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Chanceler À CPI da Covid, Ernesto Araújo revelou que 
Itamaraty ajudou na importação de cloroquina. Página 15
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PB é o 2o estado em 
número de pessoas 
totalmente vacinadas
Com 9,6% da população plenamente imunizada com duas doses contra covid, Paraíba 
perde apenas para o Rio Grande do Sul, que apresenta índice de 10,3%. Página 8
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Sindicato alega dificuldade econômica para manter o serviço que atende a livre circulação de passageiros entre João Pessoa e cidades da Região Metropolitana. Página 5

Empresas suspendem integração metropolitana

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

Brasil

Estado distribui 73.210 doses 
contra covid nesta quarta-feira
Em João Pessoa, prefeitura interrompe vacinação da 
Educação para aplicar apenas segunda dose. Página 4

Esportes

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

311.355

15.735.485

163.651.670

7.275

439.379

3.390.491
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.166.479

59.609.468

1.474.710.622

 Colunas
É incompreensível, fora do mais elementar 

entendimento, a subestima insistente da autoridade 
brasileira, a mais alta delas, no enfrentamento da pandemia. 

E nisso, historicamente, regredimos.  Página 2

Gonzaga Rodrigues

Pesquisa do Procon Levantamento aponta 
aumento de até 10% no preço da gasolina em JP. Página 17

Botafogo e Nacional de Patos 
se enfrentam hoje, em Sousa
Enquanto o time patoense luta para escapar do rebaixamento, 
o Belo pode conseguir a classificação antecipada. Página 21

Ao fazer registro do Dia Internacional dos Museus, em 
18 de maio, a Fundação Casa de José Américo se alia ao tema 
elencado pelo Conselho Internacional de Museus: ‘Futuro dos 

museus: recuperar e reimaginar’.  Página 10

Maria Ilza Moreira Franco/
Janelas da História 

No passo 
certo 
Professor da Rede 

Estadual de Ensino, 
Geovan da Conceição  

vence prêmio em festival 
de dança da Alemanha. 

Página 19
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!O MELHOR 
CAMINHO É O 
RESPEITO

RESPEITE AS
REGRAS DE TRÂNSITO.
RESPEITE A VIDA.

Maio Amarelo

Paraíba
Temporada de escorpião 
Com uma média mensal de 200 casos de picada 
do aracnídeo, população deve reforçar os cuidados 
em tempos de chuva, quando as ocorrências 
chegam a aumentar em até 10%. Página 6
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Cultura

Palco Tabajara O repente de Oliveira de Panelas se encontra com a 
mistura de ritmos de Totonho na celebração dos 18 anos da Usina Cultural. Página 9
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Editorial

Marcus Antonius
marcusfreefoto@gmail.com
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A luta contra o coronavírus talvez seja a mais renhida da 
história das pandemias no Brasil. As frentes de batalha são 
muitas e variadas, daí os constantes avanços e recuos regis-
trados em todo o território nacional. As estatísticas relaciona-
das aos contágios e óbitos oscilam, mas jamais recuaram a um 
nível que apontasse para o término do surto.

As medidas restritivas adotadas pelos governos estaduais 
e municipais são fundamentais no combate ao coronavírus, 
mas sustentam por pouco tempo a retração das contamina-
ções porque, tão logo suspensas ou abrandadas, a transmissão 
volta a se acelerar, devido às aglomerações e à resistência de 
muitas pessoas em usar máscaras de proteção.

As autoridades insistem em dizer que o isolamento social, 
a máscara e a higienização corporal com álcool a 70% são as 
proteções mais eficazes contra o coronavírus. Entretanto, é 
grande o número de pessoas que desprezam esses protocolos 
sanitários e continuam saindo às ruas, inclusive para partici-
par de festas, como se nada tivesse acontecendo. 

Enquanto persistir esse comportamento, o vírus continua-
rá se propagando. A vacinação contra a Covid-19 também en-
frenta obstáculos, principalmente os colocados, desde o início 
da pandemia, pelo presidente Jair Bolsonaro – que, aliás, con-
tinua incentivando pessoas a sair de casa e se expor ao vírus, 
no intuito de chegar à “imunidade de rebanho”.

A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 se trans-
formou, do mesmo modo, em um palco de conflitos. Auxiliares 
e ex-auxiliares do governo de Bolsonaro tentam driblar as evi-
dências, apontadas por senadores da CPI, de que houve falhas 
deliberadas do governo federal, no sentido, por exemplo, de 
impedir a chegada de vacinas ao Brasil.

Caso o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, compare-
ça hoje à CPI da Covid-19, o Brasil certamente assistirá a um 
espetáculo de nuance surrealista. Protegido por um habeas 
corpus, Pazuello deverá entrar mudo e sair calado, para evitar 
cair em contradição e passar um atestado de incompetência de 
seu antigo chefe, na peleja contra a pandemia.

Altos e baixos Entrando no jogo
Eu conheci Joana há cerca de três 

anos. Ela parecia insegura e inquieta 
em relação à sua vida profissional. O 
seu filho estava com dois anos e ela 
ensaiava uma volta para um lugar 
ainda indefinido para ela. Ela se es-
forçou, estudou possibilidades, fez 
cursos, participou de um, dois proje-
tos e, ainda assim, não avançou como 
desejava. Veio a pandemia. As coisas 
pioraram para Joana. A falta de um 
trabalho passou a ser mais um deta-
lhe de uma vida sem sentido e sem 
entusiasmo. Joana não sentia nenhu-
ma vontade de trabalhar, de cuidar 
do filho, de si própria, de estar com 
a família.

O que parecia ser o fim, foi um 
começo. O começo de um processo 
longo e profundo. Exis-
tia algo que suplica-
va por atenção desde 
sempre e, ao invés de 
ser ouvido, era abafa-
do. Talvez ela sempre 
soubesse que havia 
“coisas” para entender. 
Ela só não queria, ain-
da, encarar. Foi aí que a vontade de 
entender esses processos superou o 
medo de olhar para eles. Ela estava 
disposta a tudo para ficar “boa”. Foi 
nesse estágio que Joana me procurou 
novamente.

Eu a recebi para uma conversa. 
Ela suplicava por ajuda. Ela queria 
muito. Joana tomou ar e falou du-
rante quase duas horas. Falou, falou, 
falou. Ela esvaziou. A sua reação in-
voluntária era um misto de dor e alí-
vio. Ao mesmo tempo, observar o seu 
movimento de desabafo e vulnerabi-
lidade era algo interessante. Naque-
le primeiro momento, há três anos, 
era como se ela estivesse assistindo, 
da arquibancada, a sua própria vida 

acontecer. Ela conhecia o jogo, os jo-
gadores, as jogadas e agia como uma 
expectadora, usando e abusando do 
seu lado racional.

