTE 09.

VALOR TOTAL: R$ 974.371,50 (Novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e setenta e um 
reais e cinquenta centavos)

Classificação Funcional: 11.107.15.451.5099.1063 – Sistema Viário 
Natureza da despesa: 4.4.90.51
Fonte de Recursos: 1920 – Operações de Créditos Internas / 1001 – Próprios.
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sr. Eduardo Américo Antunes de Oliveira 

/ ANTUNES Engenharia Eireli.
DATA DA ASSINATURA: 04/05/2021 

João Pessoa, 04 de maio de 2021. 
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura/PMJP

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APA-

RELHOS DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00024/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS / FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: 
CT Nº 00182/2021 - 07.05.21 - F LUCAS W E SILVA - R$ 204.653,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00024/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: F LUCAS W 
E SILVA - R$ 204.653,00.

Lagoa Seca - PB, 06 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA FRETAMENTO DE VEICULOS VI-
SANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - R$ 28.800,00; ADEILTON 
MENEZES SANTOS - R$ 9.000,00; ALEXANDRE PEREIRA RIBERO - R$ 29.400,00; ANTONIO DA 
SILVA BARROS - R$ 9.000,00; CICERO GOMES PEDROSA - R$ 9.000,00; EDMAR ARAUJO DE 
ALBUQUERQUE - R$ 13.200,00; ELIENE DE ANDRADE CAVALCANTI - R$ 13.200,00; FABIANO 
SILVA DO NASCIMENTO - R$ 18.000,00; GILMAR DA SILVA - R$ 9.000,00; JOSE DE ARIMATEIA 
VENANCIO CAVALCANTI - R$ 9.000,00; JOSELITO JOSE DA ROCHA - R$ 13.200,00; KLEITON 
MARQUES ALVES DA SILVA - R$ 30.000,00; LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO 
- R$ 16.800,00; MARCOS ANTONIO BRANDAO AMARO - R$ 13.200,00; NOALDO ROBERTO 
DOS SANTOS - R$ 12.000,00; TARCÍSIO RAMOS DE OLIVEIRA - R$ 14.499,00; WELLINGTON 
JOSE DA SILVA - R$ 13.200,00.

Lagoa Seca - PB, 03 de Maio de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS VISAN-
DO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; EDMILSON 
CHAVES DA SILVA - R$ 42.000,00; EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - R$ 24.000,00; GILDE-
MAR DIONISIO ALMEIDA - R$ 31.200,00; JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA - R$ 31.200,00; 
JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA - R$ 24.000,00; MARCO ANTONIO SILVA - R$ 34.800,00; 
MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS - R$ 18.000,00; ROBSON IÊDO BRANDÃO - R$ 24.000,00; 
RODRIGO PEQUENO - R$ 31.920,00; SEVERINO RAMOS RIBEIRO CAVALCANTI - R$ 36.000,00.

Lagoa Seca - PB, 06 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00018/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICÍNIOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS 
DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: LCMR COMERCIO EIRELI - R$ 9.492,99; MARIA DO SOCORRO SANTOS BASI-
LIO - R$ 63.999,60; MERILUCIA DA SILVA – ME - R$ 114.661,02; PANIFICADORA BOM JESUS 
LTDA - R$ 164.699,94.

Lagoa Seca - PB, 03 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00019/2021, 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, DE ACORDO COM A LEI 
13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CEPALAB LABORATORIOS LTDA - R$ 13.900,00; WAMA PRODUTOS 
PARA LABORATORIO LTDA - R$ 37.500,00.

Lagoa Seca - PB, 04 de Maio de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA 

FRETAMENTO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALI-
DADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. VIGÊNCIA: até 07/05/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00154/2021 - 07.05.21 
- ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA - R$ 28.800,00; CT Nº 00155/2021 - 07.05.21 - ADEILTON 
MENEZES SANTOS - R$ 9.000,00; CT Nº 00156/2021 - 07.05.21 - ALEXANDRE PEREIRA RIBERO 
- R$ 29.400,00; CT Nº 00157/2021 - 07.05.21 - ANTONIO DA SILVA BARROS - R$ 9.000,00; CT Nº 
00158/2021 - 07.05.21 - CICERO GOMES PEDROSA - R$ 9.000,00; CT Nº 00159/2021 - 07.05.21 
- EDMAR ARAUJO DE ALBUQUERQUE - R$ 13.200,00; CT Nº 00160/2021 - 07.05.21 - ELIENE 
DE ANDRADE CAVALCANTI - R$ 13.200,00; CT Nº 00161/2021 - 07.05.21 - FABIANO SILVA DO 
NASCIMENTO - R$ 18.000,00; CT Nº 00162/2021 - 07.05.21 - GILMAR DA SILVA - R$ 9.000,00; CT 
Nº 00163/2021 - 07.05.21 - JOSE DE ARIMATEIA VENANCIO CAVALCANTI - R$ 9.000,00; CT Nº 
00164/2021 - 07.05.21 - JOSELITO JOSE DA ROCHA - R$ 13.200,00; CT Nº 00165/2021 - 07.05.21 
- KLEITON MARQUES ALVES DA SILVA - R$ 30.000,00; CT Nº 00166/2021 - 07.05.21 - LAERCIO 
ANTONIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - R$ 16.800,00; CT Nº 00167/2021 - 07.05.21 - MARCOS 
ANTONIO BRANDAO AMARO - R$ 13.200,00; CT Nº 00168/2021 - 07.05.21 - NOALDO ROBERTO 
DOS SANTOS - R$ 12.000,00; CT Nº 00169/2021 - 07.05.21 - TARCÍSIO RAMOS DE OLIVEIRA 
- R$ 14.499,00; CT Nº 00170/2021 - 07.05.21 - WELLINGTON JOSE DA SILVA - R$ 13.200,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTADORES AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA) PARA 

LOCAÇÃO DE VEICULOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2021. DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: 
ARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00171/2021 - 07.05.21 
até 07.05.22 - EDMILSON CHAVES DA SILVA - R$ 42.000,00; CT Nº 00172/2021 - 07.05.21 até 
07.05.22 - ARTHUR QUEIROGA DE OLIVEIRA - R$ 42.000,00; CT Nº 00173/2021 - 07.05.21 até 
07.05.22 - EDNALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR - R$ 24.000,00; CT Nº 00174/2021 - 07.05.21 
até 07.05.22 - GILDEMAR DIONISIO ALMEIDA - R$ 31.200,00; CT Nº 00175/2021 - 07.05.21 até 
07.05.21 - JOSE EDMAR DA COSTA DE OLIVEIRA - R$ 31.200,00; CT Nº 00176/2021 - 07.05.21 
até 07.05.22 - JOSE ROBERCY OLIVEIRA SILVA - R$ 24.000,00; CT Nº 00177/2021 - 07.05.21 até 
07.05.22 - MARCO ANTONIO SILVA - R$ 34.800,00; CT Nº 00178/2021 - 07.05.21 até 07.05.22 - 
MARIA CRISTINA ALMEIDA FARIAS - R$ 18.000,00; CT Nº 00179/2021 - 07.05.21 até 07.05.21 
- ROBSON IÊDO BRANDÃO - R$ 24.000,00; CT Nº 00180/2021 - 07.05.21 até 07.05.22 - RODRI-
GO PEQUENO - R$ 31.920,00; CT Nº 00181/2021 - 07.05.21 até 07.05.22 - SEVERINO RAMOS 
RIBEIRO CAVALCANTI - R$ 36.000,00.