Nesse segundo encontro, ao co-
locar para fora a sua dor, Joana agia 
como se tivesse tido um grande insi-
ght. Ela percebeu que, mesmo sendo 
a única jogadora da equipe apta a ga-
nhar o jogo, estava até então sentada 
na arquibancada, prestes a perder o 
jogo mais importante do momento. 
Ainda sem saber exatamente o que 
fazer para reverter a situação, ela 
simplesmente entrou em campo. Per-
dida, sem rumo, sem estratégia, sem 
preparo algum, mas, em campo. Jo-
gando. Pela primeira vez. O jogo era 
importante para ela e essa era uma 

informação valiosa que 
o seu corpo, a sua voz, 
os seus gestos e os seus 
olhos me passavam o 
tempo todo.

Joana precisou de 
um tempo. Tempo para 
sentir o “campo”, o rit-
mo do jogo, para convi-

ver de perto com os outros jogadores, 
para entender o que estava de fato 
acontecendo. Foi então que ela des-
cobriu que precisava cuidar do seu 
preparo físico e mental, já que um 
bom jogador precisa estar em forma. 
De repente, tudo girava em torno de 
estar bem, de se cuidar, de entender 
o jogo. O grande movimento de Joa-
na foi decidir entrar no jogo. A partir 
disso, a inércia e a razão deram lugar 
à adrenalina, à emoção, à pulsação 
de uma vida vivida aqui e agora, num 
tempo presente, com desafios reais.

E você, está jogando ou está ape-
nas observando? Não se esqueça de 
que só se aprende a jogar, jogando. 
Boa partida!

Vacinando, dá
Surge um sinal alvissareiro de aber-

tura ou de meio alívio na recomendação 
da autoridade americana de se poder 
baixar a máscara, certamente nem em 
todas as suas regiões. 

Vacinando, dá. 
Ricos, ainda os mais ricos do planeta, 

à hora em que chegou um governante que 
considerasse a imunização questão de 
vida e morte, o resultado veio à tona. Di-
nheiro não faltou e, bem mais importan-
te, a vontade firme e, com perdão da má 
palavra, autoritária. Nesses casos tem de 
ser autoritária, quando a vida humana 
está em jogo.

Os Estados Unidos, pe-
las condições imperialistas 
particulares da ciência e 
tecnologia que desenvol-
vem, e, claro, dos meios de 
acioná-las, nos apavoraram 
a todos, a povos de todos os 
níveis, quando se deixaram 
dominar pelo inimigo in-
visível, ainda hoje sem ori-
gem. Os americanos come-
çaram a desconhecer o seu presidente.

Ora, que nação do mundo moderno 
tem sido mais destemida, até agresso-
ra, sobrando ânimo, ambição e tesouro 
para, plena de si, arvorar-se em senho-
ra e interventora de outras nações? 
Para sustentar guerras onde perigue o 
seu interesse? 

E foi esse país, de virose subestima-
da pelo seu chefe e líder, incrivelmente o 
que chegou a manter recordes incontro-
láveis nas cifras de morte! O que vai ser 
de nós que dependemos dos insumos ex-
ternos para produzir a defesa vital? Nós, 
os brasileiros do “agro é tudo”, mas situa-
dos em pesquisa muito aquém da expec-
tativa dos indianos de cultura milenar.

É incompreensível, fora do mais ele-
mentar entendimento, a subestima insis-

tente da autoridade brasileira, a mais alta 
delas, no enfrentamento da pandemia. E 
nisso, historicamente, regredimos. Não 
só no combate à poliomielite, com vitó-
ria de repercussão universal, como nas 
tantas epidemias e endemias cuja natu-
reza é não dar trégua ao nosso resistente 
cuidado. O próprio Ministério da Saúde, 
tutelado pela herança de Oswaldo Cruz, 
tem sido um guardião exemplar e exe-
cutor fiel de um modelo de política, a do 
SUS, que só não vai mais longe porque as 
condições sociais da grande maioria, mal 
paga e faminta, não cedem. 

A fome ainda é a nossa mais insidio-
sa e grave doença, invisível 
como o vírus para essa mi-
noria que passou a escritu-
ra e o registro em cartório 
da riqueza e dos bens vitais 
deste país. Existem brasilei-
ros comendo lixo, se abaste-
cendo nos lixões, resgatan-
do embrulhos apodrecidos 
em disputa com tapurus. 
Até a Globo vê isso, desvian-

do alguns segundos de seu caro e precio-
so tempo. 

E o que se vê? Já arrastando os pés, 
sem puder dissimular certa debilidade 
física, o presidente Biden, sem perder de 
vista o forte olhar da vice, começa a per-
mitir aos gringos o retorno ao american 
way of life tão famoso. 

O nosso país de tantas necessidades, 
como provam as próprias megalópoles 
onde milhões e milhões se espremem e 
se despejam  nos transportes de massa, 
ainda assim daria para cortar onde so-
bra – e sobra muito – e salvar metade ou 
mais dessas 430 mil vidas  jogadas fora 
dos cemitérios. 

É desgraça demais para não comover 
um presidente eleito e os que ainda insis-
tem em acompanhá-lo. 

 ...era como se ela 
estivesse assistindo, da 
arquibancada, a sua 

própria vida acontecer.   

 O que vai ser de 
nós que dependemos 
dos insumos externos 

para produzir a 
defesa vital?   

Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc | Colaboradora

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador   

O exemplo de Dom Jose Maria Pires
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Procurador explica que prefeitura da capital estaria antecipando grupos prioritários e nota detalha decisão anterior do STF

A Procuradoria-Geral da 
República entrou, na última 
segunda-feira (17), com uma 
nova ação junto ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
que a vacinação dos profis-
sionais da educação em João 
Pessoa seja suspensa. O pedi-
do foi assinado pelo vice-pro-
curador-geral da República, 
Humberto Jacques de Medei-
ros e deve ser relatado pela 
ministra do STF, Rosa Weber. 
O Ministério Público Fede-
ral e o Ministério Público da 
Paraíba se manifestaram em 
nota em favor da suspensão, 
destacando que ambos têm 
“o dever legal de agir para 
preservar a legalidade e equi-
dade no atual processo de 
vacinação, conforme orien-
tações do Supremo Tribunal 
Federal em várias decisões 
anteriores”.