 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PÃES, MASSAS, EMBUTIDOS, REFRIGERANTES E LATICÍNIOS 
PARA SUPRIR AS DEMANDAS DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrô-

nico nº 00018/2021. DOTAÇÃO: Orçamento 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00143/2021 - 03.05.21 até 31.12.21 - MARIA DO SOCORRO SANTOS 
BASILIO - R$ 64.000,00 CT Nº 00144/2021 - 03.05.21 até 11.12.21 - PANIFICADORA BOM JESUS 
LTDA - R$ 164.700,00  CT Nº 00145/2021 - 03.05.21 até 31.12.21 - MERILUCIA DA SILVA - ME - R$ 
118.494,00; CT Nº 00146/2021 - 03.05.21 até 31.12.21 - LCMR COMERCIO EIRELI - R$ 9.493,00.

EXTRATO DE CONTRATOS
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, DE ACORDO COM A LEI 13.979 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00019/2021. VIGÊNCIA: até 06/11/2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00148/2021 - 06.05.21 - CEPALAB LABORATORIOS 
LTDA - CNPJ 02.248.312/0001-44 - R$ 13.900,00; CT Nº 00149/2021 - 06.05.21 - WAMA PRO-
DUTOS PARA LABORATORIO LTDA - CNPJ 66.000.787/0001-08 - R$ 37.500,00. LOCAL DE 
ENTREGA: Neste Município.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Fa-

miliar Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/
PNAE – Lagoa Seca/PB, exercício de 2021. PROPONENTES DECLARADOS VENCEDORES 
e respectivos valores totais das contratações: ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO - Valor: R$ 
12.764,01; COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE 
AGROCOOP - Valor: R$ 60.080,42; COOPERATIVA DE COM E INDUSTR DA AGRICULTURA 
FAMILIAR DE JOAO PESSOA – COOPJAMPA - Valor: R$ 90.425,42; EDNALDO DE ANDRADE 
- Valor: R$ 18.645,00; ELIENE AZEVEDO ALVES GONZAGA - Valor: R$ 18.645,00; ERINALDO 
GOMES DOS SANTOS - Valor: R$ 18.645,00; FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA - Valor: R$ 
18.645,00; FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA - Valor: R$ 18.928,00; FRANCISCA PE-
REIRA HENRIQUES - Valor: R$ 3.886,25; FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO - Valor: R$ 11.946,67; 
FRANCISCO DE SALES ALBUQUERQUE - Valor: R$ 14.229,62; GUILHERME LEAL DA SILVA - 
Valor: R$ 7.864,92; GUSTAVO EMANUEL LEAL DA SILVA - Valor: R$ 12.760,92; JOÃO BARBOSA 
DA SILVA - Valor: R$ 2.718,00; JORGE MORAIS DE SOUZA - Valor: R$ 9.912,00; JOSELITO LEAL 
DO NASCIMENTO - Valor: R$ 11.314,02; JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMENTO - Valor: R$ 
18.645,00; LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO - Valor: R$ 18.645,00; LUCIANA ALVES MO-
RAIS - Valor: R$ 9.912,00; LUCIANO SILVA SANTOS LEAL - Valor: R$ 8.532,92; LUCICLAUDIA 
FREITAS DE ARAUJO - Valor: R$ 18.928,00; MANUEL INACIO DA SILVA - Valor: R$ 12.760,92; 
MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA - Valor: R$ 12.895,60; MARINALVA DOS SANTOS VITAL - 
Valor: R$ 18.645,00; MARIO DE OLIVEIRA - Valor: R$ 16.620,37; NAILTON ROCHA MONTEIRO 
- Valor: R$ 19.955,00; OTONI MORAIS DE SOUZA - Valor: R$ 16.570,92; SANDRA RODRIGUES 
BEZERRA - Valor: R$ 18.645,00; SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO - Valor: R$ 16.499,85; 
STENIO DE MOURA MACIEL - Valor: R$ 18.928,00; VICTOR MATEUS SOUSA COSTA - Valor: R$ 
15.715,17. A proponente: GERLANE COSTA CARDOSO foi declarada INABILITADA. Fica aberto 
o prazo recursal conforme a Lei Federal nº 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, na Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa 
Seca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 23 de Abril de 2021
AMANDA SOARES FREIRE
Presidente da Comissão.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00025/2021

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, por meio do site www.comprasgover-
namentais.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DESTA MUNICIPALIDADE. Abertura da sessão pública: 08:30 horas do dia 20 de Maio de 2021. 
Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília 
- DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 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; www.comprasgovernamentais.com.br. 

Lagoa Seca - PB, 29 de Abril de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021

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, por meio do site www.comprasgoverna-
mentais.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
HORTIFRUTI PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS. 
Abertura da sessão pública: 11:00 horas do dia 20 de Maio de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08h Às 12h dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 
Edital: www.tce.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.com.br.

Lagoa Seca - PB, 07 de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

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 25 de Maio de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE VOLANTE PARA 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, 07 de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial
 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

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 11:00 horas do dia 25 de Maio 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
ESPECIFICO PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei 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, 07 de Maio de 2021
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 002/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a contratação de serviços de as-
sessoria administrativa para apoio técnico junto ao setor de licitações e contratos. Data de abertura: 
20/05/2021 às 14h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão 
à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Matinhas, à Avenida 
Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias 
úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 07 de maio de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 003/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Contratação de empresa espe-
cializada para retirada e transporte dos resíduos sólidos domiciliares do município de Matinhas – PB. 
Data de abertura: 20/05/2021 às 16h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações 
pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 07 de maio de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

 Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 

torna público para conhecimento dos interessados, a interposição de recurso administrativo por 
parte das empresas ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 37.566.790/0001-87 
e  CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA, sob o nº 04.934.819/0001-87, 
contra o resultado de habilitação da Tomada de Preços n°. 00002/2021, para que os demais licitantes, 
querendo, apresentem contra razoes no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109 § 
3º, da Lei 8666/93. Como também fica suspenso a abertura dos envelopes de propostas de preços, 
publicada para o dia 11.05.2021 às 08:30 horas. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água - PB, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo E-mail cplolhodaguapb21@gmail.com

Olho D’água - PB, 06 de Maio de 2021.
JAAZIEL ARAUJO DE MORAIS 

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: INSTRUMENTO: Décimo Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 0082/2014, 
em 01.12.2014.

PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água - PB e a empresa CONOBRE ENGENHARIA 
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP.

OBJETO CONTRATUAL: Construção de uma quadra escolar coberta com vestiário na cidade 
de Olho D’água-PB, atendendo ao termo de compromisso PAC2 09738/2014-FNDE.