Para a solicitação, Jac-
ques de Medeiros considerou 
as diretrizes do Programa 
Nacional de Imunizações, 
que leva em consideração 
fatores sanitários e epide-
miológicos para o planeja-
mento dos grupos prioritá-
rios. Segundo ele, a tomada 
de decisões que interfiram na 
ordem de prioridade de va-
cinação ferem o princípio de 
igualdade no acesso à vacina 

e acabam por contribuir para 
o possível colapso do sistema 
de saúde.

Medeiros também argu-
mentou que ainda existe o 
risco de acontecer um efeito 
cascata em relação à decisão, 
que pode levar a que outros 
estados também solicitem 
“pular” grupos prioritários. 

Em nota oficial emiti-
da ontem, o MPF e o MPPB 
apontaram que o ministro 
Luiz Fux não achou que o 
uso das vacinas destinadas 
a pessoas idosas, com co-
morbidades, deficiências e 
outras vulnerabilidades para 
antecipar a imunização dos 
profissionais da educação 
fosse a medida mais adequa-
da. O descumprimento da 
Prefeitura Municipal de João 
Pessoa ao Plano Nacional de 
Vacinação deve ser julgado 
nos próximos dias, conforme 
informou o MPF. 

Uma das justificativas 
para a suspensão da vacina-
ção antecipada dos professo-
res e demais profissionais da 
educação é devido a defasa-
gem no atendimento de gru-
pos prioritários anteriores. 
De acordo com a nota dos 
Ministérios Públicos, João 
Pessoa “vacinou apenas 62% 
dos idosos de 60 a 64 anos; 
58% das pessoas com defi-
ciência institucionalizadas; 
8% das pessoas com defi-

ciência permanente; 49% 
dos portadores de comor-
bidades; e 11% dos povos e 
comunidades tradicionais/
quilombolas. Diante dos ris-
cos de uma terceira onda da 
pandemia na capital do esta-
do da Paraíba, os Ministérios 
Públicos se preocupam que 
tantos cidadãos vulneráveis 
não tenham sido imuniza-
dos, exatamente as maiores 
vítimas de casos graves, que 
lotam os poucos leitos hos-
pitalares e alcançam maior 
índice de óbito”, conforme o 
documento oficial.

O Ministério da Saúde 
apontou que ações que des-
cumprem o Plano Nacional 
de Vacinação “prejudicam 
a ordem nacional voltada à 
interrupção da pandemia” e 
alertou que não entrará mais 
com reparações.

Os Ministérios Públicos 
ainda consideraram que “os 
próprios trabalhadores da 
educação poderão ser pre-
teridos logo mais em favor 
de outros grupos, antes de 
serem completamente aten-
didos, conforme ordem de 
prioridade. Ademais, tal vio-
lação à ordem da vacinação 
causa perplexidade para 
professores de outros muni-
cípios do estado da Paraíba, 
que ainda estão aguardando 
sua vez”, alegaram em nota 
publicada no site do MPF.

Beatriz de Alcântara 
Especial para A União

PGR aciona o STF novamente 
contra vacinação na capital

“Em uma amostra pequena 
de pessoas, em um interva-
lo de tempo tão pequeno”, 
disse o secretário executivo 
de Saúde da Paraíba, Da-
niel Beltrammi, numa emis-
sora de rádio, “é, sim, uma 
taxa de detecção muito alta 
do vírus, que segue demons-
trando, assim, bastante vigor 
para circular entre nós”.

“Detecção muito alta”
O resultado da testagem de 
covid-19, realizada pela pre-
feitura de João Pessoa, no 
Busto de Tamandaré, na orla, 
causou apreensão entre as 
autoridades de saúde. Foram 
testadas 140 pessoas, das 
quais 21 positivaram para o 
vírus, o que representas 15%. 
Há que se dizer que a testa-
gem foi feita em apenas 2h30.

Não é somente Frei Anastácio e 
Luiz Couto que irão disputar vaga 
na Câmara dos Deputados pelo PT. 
De acordo com Jackson Macedo, 
também serão candidatos Rodri-
go Soares, que integra a direção 
nacional, e o professor da UFCG, 
Márcio Caniello, que almejava ser 
candidato a prefeito de Campina 
Grande, em 2020.

outros canDiDatos 

Jackson não vê problema em canDiDaturas De couto 
e anastácio: “aJuDarão a atingir coeficiente eleitoral” 

15% De infectaDos

Presidente do PT da Paraíba, Jackson Macedo (foto) não vê como “um problema” a pré-can-
didatura de Luiz Couto a deputado federal nas eleições do próximo ano, mas como solução, 
se assim posso registrar. É que uma das prioridades do partido é garantir o mandato que 
exerce na Câmara Federal, cujo titular, na atualidade, é Frei Anastácio. A questão é que nas 
contas da direção estadual, o PT só terá condições de eleger apenas um representante e não 

dois. Mas, para Jackson, a pré-candidatura de Couto somente soma a essa possibilidade 
de o partido ter êxito na manutenção de um mandato eletivo. “São duas grandes 

lideranças. As pré-candidaturas de Luiz Couto e Frei Anastácio são extremamente 
importantes na eleição de 2022, porque ajudarão o partido a atingir o coeficiente 
eleitoral”, argumentou. Ele lembrou que as atuais regras eleitorais, que acredita 
não deverão ser alteradas pelo Congresso, irão exigir um esforço maior para o 
alcance do objetivo de eleger um representante para a Câmara dos Deputa-
dos. “Não podemos construir coligação proporcional e serão necessários ao 
menos uns 160 mil votos. Nosso grande objetivo é esse [eleger um federal] e 
também aumentar a representação na Assembleia Legislativa”.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Do deputado estadual Wilson Filho, con-
firmando a sua saída - e a de seu pai, 
o deputado federal Wilson Santiago - do 
PTB. “Perdemos o interesse de ficar no 
partido, que um dia foi protagonista na 
luta pelas causas trabalhistas”, disse, des-
tacando que a base partidária na Paraíba 
seguirá a mesma decisão.

“o ptb Deu um cavalo
De pau na sua iDeologia”

sem flexibilização

com transparência

“Não posso antecipar, ainda estamos 
analisando dados. Mas posso garantir 
que não haverá flexibilização de absolu-
tamente nada. Só poderia flexibilizar se 
houvesse tendência de queda”. Do go-
vernador João Azevedo, referindo-se ao 
novo decreto de combate à pandemia, 
que sairá ainda esta semana.

Em entrevista à TV, o governador João Azevêdo re-
portou-se à solicitação, pela Procuradoria-Geral 
da República, de prestação de contas dos recursos 
enviados pelo Governo Federal aos estados para o 
combate à pandemia: “Todos os recursos federais 
que aqui chegaram, nós vamos apresentar, sem pro-
blema nenhum”, disse.
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MPF e MPPB defendem que uso de vacinas previstas inicialmente para idosos pode gerar desabastecimento

MP recomenda e vaquejada em Sumé é cancelada 
A Promotoria de Justiça 

de Sumé recomendou que 
não fosse realizada a vaque-
jada do Parque Haras Vila 
Cowtry, que ocorreria entre 
hoje e o próximo domingo 
(19 a 23/5). A organização 
do evento emitiu comuni-
cado nas redes sociais in-
formando o cancelamento 
da vaquejada. A recomen-
dação foi expedida pelo 
promotor de Justiça Bruno 

Leonardo Lins em razão de 
o município de Sumé estar 
classificado, atualmente, na 
bandeira laranja, o que im-
plica na suspensão da rea-
lização de qualquer ato que 
gere aglomeração também 
foi recomendado que o pre-
feito de Sumé e a Vigilância 
Sanitária municipal adotem 
imediatamente todas as me-
didas cabíveis para impedir 
qualquer evento que gere 

aglomeração de pessoas e 
risco de disseminação do 
coronavírus, ou exponham 
a risco a saúde e integridade 
física dos cidadãos, por ser 
matéria de saúde pública.

Na recomendação, o 
promotor destaca que, na 
vaquejada realizada no 
Parque Haras Vila Cowtry 
no mês de janeiro, houve 
a permissão para o evento 
apenas com competidores 

em razão de o Município de 
Sumé estar, à época, clas-
sificado como “bandeira 
amarela”, situação que se 
agravou com o decorrer das 
semanas, tendo o município 
recebido como classificação 
a bandeira laranja.

Além disso, conforme a 
recomendação, nos últimos 
dias ocorreram óbitos em 
Sumé e foram registrados 
novos casos, havendo a pos-

sibilidade concreta de agra-
vamento da classificação 
para a bandeira vermelha.

Também é destacado 
no documento que, de acor-
do com o Decreto estadual 
nº 40.304/2020 só é possí-
vel a realização de eventos 
de massa, como torneios, 
jogos, campeonatos, festi-
vais culturais e shows, se o 
município se encontrar em 
“bandeira verde”.

Promotor alegou que 
município está com 

classificação sanitária 
como bandeira laranja, 
não sendo adequada a 
realização de eventos 

com competidores
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Imunizantes da CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer serão encaminados para os 223 municípios completarem esquema vacinal 
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES) recebeu, on-
tem, uma nova remessa de 
vacinas contra a covid-19, 
com o total de 143.400 
doses de três fabricantes: 
CoronaVac, AstraZeneca e 
Pfizer. Os imunizantes se-
rão distribuídos pela SES 
hoje para os 223 municípios 
completarem o esquema 
vacinal dos idosos acima 
de 60 anos e trabalhadores 
da saúde, com a segunda 
dose da vacina. Ainda com 
esta entrega, 10 municípios 
dão início à vacinação de 
pessoas com comorbidades, 
gestantes e puérperas com 
comorbidade, pessoas com 
deficiência permanente que 
utilizam o auxílio BPC.

A 20ª pauta de distri-
buição prevê a entrega de 
61.510 doses da vacina Co-
ronaVac/Butantan para os 
municípios que sinalizaram 
atraso no esquema vacinal. 

Destas doses, 800 serão des-
tinadas aos profissionais de 
forças de segurança e sal-
vamento, que já tomaram 
a dose 1. Já os imunizantes 
da AstraZeneca (65.200 do-
ses), que chegaram neste 
lote, serão distribuídos ao 
se aproximar da data de 
aplicação da segunda dose. 
De acordo com a resolução 
da Comissão Intergestora 
Bipartite (CIB), as vacinas 
CoronaVac/Butantan que 
fazem parte da 20ª pauta 
de distribuição devem ser 
obrigatoriamente para o 
fechamento de esquemas 
vacinais em aberto e nenhu-
ma delas pode ser utilizada 
como primeira dose.

 O secretário de Saúde 
do Estado, Geraldo Medei-
ros, enfatiza que esta re-
messa vem para colocar em 
dia o esquema vacinal dos 
paraibanos, e que as doses 
de CoronaVac/Butantan 

serão monitoradas pela 
SES. “As doses que não fo-
rem utilizadas pelo público 
prioritário vigente devem 
ser devolvidas para que 
não seja ampliado o público 
sem o devido planejamento, 
vindo a faltar doses para 
cumprir o esquema vacinal 
em sua integralidade, cau-
sando prejuízos à resposta 
imunológica da população”, 
explica.

As vacinas da Pfizer/
Cominarty (11.700) tam-
bém serão distribuídas hoje 
para 10 cidades: Bayeux, 
Cabedelo, Cajazeiras, Cam-
pina Grande, Guarabira, Ita-
baiana, João Pessoa, Patos, 
Santa Rita e Sousa. As doses 
deverão ser utilizadas para 
o início do esquema vacinal 
das pessoas com comorbi-
dades, gestantes e puérpe-
ras com comorbidade e de-
ficientes permanentes que 
fazem uso do auxílio BPC.

SES distribui 73.210 doses 
de vacina contra covid-19

Municípios devem imunizar idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde com a segunda dose das vacinas

Fotos: Divulgação

Na capital

Suspeito de sequestrar mulher 
morre depois de troca de tiros

Uma ação rápida de 
policiais da Companhia de 
Atendimento ao Turista 
(Ceatur) interrompeu o 
sequestro a uma mulher 
de 49 anos no final da tarde 
de ontem, no cruzamento 
das Avenidas Ruy Carneiro 
e Esperança, região da orla 
de João Pessoa. Após uma 
troca de tiros, a vítima e o 
suspeito de praticar o se-
questro foram socorridos 
para o Hospital de Emer-
gência e Trauma, onde o 
homem – não identificado 
– veio a óbito. 

Segundo o major Bru-
no Rodrigues, os policiais 
receberam a informação 
de que uma mulher teria 
sido vítima de um seques-

tro nas imediações do bair-
ro de Manaíra e que ela 
estaria em seu veículo de 
luxo branco. Na região da 
praia, os policiais da Ceatur 
interceptaram o carro no 
cruzamento da Ruy Carnei-
ro com a Esperança.