OBJETO DO ADITIVO:  Prorrogação de Prazos/vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 06 de Abril de 2021.
JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Peças Automotivas destinadas a manutenções corretivas e preventivas, da Frota de Veículos 
e Máquinas pertencentes e/ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório em favor de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS 
LTDA - R$ 204.120,00; CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS 
AUTOM - R$ 282.900,00; GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 
SER - R$ 294.080,00; JAILSON DA SILVA FERREIRA 05315684407 - R$ 46.770,00; JULIO CESAR 
ADELINO DOS SANTOS – ME - R$ 50.182,00; SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 223.320,00. Ficam desde já convocados os representantes legais das empresas 
vencedoras 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.

Pilões - PB, 06 de Maio de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de maio de 202126
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕES 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Contratação de horas de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva e recuperação de Veículos e Máquinas pertencentes 
e/ou locados a esta Edilidade; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor 
de: AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - R$ 55.400,00; 
CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOM - R$ 35.370,00; 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 27.800,00; 
SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - R$ 38.397,00. Ficam desde já 
convocados os representantes legais das empresas vencedoras 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.

Pilões - PB, 06 de Maio de 2021.
MARIA DO SOCORRO SANTOS BRILHANTE

Prefeita

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Licitação Fracassada 

Pregão Eletrônico nº 00029/2021
A Prefeitura municipal de Piancó-PB através de seu pregoeiro e equipe de apoio, torna público 

que a licitação Pregão Eletrônico nº 000029/2021, realizada no dia 06/05/2021, 08:01hr, com objeto 
à 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. Apresentou proposta a licitante ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA 
43729266420 – CNPJ nº 35.859.716/0001-23, contudo não atenderam as exigências do edital, 
quanto a apresentação de documentos de habilitação. Por tanto, declarou licitação FRACASSADA.

Piancó - PB, 07 de Maio de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 00019/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de produção e direção de vídeos e fotos 

para publicidade de ações institucionais e administrativa da Prefeitura de Piancó-PB.
Vencedora: I C LINHARES DOS SANTOS - ME – CNPJ nº 37.741.376/0001-67, com o valor 

global de R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) e o valor mensal de R$ 5.200,00 
(cinco mil e duzentos reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 07 de maio de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 00022/2021
Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços de locação de veículos destinados ao 

Gabinete do Prefeito e Secretaria de Finanças do município de Piancó-PB.
Vencedora: CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME CNPJ 15.455.658/0001-65, com 

o valor global de R$ 130.662,00 (cento e trinta mil e seiscentos e sessenta e dois reais).
Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 

assinar termo contratual.  
Piancó-PB, 07 de maio de 2021

Daniel Galdino de Araújo Pereira
Prefeito 

Prefeitura Municipal de Piancó
Extrato do Contrato

Pregão Eletrônico nº 00027/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER-

VICOS LTDA – CNPJ Nº04.906.156/0001-97
Objeto: Contratação dos serviços de oficina mecânica, elétrica, funilaria, lanternagem, pintura e 

reboque para os veículos de pequeno e grande porte do município de Piancó-PB.
Valor global:R$8.150,00 (oito mil e cento e cinquenta reais)

Piancó-PB, 07 de Maiode 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

Prefeitura municipal de Piancó
Aviso de Ratificação 

Ratifico, a Dispensa nº 00032/2021, em favor da empresaLOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS 
RIO DO PEIXE LTDA - CNPJ nº 35.570.969/0010-73,tendo como objeto a Contratação de empresa 
para aquisição de Colchões para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Piancó-PB.Como valor global estimado de R$ 19.136,00 (dezenove mil, cento e trinta 
e seis reais), em consequência fica a mesmo convocado a assinar o termo contratual, conforme 
Art. 72, e Art. 75, II da Lei 14.133/2020. 

Piancó- PB, em 07 de maio de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

Prefeitura municipal de Piancó
EXTRATO DO CONTRATO 

PROCESSO: Dispensa Nº 00032/2021.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó.
CONTRATADO: LOJÃO DE ELETRODOMÉSTICOS RIO DO PEIXE LTDA - CNPJ nº 

35.570.969/0010-73.
OBJETIVO: Contratação de empresa para aquisição de Colchões para atender as necessidades 

da Secretaria Municipal de Saúde do município de Piancó-PB.
VALOR GLOBAL ESTIMADO:R$ 19.136,00 (dezenove mil, cento e trinta e seis reais).

Piancó- PB, em 07 de maio de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira-Prefeito

Prefeitura municipal de Pedra Branca
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial Nº 00028/2021
Torna público a realização da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 00028/2021, por 

menor preços unitário, com objeto, Material odontológico. Abertura dia 20/05/2021 às 10:30 horas, 
a rua Pres. João Pessoa, 391-Centro–Pedra Branca-PB. O edital encontra-se: www.pedrabranca.
pb.gov.br, www.tce.pb.gov.br e demais informações pelo e-mail pedrabrancacpl@gmail.com.

Pedra Branca - PB, 07 de maio de 2021
Severino Luiz de Caldas 

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 19 de maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE UM APARELHO 
PARA GEOREFERRENCIAMENTO EM TEMPO REAL. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 07 de maio de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 19 de maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA FORNECIMENTO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, REMANUFATURAMENTO DE 
TONNERS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.
br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 06 de maio de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 24 de maio de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO UBSF RIACHO DO MEIO E CAIXA D’ ÁGUA, QUEIMA-
DAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 07 de maio de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2021
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através da através do Pregoeiro Oficial e Equipe de 

Apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, AVISA aos interessados o adiamento 
“SINE DIE” do Pregão presencial nº. 024/2021, destinada à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 
DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
QUEIMADAS - PB. O adiamento ocorre em virtude das necessidades administrativas. Qualquer dúvi-
da poderá ser esclarecida com a Comissão Permanente de Licitação no endereço: Rua João Barbosa 
da Silva, 120, Centro, no horário de expediente. Outras informações pelo Telefone (83) 3392-2276.

Queimadas, 07 de maio de 2021.
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 AVISO DE ABERTURA DE SESSÃO PARA CADASTRO DE PROPOSTAS E INICIO DA FASE 
DE LANCES

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
O Pregoeiro Oficial comunica a abertura da sessão para cadastro das propostas e início da fase de 

lances do Pregão Presencial nº 00019/2021, para o dia 14 de Maio de 2021 às 15:00 horas, ficando 
a sessão marcada no Auditório Municipal localizado na Rua Manoel Alexandre Filho, S/N, Bairro: 
Bela Vista, Remígio – PB, em virtudeda pandemia, para local com melhores adequações quanto 
ao distanciamento. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM. 

Remígio - PB, 07 de maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMA-

ÇÃO PARA GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PEC (PRONTUÁRIO 
ELETRÔNICO DO CIDADÃO) NA ATENÇÃO BÁSICA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00026/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00111/2019 - Eder Batista de Sousa - CNPJ: 
19.500.415/0001-52 - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 29.04.21
 

  ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00006/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO 

SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLI-
DOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso I, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Gestão. RATIFICAÇÃO: 
Prefeito, em 05/05/2021.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E 

DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Pró-
prios do Município de Remígio: 02.080 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02080 15 122 2002 
2028 Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 02.090 Secretaria 
de Agricultura e Meio Ambiente 3390 39 outros serviços de terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 
1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 05/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Remígio e: CT Nº 00082/2021 - 05.05.21 - ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE 
RESIDUOS LTDA - R$ 180.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00006/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 
observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00006/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO PARA RECEBIMENTO E 
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS PELO MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ECOSOLO GESTAO 
AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - R$ 180.000,00.