Lá, a mulher, que es-
tava no banco do motoris-
ta, tentou se desvencilhar 
do homem que, segundo 
relatos, a manteve sob a 
mira de um revólver. Após 
se livrar do cinto de se-
gurança, ela conseguiu 
deixar o carro. O homem 
tentou fugir, acelerando o 
carro contra uma viatura 
da polícia e, cercado, teria 
efetuado disparos contra 
os policiais, que revida-

ram contra ele. 
Baleado, ele foi enca-

minhado ao Trauma. A mu-
lher, supostamente ferida 
pelos estilhaços, também 
foi encaminhada àquela 
unidade de saúde.

Dentro do carro, os 
policiais encontraram vá-
rias joias, cédulas de real e 
dólar e, ainda, armas, entre 
elas o simulacro de uma 
pistola. O veículo com os 
pertences da mulher foram 
levados para a Central de 
Polícia, no Geisel.

A polícia acredita que 
o suspeito do sequestro 
ainda contava com o apoio 
de companheiros, que de-
vem ter fugido no momen-
to da abordagem policial.

No interior do carro, os policiais encontraram várias joias, cédulas de real e dólar e, ainda, o simulacro de uma pistola

Fotos: Divulgação/PMPB

Prefeitura de João Pessoa 
aplica hoje apenas 2a dose

Média semanal de mortes tem 
alta pelo terceiro dia seguido

A Prefeitura de João Pes-
soa vai dedicar o dia de hoje à 
complementação do ciclo de 
imunização contra a covid-19, 
em dois postos que vão fun-
cionar das 8h às 12h. Quem já 
completou 28 dias da primeira 
dose da CoronaVac (Butantan), 
será atendido no Liceu Parai-
bano. Já para quem tomou a 
primeira dose da AstraZeneca 
(Fiocruz) há 90 dias, receberá o 
reforço no Centro Universitário 
de João Pessoa (Unipê). Com 
isso, não será aplicada hoje a 
primeira dose dos profissionais 
da educação, como vinha ocor-
rendo desde domingo.

Para serem vacinadas, 
as pessoas que irão tomar a 
segunda dose devem apre-
sentar, além dos documentos 
pessoais de identificação com 
foto, o seu cartão de vacinação 
indicando 28 dias da primeira 
para CoronaVac e 90 dias para 
AstraZeneca.

Agendamento
A fim de facilitar a identifi-

cação do local de imunização, a 
Secretaria Municipal de Saúde 
alerta para a priorização do 
agendamento através do apli-
cativo Vacina João Pessoa ou 
no site vacina.joaopessoa.pb.
gov.br. Dessa forma, o cidadão 
garante que será vacinado no 
local indicado, com agilidade e 
segurança.

Transporte gratuito
As pessoas que necessi-

tarem de deslocamento de 
um bairro a outro para tomar 
a vacina, podem utilizar os 
serviços gratuitos dos apli-
cativos 99 e Uber, em parce-
ria com a Prefeitura de João 
Pessoa e Governo do Estado, 
respectivamente. Para garan-
tir o acesso ao serviço da 99, o 
cidadão que usar a plataforma 
deverá acessar o aplicativo, 
na categoria 99 Pop, e inserir 

o código promocional ‘Pro-
mocodes’, destinado exclusi-
vamente ao transporte até os 
pontos de vacinação em João 
Pessoa. O código que deve-
rá ser inserido no aplicativo 
Uber é o VACINAPB e cada 
usuário só pode inseri-lo uma 
vez, garantindo a gratuidade 
para as duas viagens que de-
vem chegar até R$ 25, cada.

Solidariedade
Os postos de vacinação 

também estão abertos, nesses 
dias de luta contra a covid-19, 
para receber as doações de ali-
mentos não perecíveis. Após a 
arrecadação, eles serão distri-
buídos com instituições de ca-
ridade e famílias necessitadas, 
atingidas pelos efeitos dessa 
pandemia. A arrecadação e a 
distribuição integram uma ini-
ciativa conjunta da Prefeitura 
de João Pessoa e do Governo 
do Estado.

O Brasil registrou 2.517 
novas mortes pela covid-19 
ontem. A média semanal de 
vítimas, que elimina distor-
ções entre dias úteis e fim de 
semana, subiu pelo terceiro 
dia seguido e ficou em 1.953.

A média móvel de óbi-
tos vinha numa sequência 
grande de quedas durante 
este mês de maio, mas no do-
mingo houve uma pequena 
alta (1.915, contra 1.910 do 
número registrado no dia an-
terior), na segunda chegou a 
1.918 e agora subiu mais um 
pouco, atingindo 1 953 - parte 
desse aumento se deve a 107 
registros de mortes do Piauí 
nesta data relativos aos meses 
de março e abril. Mas mesmo 
que se desconte esse número, 
a média móvel continuaria su-
bindo, mas um pouco menos 

(ficaria em 1.938).
Ainda não dá para saber 

se isso é reflexo da flexibili-
zação das medidas restritivas 
em muitos lugares ou por cau-
sa de recentes aglomerações 
pelo feriado do Dia do Traba-
lho ou pelo Dia das Mães. Um 
dado que deixa o alerta ligado 
é que a taxa de ocupação dos 
leitos de UTI para covid-19 
cresceu 7,5% desde o final 
de abril na rede hospitalar 
privada do estado de São Pau-
lo. Pesquisa do Sindicato dos 
Hospitais, Clínicas e Laborató-
rios (SindHosp), realizada en-
tre 11 e 17 de maio, mostrou 
que 85% dos hospitais já têm 
ocupação superior a 80%.

Com transmissão des-
controlada do vírus, o país 
tem visto o colapso de várias 
redes hospitalares, com morte 
de pacientes na fila por leito e 
falta de remédios para intuba-
ção. Governadores e prefeitos 

têm recorrido a restrições ao 
comércio e até ao lockdown 
para frear o vírus. Já o pre-
sidente Jair Bolsonaro con-
tinua como forte crítico das 
medidas de isolamento social, 
recomendadas por especia-
listas, e afirma temer efeitos 
negativos na economia.

Ontem, o número de no-
vas infecções notificadas foi 
de 74.379. No total, o Bra-
sil tem 439.379 mortos e 
15.735.485 casos da doença, 
a segunda nação com mais 
registros de óbitos, atrás ape-
nas dos Estados Unidos. Os 
dados diários do Brasil são 
do consórcio de veículos de 
imprensa formado por Esta-
dão, G1, O Globo, Extra, Folha 
e UOL em parceria com 27 
Secretarias Estaduais de Saú-
de, em balanço divulgado às 
20h. Segundo os números do 
governo, 14.247 609 pessoas 
estão recuperadas.