Remígio - PB, 05 de Maio de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza e higiene pessoal diversos, destinados a 
esta Prefeitura. O Pregoeiro oficial convoca o comparecimento das seguintes empresas:

HILDETE CAXIAS DA SILVA, LUÍS EDUARDO PINHO TROCOLI E PARAÍBA COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EM GERAL EIRELI – ME.

Para fase de lances verbais, que será realizado no dia 11 de maio de 2021 às 11:00 horas, no 
prédio da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 993335316.

Rio Tinto - PB, 07 de maio de 2021
JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços nº 
AD00001/2021, que objetiva: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos 
para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; RATIFICO o correspondente 
procedimento em favor de: GRAFICA FREI DAMIAO LTDA - R$ 241.640,00.

Solânea - PB, 05 de Maio de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para melhor 
atender as necessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro 
de Preços nº AD00001/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0011/2021, decorrente do processo 
licitatório modalidade Pregão Presencial nº 0011/2021, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GUARABIRA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:01.00 – GABINETE DO 
PREFEITO, 04.122.1002.2002 ; 02.00 – SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA – 04.122.1002.2004. 
03.00 – SECRETARIA DA FAZENDA – 04.123.1002.2009; 04.00 – SECRETARIA DE DESENVOL-
VIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – 20.122.2003.2011 ; 05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO – 12.361.2005.2018/12.361.2005.2019/12.361.2005.2022/12.365.2005.2030/12.3
65.2005.2031/12.365.2005.2032/12.366.2005.2033; 06.00 – SECRETARIA DE SAÚDE –10.12
2.2010.2038/10.301.2008.2039/10.301.2008.2042/10.302.2009.2043/10.302.2009.2044/10.302
.2010.2046/10.305.2011.2048/10.301.2010.2050/10.301.2010.2053; 07.00 – SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – 08.243.2013.2054/08243.2015.2055/08.244.20
13.2056/08.244.2014.2057/08.244.2015.2058/08.244.2015.2059/08.244.2015.2060/08.244.2015
.2061/08.244.2015.2062/08.243.2012.2063; 08.00 – SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, 
TRANSPORTES E ESTRADAS – 15.122.1002.2065/15.452.1002.2066/15.452.1002.2067; 09.00 
– SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO – 13.392.2021.2069/22.122.1002.2
071/27.812.2020.2072 E 10.00 – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E 
GEOTECNOLOGIA – 18.122.1002.2073/18.541.2001.2075 – ELEMENTO DE DESPESA – 3.3.90 
39.99 – OUTROS SERVÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: CT 
Nº 00140/2021 - 05.05.21 - GRAFICA FREI DAMIAO LTDA - R$ 241.640,00

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021 

OBJETO Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para unidades de 
saúde do município de São José do Bonfim/PB.  O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições 
que lhe foram conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O 
L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00017/2021, com 
base nos elementos constantes do processo correspondente, a: FARMAGUEDES COMERCIO DE 
PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº08.160.290/0001-
42 - valor R$5.919,60. RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME – CNPJ nº 10.719.048/0001-08 – VALOR 
R$ 18.556,22.   VALOR TOTAL: R$ 24.475,82. 

 São José do Bonfim/PB, 05 de maio de 2021. 
JOSEILDO ALVES MONTEIRO

Pregoeiro
Esau Rauel Araújo da Silva Nobrega

Autoridade Competente

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM

Prefeitura Municipal
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito do Município de São José do Bonfim, no uso de suas atribuições legais, R E S O L 
V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: 
Aquisição de instrumental e material de consumo odontológico para unidades de saúde do muni-
cípio de São José do Bonfim/PB. O PREGOEIRO OFICIAL, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas através e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e subsidiariamente da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, com base nos elementos 
constantes do processo correspondente, a: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FAR-
MACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº 08.160.290/0001-42 - valor R$ 
5.919,60. RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME – CNPJ nº 10.719.048/0001-08 – VALOR R$ 18.556,22.   
VALOR TOTAL: R$ 24.475,82.  

São José do Bonfim/PB, 06 de maio de 2021. 
EsauRauel Araújo da Silva Nobrega

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de pneus e correlatos diversos, destinados aos veículos e Máquinas Pesadas deste 
Município; ADJUDICO o seu objeto a: CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS 
PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 250.246,00; GRANPECAS – COMERCIO E DIS-
TRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 161.475,00; J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA 
DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 12.640,00.

Sertãozinho - PB, 07 de Maio de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00004/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e Máquinas Pesadas deste 
Município, conforme especificações no ANEXO I; ADJUDICO o seu objeto a: CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 64.753,00; 
GRANPECAS – COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 165.520,14.

Sertãozinho - PB, 07 de Maio de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: Aquisição de 
Merenda Escolar, conforme discriminação no Instrumento Convocatório; ADJUDICO o seu objeto 
a: KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 486.912,50.

Sertãozinho - PB, 07 de Maio de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 28 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializa-
da no Ramo de Construção Civil, para dar continuidade à empreitada: Construção do Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS do município de Sertãozinho–PB. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
991765042 WHATSAPP. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. Edital: http://sertaozinho.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 07 de Maio de 2021
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00042/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 20 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA 
MÁQUINAS PESADAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 07 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00041/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 20 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
DE PANIFICAÇÃO. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 07 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 19 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O 
LABORATÓRIO MUNICIPAL (INSUMOS). 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 07 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 19 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODON-
TOLÓGICOS DAS UBSF, CEO E HMAA. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 07 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00038/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 19 de Maio de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EXAMES POR 
IMAGEM ENDOSCÓPICOS. 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 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 07 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

AVISO DO RESULTADO DA ANALISE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Tomada de preço n.º 0002/2021

O Município de São José do Sabugí-PB, através da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação da licitação acima referen-
ciada que tem por objeto: CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATROS) UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 
02 UNIDADES HABITACIONAIS DE 02 (DOIS) DORMITORIO E 02 UNIDADDE HABITACIONAIS 
DE 03 (TRÊS) DORMITORIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ – PB, 
CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, A Comissão Permanente de Licitação deci-
de: INABILITAR, as seguintes empresas: 1) E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
– CNPJ 17.560.794/0001-40, 2) TORRES E ANDRADE CONST. PRÉ–MOLDADOS E SERVIÇOS 
LTDA – CNPJ 21.933.413/0001-07, 3) JMSV CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 30.999.688/0001-
26, 4) D K CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ 23.916.946/0001-06, 5) G S C CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS LTDA - EPP – CNPJ 14.055.950/0001-28, 6) PRIIMEE CONSTRUÇÕES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI – CNPJ 20.949.329/0001-00, 7) RETA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 
LTDA – CNPJ 40.761.924/0001-25, 8) SOMOS CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 35.042.630/0001-03, 
9) F A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP – CNPJ 10.872.280/0001-81, 10) SILVACON 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 31.900.447/0001-40, 11) ACCOCIL CONSTRU-
ÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ 02.349.757/0001-10, 12) SERTÃO CONSTRUÇÕES SERV. 
E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ 21.181.254/0001-23, 13) BRICKS CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ 
37.452.665/0001-46, por não ter atendido as exigências básica do Edital.  e HABILITAR as seguintes 
empresa: 1) VIGA ENGENHARIA LTDA – CNPJ 14.575.353/0001-24, 2) NOBREGA & NOBREGA 
CONST. E PROJETOS LTDA – CNPJ 40.309.921/0001-55, 3) HGS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ 09.330.327/0001-04, 4) RANULFO TOMAZ DA SILVA   – CNPJ 04.672.369/0001-
00, 5) ARRIMO ENGENHARIA LTDA – CNPJ 05.446.272/0001-33, 6) L R M CONSTRUÇÕES 
E EMPREENDIMENTOS LTDA – CNPJ 07.750.950/0001-82, 7) M. A. EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS LTDA – CNPJ 18.917.544/0001-88, 8) ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA – CNPJ 
17.620.895/0001-60, 9) INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 03.757.786/0001-
84, 10) ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 37.566.790/0001-87, 11) RENOVAR 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 19.910.105/0001-06, 12) EKS CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – CNPJ 02.750.635/0001-31, 13) LISBOA ENGENHARIA CONST. E SERVIÇOS 
EIRELI – CNPJ 29.769.351/0001-43, 14),. O relatório completo contendo os itens de inabilitação das 
empresas encontram-se franqueados aos interessados no sitio da Prefeitura Municipal de São José 
do Sabugí no endereço eletrônico: www.saojosedosabugi.pb.gov.br, casos de dúvida com relação 
à originalidade dos documentos que não podem ser atestados online, podem ser agendadas via 
ofício, no endereço de email: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br, diligências junto a comissão, 
de um representante de cada empresa por dia, Abre-se o prazo recursal em conformidade com 
o Art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei 8.666/93; Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Rua Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São 
José do Sabugí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 34671028. 
E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 06 de Maio de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021
O pregoeiro e equipe de apoio, sediada na RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTEAMEN-

TO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300-27, torna público que realizará 
o Pregão Eletrônico 015/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL SIAE (SISTEMA INTEGRADO 
DE ALUNOS E ESCOLAS DE GERENCIAMENTO DIGITAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 20 de Maio de 2021. Recursos 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal n° 
10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 07deMaio de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2021

O pregoeiro e equipe de apoio, sediada na RUA VIRGÍNIO VELOSO BORGES, S/N - LOTE-
AMENTO JARDIM MIRITÂNIA, CENTRO, SANTA RITA, PB - CEP 58300-27, torna público que 
realizará o Pregão Eletrônico 012/2021, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO, INFANTIL E CADEIRAS DE BANHO PARA A SECRETARIA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA/PB, às 09h00m do dia 21 de Maio de 
2021.Recursos previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e sub-
sidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; 
Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019, e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: https://licita-
coes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Santa Rita/PB, 07deMaio de 2021.
João Batista Guedes Soares Júnior

Pregoeiro/PMSR

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00012/2021
REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAEM 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS PARA GESTÃO E REGISTRO DE INFRAÇÕES DE 
TRÂNSITO (TALONÁRIO ELETRÔNICO) E DE OCORRÊNCIAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOB NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

Torna público a impugnação ao Edital pela empresa Avaty Tecnologia Ltda, CNPJ 
09.085.787/0001-06. O instrumento não foi acatado e o certame permanece marcado para às 
09:30 horas do dia 11 de Maio de 2021, na sede da CPL, situada na Rua Virgínio Veloso Borges –, 
S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB. O teor da decisão encontra-se à disposição 
aos interessados. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licita coes.santarita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce. pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 07 de Maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

Estado da Paraíba 
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal 
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO:  Aquisição de Medicamentos para os programas de assistência farmacêutica básica, 
programa de hipertensão e diabetes e programa de saúde mental para distribuição gratuita nas 
unidades básicas de saúde do Município de São José do Espinharas/PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00016/2021. 
DOTAÇÃO: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.051 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - 10 301 

3006 2007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE; 10 302 3006 2015 
ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC; 10 303 3006 2018 
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA; 10 303 3006 2019 ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS; 10 301 3006 2022 COFINANCIAMENTO 
DOS PROGRAMAS DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA; 10 301 3006 2080 OUTROS PROGRAMS 
DO SUS; 10 302 3006 2081 ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192; ELEMENTO 
DE DESPESA: 3390.30 00 214 MATERIAL DE CONSUMO.

VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José de Espinharas e CIRÚRGICA 

MONTEBELLO LTDA – CONTRATO Nº 91601/2021 – R$ 10.493,00; DROGAFONTE LTDA – CON-
TRATO Nº 91602/2021 – R$ 68.590,00; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
DE MEDICAMENTOS LTDA – CONTRATO Nº 91603/2021 - R$ 70.213,00; PHARMAPLUS LTDA 
– CONTRATO Nº 91604/2021 – R$ 30.777,00.

São José de Espinharas - PB, 05 de Maio de 2021.
ANTONIO GOMES DA COSTA NETTO

Prefeito

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de maio de 2021 27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 8 de maio de 202128
Publicidade

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DAS UNIDADES ESCOLARES MU-
NICIPAIS. LICITANTES HABILITADOSpor atenderem o edital na sua íntegra: AGRESTE CONSTRU-
TORA E COMERCIO LTDA; ALYNE RACHEL FERREIRA DA SILVA EIRELI; BSR CONSTRUTORA 
E LOCADORA EIRELI; DIAS CONSTRUCOES LTDA; ENGEMAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA – EPP; ESCALE CONSTRUTORA E SERVICOS EIRELI; ESTRUTURAL SERVICOS DE 
CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; MOC 
SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; RG ENGENHARIA E SERVICOS LTDA; SANTA CECILIA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO; CONSTRUTORA 
E SERVICOS EXCLUSIVA EIRELI– REABILITADO; DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI– 
REABILITADO; BJC CONSTRUÇÕES EIRELI – REABILITADO. LICITANTES INABILITADOSnão 
atenderam o edital na sua íntegra: CONSTRUTORA ARANTES EIRELI- não cumpriu a exigência 
constante no item: 6.8.1 em parte ou em todo teor. Motivo: ausência da assinatura do responsável 
TECNICO na DECLARAÇAO de conhecimento das condições da Obra; também apresentou Cer-
tidão Negativa da Fazenda Municipal rasurada, com teor estranho ao habitual da referida certidão, 
não sendo considerada como uma irregularidade fiscal, onde sendo o caso, poderia se valer dos 
benefícios da LC 123 de 2006; CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI- não cumpriu a exigência 
constante no item: 6.8.1 em parte ou em todo teor. Motivo: ausência da assinatura do responsável 
TECNICO na DECLARAÇAO de conhecimento das condições da Obra; CP2 CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI- não cumpriu a exigência constante no item: 6.8.1 em parte 
ou em todo teor. Motivo: ausência da assinatura do responsável TECNICO na DECLARAÇAO de 
conhecimento das condições da Obra; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - não cumpriu 
a exigência constante no item: 6.8.2 em parte ou em todo teor. Motivo: o contrato do responsável 
técnico está vencido; LA ENGENHARIA E LOCACOES EIRELI- não cumpriu a exigência constante 
no item: 8.2.7 em parte ou em todo teor. Motivo: ausência da Certidão do FGTS na documentação 
de habilitação. Com isto, mesmo comprovando o enquadramento no porte de empresa ME ou EPP, 
por motivo da ausência perde os benefícios da Lei Complementar n 123 de 2006, pois para tê-los 
a certidão deveria estar presente para se identificar a irregularidade para saneamento posterior. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, 
a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 20/05/2021, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - Tacima - PB, 
no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33781029/91765042 W. E-mail: 
prefeituradetacimapb@gmail.com. 