Paulo Favero
Agência Estado
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Sintur alega dificuldades econômicas para manter o serviço que atende Bayeux, Santa Rita, Cabedelo e Conde

A partir de hoje estão 
suspensas as integrações rea-
lizadas entre João Pessoa e 
municípios da Região Metro-
politana. Com a decisão, pas-
sageiros de Bayeux, Cabedelo, 
Conde, Jacumã, Santa Rita e 
também da capital terão que 
pagar para fazer a integração 
intermunicipal, já que o be-
nefício está suspenso tempo-
rariamente. O Sindicato das 
Empresas de Transporte Co-
letivo Urbano de Passageiros 
do Município de João Pessoa 
(Sintur-JP) alega dificulda-
des econômico-financeiras 
decorrentes do período de 
pandemia e das consequen-
tes altas do diesel, principal 
insumo do transporte público 
urbano de João Pessoa. 

O presidente do Sintur-
JP, Isaac Júnior, falou sobre o 

momento de fragilidade que 
o transporte coletivo urba-
no atravessa e sugeriu saí-
das para a situação, que tem 
prejudicado empresas e pas-
sageiros. “A desoneração do 
ICMS para o diesel e a ajuda 
de subsídios do poder pú-
blico. Medidas precisam ser 
adotadas para que haja um 
distensionamento da pres-
são no bolso do passageiro 
pagante, que é quem no fi-
nal das contas efetivamente 
arca com todos os custos do 
transporte coletivo de João 
Pessoa”. O preço da tarifa de 
ônibus é obtido do resultado 
da divisão de todos os custos 
do sistema de transporte co-
letivo, pelo número de passa-
geiros pagantes. 

Isaac Júnior disse ainda 
que a suspensão do benefício 
da integração metropolitana 
visa a resolução do impasse 
e que está aberto ao diálo-

Laura Luna 
lauraluna@epc.pb.gov.br

Empresas de ônibus suspendem 
integração metropolitana
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go. “Foi necessária para que 
estudos por parte do DER e 
do Governo do Estado sejam 
aprofundados no sentido da 
definição de uma fonte de 
custeio para esse sistema. O 
Sintur está sempre à disposi-
ção para diálogos, conversas e 

reuniões”, pontuou.   
Para quem se vale do 

benefício, viabilizado através 
do Passe Legal, a integração 
deve fazer muita falta já que 
as viagens serão cobradas na 
íntegra. Um morador de Ba-
yeux que vai utilizar também 

o transporte de João Pessoa, 
vai ter que pagar R$ 8, com o 
desconto do Passe Legal. Até 
ontem o custo da viagem en-
tre os municípios era de R$ 4. 
Quem sai de João Pessoa para 
trabalhar com Cabedelo, por 
exemplo, vai gastar R$ 16 ao 
dia, para ir e voltar.

Em vídeo divulgado na 
manhã de ontem, o  Superin-
tendente do Departamento 
de Estradas de Rodagem da 
Paraíba (DER- PB), Carlos Pe-
reira, se disse surpreso com 
a medida,  adiantou que teria 
algumas reuniões ao longo 
do dia e pediu também com-
preensão por parte dos em-
presários. 

“Vamos conversar a fim 
de fazermos uma ação con-
junta no sentido de evitar que 
esse problema ocorra. Fare-
mos o possível para não pre-
judicar os usuários de trans-
portes coletivos da Região 

Metropolitana de João Pessoa 
e contamos, evidentemente, 
com o entendimento dos em-
presários de que essa é real-
mente uma situação muito 
difícil de contornar, mas con-
versando a gente se entende”. 
É o DER-PB, o órgão respon-
sável por planejar, controlar e 
fiscalizar o transporte inter-
municipal de passageiros.

Assim que o anúncio da 
suspensão foi feito, a Superin-
tendência Executiva de Mo-
bilidade Urbana (Semob-JP) 
emitiu nota informando que, 
por se tratar de transporte 
intermunicipal, a regulamen-
tação da tarifa é de compe-
tência do Departamento de 
Estradas e Rodagem (DER). 
A nota reforçou ainda que o 
sistema de integração tem-
poral urbana de João Pessoa, 
permanecerá inalterado, per-
manecendo a gratuidade no 
segundo embarque.

Em João Pessoa

Feirantes reclamam da estrutura dos mercados
Iracema Almeida 
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Quem vai aos mercados 
públicos e feiras livres de João 
Pessoa ainda se depara com 
ruas repletas de restos de ali-
mentos, buracos e vielas com 
muito pouca infraestrutura 
para o tráfego de comercian-
tes e clientes. Ao todo a capital 
possui 19 mercados e quatro 
feiras regulamentadas pela pre-
feitura municipal, segundo a 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano (Sedurb), os projetos 
para revitalização desses es-
paços estão sendo  finalizados 
para o início das obras.

Há mais de 35 anos, Paulo 
Mendes, de 56 anos, tem uma 
banca de verduras do mercado 
de Oitizeiro e lamenta a falta 
de estrutura digna para po-
der trabalhar. “Já tem mais de 
três décadas que espero por 
essa reforma. Essa feira sem-
pre foi assim, o poder público 
não toma providência. Aqui é 
tudo irregular, organização não 
existe, a limpeza também não. 
Principalmente com essa pan-
demia, que é para gente manter 

um padrão de distanciamento 
entre as barracas, mas pelo 
contrário, tumultuou foi tudo 
de uma vez só”, afirma.

A vendedora de frutas no 
Mercado do Oitizeiro, Fátima 
dos Santos, 49 anos,  também 
reclama da atual situação: “A 
gente fica muito triste quando 
vê outros mercados da cida-
de passando por reformas, é 
como se tivessem excluindo 
a gente das melhorias. A feira 
de Jaguaribe era muito pior e 
mais desorganizada do que 
aqui e hoje está tudo organi-
zado lá, o Mercado da Torre 
também mudou muito”. 

Severino Gadelha, 50 
anos, também vende frutas há 
32 anos no Mercado de Oitizei-
ro, afirma que é feita a limpeza 
semanal do local, porém ela 
não é muito boa, que torne o 
local agradável. Ele explica que 
reformaram os banheiros, mas 
é preciso revitalizar esses mer-
cados tradicionais da cidade. 