Tacima - PB, 06 de Maio de 2021
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

 Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS DO TIPO HATCH, 0 KM; VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO 
FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, ANTES DE SEU REGISTRO DE EMPLACA-
MENTO E LICENCIAMENTO PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE; ADJUDICO o seu objeto a: FIORI VEICOLO S.A - R$ 168.561,00.

Tacima - PB, 07 de Maio de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00017/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E ACESSÓRIOS (NOVOS) PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES DA LINHA LEVE; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALEXANDRE RIBEIRO DOS 
SANTOS - R$ 70.148,90; JOAO BATISTA SANTOS DA SILVA - R$ 51.575,30; PERICLES CAR-
NEIRO DE OLIVEIRA - R$ 71.402,40.

Tacima - PB, 07 de Maio de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

Avisode JULGAMENTO DE RECURSO - NO AMBITO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU-
ÇÃO PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE TACIMA.

Torna-se público que,
O RECURSO apresentado pela RECORRENTE: MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - CNPJ: 

14.806.128/0001-51 teve a seguinte decisão:  Ciente que o certame seguiu à lei das licitações e 
suas alterações posteriores e entendimentos jurisprudenciais, decide este/esta Pregoeiro(a) por 
INDEFERIR, ou seja, NEGANDO provimento do presente recurso administrativo. Registre-se, dê-se 
ciência aos interessados, junte-se aos autos. Desta forma, em conformidade ao disposto no art. 109, 
§ 4º, o recurso irá subir, devidamente informado, dirigido a autoridade superior para que o mesmo 
possa proferir decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, em atendimento à legislação pertinente. 
Em oportuno momento, submetemos à apreciação da autoridade superior a presente manifestação,  
propondo a manutenção da decisão deste(a) CPL referente à DECLARAÇÃO DE VENCEDORA 
DO CERTAME, sugerindo o “não provimento” do recurso interposto.

Telefone: 83 991765042
Email: prefetiuradetacimapb@gmail.com

TACIMA- PB, 07de maiode 2021.
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeiro(a)

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2021
PROCESSO Nº 22.208.000073.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS EM BRAILLE E ABAFADOR DE 
RUÍDO, destinado à FUNDAÇÃO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORTADOR DE DEFI-
CIÊNCIA - FUNAD, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 21/05/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 

925302
N° DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 90004/2021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.
br. A Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, 
Centro Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-00500-6
João Pessoa, 07 de maio de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/2021
Registro CGE Nº 21-00396-2

JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da TOMADA DE PREÇOS  Nº 02/2021 (Obras de Conservação Roti-
neira (Drenagem Superficial e Profunda e Obras de Contenção) na Malha Rodoviária Pavimentada 
do Estado da Paraíba sob jurisdição das Residências Rodoviárias de Sumé e Patos) , que após 
análise detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as 
Empresas: 1º lugar -  SUPERJET SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI – R$ 1.300.554,27 e 2º 
lugar -  CONSTRUTORA BRTEC LTDA - R$ 1.380.096,85

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no pro-
tocolo do DER/PB 

João Pessoa, 07 de maio de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

REGISTRO DE PREÇOS
Registro CGE Nº. 21-00688-1

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de testagem Covid Imu-
nológico, com disponibilização de profissionais para realização dos testes nas instalações da 
Companhia Paraibana de Gás – PBGÁS em João Pessoa e Campina Grande, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, utilizando as metodologias abaixo 
descritas: 1.1.1 Sistema de Quimiluminescência, destinado à detecção quantitativa específica de 
IGG e/ou IGM do COVID-19 e 1.1.2 Metodologia de imunocromatografia, destinado à detecção 
qualitativa específica de IGG e IGM do COVID-19, conforme especificações técnicas detalhadas 
constantes no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até 

as 10h00min (horário de Brasília) do dia 25/05/2021.
ABERTURA: Dia25/05/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021

REGISTRO DE PREÇOS
Registro CGE Nº. 21-00607-0

OBJETO: Contratação de seguros, em conformidade com o Anexo 2 – Termo de Referência, 
referentes a: 1. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL e; 2. SEGURO RISCOS NOMEADOS 
conforme especificações constantes no Anexo 2 – Termo de Referência.

RETIRADA DO EDITAL: Exclusivamente através dos sites http://www.pbgas.com.br e www.
comprasgovernamentais.gov.br. Informações podem ser obtidas pelos interessados, de segunda 
a sexta-feira, em horário de expediente externo (das 08h30min às 11h30min e das 14h30min às 
17h30min), no escritório da PBGÁS, sito na R. Antônio Rabelo Júnior, nº 161, 19º andar, Edifício 
Eco Business Center, Miramar, João Pespsoa - PB.

LOCAL (SITE):www.comprasgovernamentais.gov.br
UASG: 925990
ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: A partir da divulgação do Edital até 

as 10h00min (horário de Brasília) do dia 27/05/2021.
ABERTURA: Dia27/05/2021, às 10h00min (horário de Brasília).

ISABELA ASSIS GUEDES
Pregoeira

AVISO DE CONVOCAÇÃO – 2ª CHAMADA
EDITAL DO CONVITE N.º 02/2021

REGISTRO Nº 21-00554-4
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES DE 

ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA 
FILOMENA, EM MONTEIRO - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Maiores informações 
e cópia completa do edital do convite poderão ser obtidas na Comissão Permanente de Licitação 
através do e-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 17 de maio de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 07 de maio de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

GOVERNO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO 

MEIO AMBIENTE - SEIRHMA
 COMPANHIA  ESTADUAL  DE  HABITAÇÃO  POPULAR – CEHAP

AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2021
REGISTRO CGE Nº 21.00707-7

 A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 007/2021), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 001/2021, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção de adutora, 
travessia pelo método não destrutivo e reservatório elevado com capacidade para 100m³, para  
atender ao Condomínio Cidade Madura, na cidade de Monteiro-PB, conforme especificações e 
demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e demais Anexos deste Edital. Regime 
de execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Av. Hilton Souto Maior, 
nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. Fone: (83) 3213.9191, 
Ramal 209. A retirada do Edital e seus anexos se dará através do Email: cehaplicitacao@gmail.
com, bem como através do sítio eletrônico da CEHAP, www.cehap.pb.gov.br, na aba “TRANS-
PARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos” . Entrega das propostas: 01 de junho de 2021 
às 09h00hrs, na sala da CPL. João Pessoa-PB, 07 de maio de 2021.

Hebert Levy de Oliveira
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
COMISSÃO PERMANENTE DE  INQUÉRITO

Edital de INTIMAÇÃO  nº 04
A Comissão Permanente de Inquérito no uso das atribuições que lhe foram conferidas por 

meio da portaria nº 484de 07 de abril de 2021,publicada no Diário Oficial do Estado em 08 de 
abril de 2021, INTIMAo Sr. Alírio Márcio Paranhos, Funcionário da OS,a comparecer perante esta 
Comissão no dia 13de maio de 2021, às 09:00h, a fim de participar de AUDIÊNCIA na condição 
deINVESTIGADOno Processo de SEE-PRC-2020/00191; SEE-PRC-2021/04595 que objetiva 
apurar supostas irregularidades na gestão da EEEFM Carlos Drummond de Andrade, localizada 
no município de Campina Grande/PB.

João Pessoa, 04de maio de 2021
Bel. Claudio Roberto Toledo de Santana

Presidente da CPI – SEECT/PB

EDITAL – NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE
TANIA MARIA DORNELAS DE MELO, Oficiala do Cartório Registro de Imóveis de Cabedelo/

PB, situado na Rua Aderbal Piragibe, 05, Centro, Cabedelo/PB, notifica o(a)(s) senhor(a)(es) 
proprietário(a,s))/Ocupante(s) do terreno denominado lote 37A, 39A e o 85, todos da  e  da qua-
dra I, do Loteamento Vitorino Cardoso, Cabedelo/PB, que é(são) confrontante(s) do lote 38A da 
quadra I do mesmo Loteamento (Matrícula 5.144), que encontra-se perante este Ofício, em um 
procedimento de retificação de área do imóvel mencionado. Em virtude de ser(em) confrontante(s), 
V.S. possui(em) um prazo de 15 (quinze) dias para comparecer(em) neste Cartório e oferecer(em) 
oposição fundamentada, caso se oponha(m) à regularização da área mencionada. Todo o proce-
dimento em conformidade com o que determina o artigo 213, II, da Lei 6.015/73. Planta do imóvel 
e certidão da prefeitura local encontram-se depositados neste Cartório.

                                                        EDITAL DE LOTEAMENTO                                                 
O Bel. Walter Ulysses de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis da Zona Sul, da Comarca desta 

Capital, por virtude da Lei, etc. FAZ SABER a todos os interessados que a requerimento formulado 
por CARLOS ALBERTO CAHINO DA COSTA, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural de João 
Pessoa/Pb, nascido aos 09/01/1961, filho de Valter Trigueiro da Costa e Angela Maria Cahino da 
Costa, portador do RG nº 577.799-SSP/PB, inscrito no CPF nº 277.140.394-34; VALTER TRIGUEIRO 
DA COSTA JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural de João Pessoa/Pb, nascido aos 
25/06/1958, filho de Valter Trigueiro da Costa e Angela Maria Cahino da Costa, portador do RG nº 
346.177-SSP/PB, inscrito no CPF nº 141.941.044-04, e  PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO, 
brasileiro, casado, empresário, natural de Timbauba/PE, nascido aos 06/02/1951, filho de João 
Gomes Coutinho e Maria de Lourdes Jacques Coutinho, portador do CI nº 935.343-SSP/PE, inscrito 
no CPF nº 075.369.254-68 ; neste ato representando a Empresa VALE DO SOL EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.800.691/0001-90, estabelecida na Avenida 
Duarte da Silveira nº 943,bairro Centro, João Pessoa/PB, nesta data edito o Edital do Loteamento 
denominado “LOTEAMENTO VALE DO SOL” – localizado na Rua Carlos Andre Ferreira Narcizo, 
bairro Gramame, João Pessoa/PB, em zona Residencial – ZR2 e na Macrozona Não Adensável – 
ZNA, com uma área total de 211.009,25 m², composto por 571(quinhentos e setenta e um) lotes, 
distribuídos em 23 (vinte e três) quadras, identificadas de Quadras “203”, “204”, “205”, “206”, “207”, 
“208”, “209”, “210”, “211”,  “212”,  “213”,  “214”,  “215”,  “216”,  “217”,  “218”,  “219”,  “220”,  “221”,  
“222”, “223”,   “224”,   e “225”;  a quadra “225” é composta de 02(dois) lotes de nºs 0706 e 1237, 
sendo o lote 0706 destinado a Equipamento Comunitário, e o lote 1237 destinado a  Área Verde, e 
569(quinhentos e sessenta e nove) lotes residenciais, com os seguintes índices de aproveitamento: 
I – área habitacional: 130.410,31 m2, correspondente a 61,78%; II – área destinada a vias: 35.014,40 
m2; correspondente a 16,60%; III – equipamento comunitário: 10.533,26 m2, correspondente a 
5,01%, e IV – área verde: 21.198,74m2, correspondente a 10,05%; objeto da matricula nº 43.408, 
conforme documentação necessária apresentada, planta aprovada pela Prefeitura Municipal de João 
Pessoa, em data de 09/11/2020, alvará de aprovação de arruamento e/ou Loteamento, expedido 
pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, em 09/11/2020, sob nº 2020/001555, expedido através 
do processo 2019/090967, publicado Decreto nº 2020/009609 no Semanário Oficial de 09/11/2020 
e demais documentações exigidas pelo art. 18 da Lei 6.766/79 (arquivadas). E, para que chegue 
ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no Diário Oficial do Estado e 
Jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da última publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n.º 
6.766/79. Eu, Djavan Arlindo da Silva, Escrevente Auxiliar, editei o presente. Eu, Bel. Walter Ulysses 
de Carvalho, Oficial do Registro de Imóveis e Anexos, o subscrevi. João Pessoa, 30 de abril de 2021.  

João Batista Rodrigues
Escrevente Substituto

Edital De Intimação, Com Prazo De 30 (Trinta) Dias, Passa Na Forma Abaixo. O(A) Doutor(A) 
Andréa Dantas Ximenes, Juiz Estadual Da 9 Vara Cível De Campina Grande Do Tribunal De Justiça 
Da Paraíba, na forma da lei etc. Faz Saber aos que o presente edital virem ou dele tiverem conheci-
mento  que por este Juízo tramitam os autos da Ação De Monitória, N. 0817368-36.2016.8.15.0001, 
proposta por Banco Do Brasil S/A, sociedade de economia mista sediada no Setor Bancário Sul, 
Quadra 04, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, em Brasília – DF, CEP 70073-900, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o no. 00.000.000/0001-91 move em face de Hailton Sousa Fernandes Me, 
inscrito(a) no CNPJ sob n. 12.480.268/0001-57, atualmente estabelecida na Rua Manoel Caval-
cante Belo, n. 105 – Centro – Campina Grande/PB – CEP 58400-112, neste ato representada por 
Hailton Sousa Fernandes, portador da Carteira de Identidade n. 1127070, órgão emissor SSDS/PB, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 518.642.074-34, e sua fiadora Maria Renata Alves Costa, brasileiro (a), 
solteiro(a), vendedora pracista e caixeiro viajante, portador(a) da Carteira de Identidade n. 3482826 
2 VIA, órgão emissor SSDS/PB, inscrito(a) no CPF/MF sob o n. 015.977.634-11, endereço eletrônico 
desconhecido, residente e domiciliado (a) na Fazenda Luango, s/n, Zona Rural – Campina Grande/
PB – CEP 58110-000, cujo o  objeto é a citação do promovido o Sr. Hailton Sousa Fernandes  para 
que pague a quantia descrita na petição inicial no valor de R$ 123.868,50 (cento e vinte e três mil 
oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) no prazo de 15 (quinze) dias ou ofereça 
embargos, no mesmo prazo, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. Uma 
vez oferecidos embargos, fica suspensa a eficácia do mandado inicial e que, sendo este cumprido 
no prazo determinado, fica o promovido isento de custas processuais e honorários advocatícios, 
contados a partir do término do prazo do edital, que será afixado e publicado na forma da lei. Campina 
Grande, Estado da Paraíba, aos 03 de dezembro de 2020, Andréa Dantas Ximenes, Juíza de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belém - SINSERB, CNPJ 