Nos outros mercados pú-
blicos da capital as reclama-
ções não são diferentes. “Aqui 
no Mercado de Miramar, desde 
que eu era criança o pessoal 
fala nessa reforma, com me-
lhores acessos para a popula-
ção e os comerciantes. Até já 

fizeram uns banheiros aqui, 
mas precisa uma revitalização 
geral”, comenta o vendedor de 
peixe Thiago Ferreira, 24 anos.

O sócio-proprietário de 
um mercadinho, Moisés da 
Silva, 52 anos, começou a tra-
balhar no Mercado do Bairro 
dos Estados ainda criança, aos 
nove anos, carregando frete no 
carrinho de mão: “Minha vida 
foi quase toda por esses becos 
e vielas. Esse é um dos merca-
dos mais importante da cidade 
e um dos mais esquecidos, que 
esse ano tudo caminhe para 
uma reforma”.

O secretário da Sedurb, 

Fábio Carneiro, ratifica que 
revitalizar os mercados pú-
blicos é prioridade, que esses 
locais têm um valor econômico 
e cultural muito grande. “Em 
janeiro realizamos vistorias 
em todos eles, para fazer um 
levantamento das demandas 
urgentes. Nossa meta é revita-
lizar completamente os merca-
dos. Os projetos estão levando 
em consideração questões im-
portantes para comerciantes e 
consumidores, como acessibi-
lidade, por exemplo".

A Sedurb realiza periodi-
camente ações pontuais para 
melhorar as feiras e mercados. 

No Mercado Central, por exemplo, 
foram retiradas mais de 100 tone-
ladas de entulhos. Já no do Castelo 
Branco já foi concluído uma parte 
do estacionamento, a fachada e 
rampas de acessibilidade.  O ad-
ministrador do mercado, Rogério 
Carvalho, garante que a reforma 
da parte interna começará nos 
próximos meses. 

José Anízio, 60 anos, vende 
plantas no mercado e não escon-
de a satisfação ao ver a realidade 
do local sendo transformada. “Eu 
já esperava há 25 anos por essa 
reforma; tínhamos esperança 
que um dia ia chegar e chegou! 
Ainda falta fazer os galpões aqui 
para dentro, mas agora já temos 
rampa de acessibilidade – pois sou 
cadeirante e era triste – e até uma 
entrada nova”, comemora.

De acordo com a Sedurb, os 
mercados Central, do Bairro dos 
Estados, Jaguaribe (parte que 
compreende a feira), Oitizeiro e 
Cruz das Armas serão reforma-
dos. Além deles, os mercados 
do Rangel, Valentina e Castelo 
Branco também vão receber in-
tervenção. Já o Mercado do Bes-
sa está com projeto e orçamento 
finalizado. 

Comerciantes denunciam falta de infraestrutura em pontos como os mercados do Bairro dos Estados e de Oitizeiro; Sedurb diz que reformas serão realizadas

Foto: Evandro Pereira

SERVIÇO 
Preço das Tarifas na Região Metropolitana de João 
Pessoa (Dados do passelegal.com.br)

n João Pessoa: R$ 4,00 (cartão passe legal) R$ 4,15 
(dinheiro)

n Santa Rita: R$4,35

n Várzea Nova: R$4,00

n Bayeux: R$4,00

n Cabedelo (Via mar e jacaré / Via Intermares e Bes-
sa): R$ 4,00 (cartão passe legal) R$4,15 (dinheiro)

n Cabedelo: (BR 230) R$ 4,20 (cartão passe legal) / 
R$ 4,35 (dinheiro)

Foto: Roberto Guedes
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Durante o período chuvo-
so, a população deve redobrar 
os cuidados com higiene do-
méstica, a fim de evitar aciden-
tes com escorpiões. De acordo 
com o Centro de Assistência 
Toxicológica da Universidade 
Federal da Paraíba (Ceatox),  
são registrados, em média, 200 
casos por mês. O Ceatox ressal-
ta que esta é a época em que 
há maior número de registros, 
por isso, é importante redo-
brar a atenção fora e dentro de 
casa também.

Além de trazer benefí-
cios, como a cheia dos açu-
des, a temporada de chuvas 
também chega acompanhada 
de alguns transtornos para o 
paraibano. Nesse período do 
ano é comum muitas pessoas 
também se depararem com o 
aparecimento de animais pe-
çonhentos em suas casas que, 
nesta época, são identificados 
com maior facilidade em am-
bientes domésticos. 

Segundo Luiz Carlos Cos-
ta, coordenador adjunto do 
Ceatox, o animal venenoso 
mais fácil de ser encontrado 
no meio urbano é o escorpião 
que, com as chuvas, busca abri-
go em locais aquecidos. “Além 
disso, como o escorpião tem 
hábitos noturnos, é importante 
tapar ralos e frestas ao entar-
decer”, ressalta. 

Em 2020, o Ceatox regis-
trou 2.421 casos de picadas de 

escorpião, 202 deles apenas no 
período de maior precipitação 
na capital e arredores. Em com-
paração com outras épocas do 
ano, Luiz relata que de maio a 
agosto o número de acidentes 
pode ser ainda maior: “Duran-
te e após as chuvas, os escor-
piões saem de seus abrigos 
para se alimentarem, sendo de 
até 10% o aumento no número 
de casos de picadas”. Por conta 
da pandemia, o Ceatox ainda 
não possui dados referentes a 
este ano, uma vez que os levan-
tamentos passaram a ocorrer 
semestralmente.

Período de chuvas
Segundo o mestre em Bio-

logia Animal, Welton Dionisio 
da Silva, embora o período de 
chuvas seja o momento em que 
esses animais são vistos com 
regularidade, é durante o ve-
rão que os escorpiões se repro-
duzem. “Escorpiões costumam 
se alojar em entulhos e rede de 
esgoto que tendem a alagar e 
estarem frios nesse período. 
Como esses animais são inca-
pazes de produzir seu próprio 

calor corporal, eles procuram 
abrigo dentro das residên-
cias”,  afirma. De acordo com 
o biólogo, este artrópode tem 
preferência por locais úmidos 
e quentes porque essas carac-
terísticas facilitam sua loco-
moção e, por isso, são vistos 
em épocas mais frias, quando 
dentro de casa é mais aconche-
gante e aquecido.