nº 07.400.164/0001-55, Sr. Geovando Paulino de Oliveira, CPF nº 042.673.834-99, PASEP nº 
1.901.697.248-2, RG nº 2287826, SSP/PB, residente e domiciliado à Rua  Thomaz Emiliano, nº 
294–Centro- Belém/PB, CEP 58.255.000, no uso de suas atribuições Estatutárias e nos termos 
da Portaria nº 17.593/2020 CONVOCA todos os Servidores Públicos Municipais, Ativos Inativos, 
da Prefeitura, da  Câmaras Municipal, de autarquias e da Administração Direta e Indireta da base 
territorial de Belém-PB, para participarem  da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na 
sede social do SINSERB, localizada à RuaLuiz Gomes de Lima, nº  262, Centro, Belém-PB, CEP, 
58.255.000, no dia  28de maio de 2021, às 10hs, em primeira convocação e  às 10:30hs, em segunda 
e última convocação  com qualquer número de servidores  presentes, para discussão e deliberação 
da ordem do dia: 1)  Ratificação de fundação do Sindicato dos Servidores  Públicos  Municipais de 
Belém-PB - SINSERB; 2) Leitura e aprovação das alterações no Estatuto Social; 3)Ratificação da 
Eleição, Apuração e Posse da Diretoria e Conselho Fiscal;4)Re-ratificação de filiação às entidades 
de Grau Superior; 8)Outros assuntos. 

Belém – PB,04 de maio de 2021.
Geovando Paulino de Oliveira de Oliveira

Presidente

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) DO SINDI-

CATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – SIMED-PB.
Pelo presente Edital, o SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA PARAÍBA – SIMED-PB, ins-

crito no CNPJ sob nº. 08.271.405/0001-76, através de seu representante legal, Dr. Márnio Solermann 
Silva Costa, CPF nº. 592.880.513-68 com endereço para correspondência na Avenida Camilo de 
Holanda, 826, Centro, João Pessoa-PB, CEP: 58.013-360, vem, por meio deste, convocar todos os 
médicos vinculados ao Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena a participarem 
da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a ser realizada de forma virtual através da plataforma 
Google Meet, acesso pelo link: meet.google.com/bfv-xaud-ndy no dia 13 de maio de 2021, às 19h 
em 1ª convocação, e às 19:30h em 2ª convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia

PAUTA: AVALIAR PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADA PELO INSTITUTO ACQUA PARA 
POR FIM AÇÃO JUDICIAL MOVIDA PELO SIMED-PB

João Pessoa-PB, 06 de maio de 2021.

Márnio Solermann Silva Costa 
Presidente

A empresa A2 ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n. 14.066.745/0001-
68, torna público que requereu a SEMAM – Secretária de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa/PB, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de um 
residencial multifamiliar composto de 48 unidades habitacionais, situado a Rua Jornalista Antonio 
Barreto Neto, s/n, Lt 304, Qd 006, Planalto da Boa Esperança, João Pessoa/PB.

A empresa GHOLANDA CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.483.626/0001-18, torna 
público que requereu a SEMAM (Secretaria de Meio Ambiente) a licença ambiental para a construção 
de edifício multi-familiar localizado na Rua Severina Maria da Silva, lote nº 72, Quadra 14, Planalto 
da Boa Esperança, João Pessoa, Paraíba.

A EMPRESACONNECT SERVIÇOS DE HOTEL E COWORKING LTDA, SOB O CNPJ: 
39.790.232/0001-26, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU A SEMAM (SECRETARIA DE MEIO 
AMBIENTE DE JOÃO PESSOA) A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N° 589/2019 PARA 
A ATIVIDADE DE HOTELARIA, LOCALIZADO NA AVENIDA ALUISIO FRANCA, N° 44, MANAIRA, 
JOÃO PESSOA/PB.CEP.58.038-060.

A CONSTRUTORA WJ DANTAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA TORNA PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SEMAN – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
E LICENÇA DE OPERAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE DUAS CASAS SITUADA NA RUA ROBERTO 
DA COSTA PESSOA LOTE 258, QUADRA 221 NO BAIRRO JOSÉ AMÉRICO.

JwsConstrucãoeIncorporacãoEireli, torna público que requereu a SEMAN - Secretaria de Meio 
Ambiente, as Licenças de Instalação, Licença de Operação e Licença Previa para seis apartamen-
tos localizados na Rua: Bruno Maia de Melo, S/N,Setor 52, quadra 112, lote 0010, Mangabeira, 
João Pessoa/PB.

WFC CONSTRUÇÕES, CNPJ nº 21.604.945/0001-92; torna público que requereu a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de Operação, para 
entrega de Residencial multifamiliar situado à Rua: Izabel Amélia de Oliveira, s/n, Quadra: 16, Lote: 
11, Loteamento Bela vista II, Intermares, Cabedelo/PB.

A Real Vide Construtora e Incorporadora LTDA, CNPJ n° 21.542.053/0001-04, torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação para Construção do Residencial Multifamiliar situado na Rua Maria do Socorro Santos 
da Silva, Loteamento Cidade Recreio, Lote n° 19, Quadra H, Bairro: Recanto do Poço, Cabedelo-
-PB, CEP: 58105-043.

CARLOS MAGNO FERNANDES DO NASCIMENTO, CPF:981.079.767-20. torna público que 
REQUEREU a Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMAM - Conde), a Licença SIMPLIFICA-
DA, para EMPREENDIMENTO HABITACIONAL UNIFAMILIAR, localizado no LOTE 01, QUADRA 
G, CONDOMÍNIO CHACARAS DE CARAPIBUS, LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIO NOVO 
MUNDO, CONDE-PB.

FERNANDO ANTONIO LIMA DE SOUZA FILHO, CPF: 061.882.554-14, torna público que requereu 
a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação 
para Residência Unifamiliar, situadono Condomínio Bosque de Intermares, LOTE 40 QUADRA A, 
Amazônia Park - Cabedelo/PB

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma e Ampliação da Escola 
Antonio Viana da Silva, situada no bairro de Ponta de Mato, Cabedelo/PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, 
Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Reforma da Escola Municipal João 
Roberto Borges de Souza, situada no bairro do Camalaú, Cabedelo/PB. (Conforme Resolução 
CONAMA 006 de 24/01/1986)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ n° 09.012.493/0001-54, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, torna púbico que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca 
e Aquicultura de Cabedelo a Autorização Ambiental para Manutenção da Escola Altimar Pimentel 
Instalação Provisória, situada na Rua Presidente João Pessoa no bairro do Centro, Cabedelo/PB. 
(Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)
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