O especialista destaca que 
a melhor forma de se prevenir 
desta praga urbana é evitar o 
acúmulo de lixo e entulho (re-
síduos de obras, pedaços de 
madeira, etc.) no quintal de 
casa. Welton lembra que, ao 
manter o ambiente residencial 
sujo, as pessoas criam um meio 
propício para a instalação de 
outros animais além de escor-
piões, como aranhas, vespas 
e até mesmo cobras.  “Outras 
medidas são: sacudir sapatos 
e roupas antes de vestir, vedar 
soleiras de portas e janelas, 
usar telas em ralos, pias e 
tanques; e preservar 
possíveis preda-
dores desses 
animais como 
lagartos e sa-
pos”, enumera 
Welton. Ele 
reforça, que é 
importante que 
cada morador 
faça sua parte 
porque o escorpião 
que se abriga na casa 
vizinha também pode 
se locomover para outras 
casas próximas.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Atenção especial em casos com crianças e idosos
Luiz Carlos Costa informa 

que o Ceatox funciona de segun-
da a sexta-feira, agindo como um 
centro de informações e, por este 
motivo, não oferece atendimento 
presencial. O coordenador do 
Centro de Assistência reforça 
que, em caso de acidentes, a ví-
tima deve lavar o local com água 
e sabão e colocar compressa 
morna para aliviar a dor. 

“Sendo criança menor que 

7 anos e idosos, também reco-
mendamos que a pessoa se dirija 
a um hospital para avaliação”, 
afirma Luiz. Ele ainda reforça que 
se a vítima sentir dores insupor-
táveis ou tiver outros sintomas, 
como náuseas, vômitos, dores 
abdominais, também é neces-
sário buscar atendimento de 
urgência em um hospital.

“No caso de acidentes com 
cobras, aranhas e escorpiões, 

o Hospital Universitário Lauro 
Wanderley é referência no aten-
dimento desses três tipos de 
animais peçonhentos por terem a 
guarda dos soros específicos, os 
demais casos se dirigem a hospi-
tais de urgência e emergência”, 
finaliza Luiz Costa.

Escorpião Educa
No Brasil, a espécie mais 

conhecida é a Tityus stigmurus, 

popularmente conhecida como 
‘escorpião amarelo’, encontrado 
em cidades e áreas rurais tam-
bém. No entanto, existem outras 
espécies menos conhecidas e com 
potencial de reprodução e invasão 
doméstica semelhante a do escor-
pião amarelo. “A espécie Tityus 
stigmurus é a maior responsável 
pelo número de acidentes causa-
dos por esses animais em todo o 
Nordeste”, constata Welton.

O projeto de extensão Escor-
pião Educa, da UFPB, se dedica a 
estudar estes animais e divulgar, 
nas redes sociais, o conhecimento 
obtido. “O objetivo do projeto 
Escorpião Educa é promover uma 
troca de conhecimento com o sa-
ber popular de famílias de João 
Pessoa”, Welton, que também 
faz parte da iniciativa, relata que 
através de ações educativas, é 
possível prevenir acidentes.

No ano passado, foram 
2.421 casos registrados 

pelo Ceatox. Maio a 
agosto é o período do ano 
com maior ocorrência de 
acidentes com escorpiões.

CUidAdos 

n Manter a casa higienizada;

n Remover entulhos do quintal;

n Vedar ralos e portas;

n Manter a casa iluminada e arejada.

serviço

n Teleatendimento Ceatox (83) 3224-6688 

ou (83) 3216-7007 

n Abrangência Nacional: 0800 722 6001

Tityus stigmurus, o popular ‘escorpião amarelo’, 
encontrado em áreas urbanas e rurais, é o tipo com 

mais registros de picadas na região Nordeste

Pesquisa científica

UFPB cria hidrogel natural para uso agrícola
Um grupo de pesquisadores 

da Universidade Federal da Paraíba 
(UFPB) desenvolveu um hidrogel à 
base de polímeros de glicerol para 
auxiliar na retenção de água nos solos. 
A universidade já obteve a patente do 
invento junto ao Instituto Nacional 
de Propriedade Intelectual (Inpi) e 
aguarda parcerias para viabilizar a 
comercialização da tecnologia.

De acordo com um dos inven-
tores, o técnico do Laboratório de 
Materiais e Biossistemas (Lamab), 
Lucas Fernandes, a contribuição da 
UFPB foi apresentar uma alternativa 

mais econômica e mais sustentável a 
uma prática já existente, que é o uso 
de hidrogel em solos como técnica 
para concentrar a quantidade de água 
em pontos específicos e melhorar o 
desempenho agrícola. O produto cria-
do, à base de glicerol (PGC) – comer-
cialmente conhecido como glicerina 
–, oferece desempenho semelhante 
ao hidrogel à base de poliacrilamida 
(PAAm), polímero sintético utilizado 
comercialmente.

Com uma economia que chega a 
cerca de 50% do valor de produção 
comparado ao hidrogel sintético, o 

invento da UFPB é feito a partir de 
matéria-prima natural e, portanto, re-
sulta em menor impacto para o meio 
ambiente, já que é produzido a partir 
do uso em larga escala do glicerol, 
um subproduto do biodiesel. A cada 
100 litros de biodiesel produzidos, 
10 litros são de glicerol (ou gliceri-
na), explicou o pesquisador Lucas 
Fernandes. 

Garantindo o atendimento da 
necessidade hídrica em alguns culti-
vos, a tecnologia aumenta a permea-
bilidade do solo, estanca a erosão e 
o escoamento de água, ajudando no 

crescimento das culturas, já que há 
redução na perda de nutrientes. Se-
gundo Lucas Fernandes, a tecnolo-
gia pode beneficiar diretamente os 
agricultores, principalmente os que 
vivem em áreas com poucas chuvas, 
pois reduziria os gastos derivados das 
perdas de nutrientes, minimizando o 
desperdício de água e proporcionan-
do aumento na produção.

“Indiretamente, todos seriamos 
beneficiados, pois teríamos produ-
tos da mais alta qualidade, além de 
podermos ter mais um ganho em 
sustentabilidade utilizando produ-

tos biodegradáveis”, acrescentou 
Fernandes.

Parte de um projeto realizado 
desde 2019, sob a coordenação do 
professor do Departamento de En-
genharia de Materiais do Centro de 
Tecnologia da UFPB, Eliton Souto, a 
criação do hidrogel foi o resultado da 
dissertação da então mestranda Maria 
Raquel Andrade e envolveu cinco pes-
quisadores dos campi de João Pessoa 
e de Areia, nas áreas de Engenharia de 
Materiais e de Agronomia. Os outros 
inventores são os pesquisadores Ro-
seilton Fernandes e Alex Santos.

Foto: Divulgação

Ceatox registra média mensal de 200 casos de picadas, 
e temporada chuvosa eleva ocorrências em até 10% 

Chuva aumenta
os ataques de 
escorpiões
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Produção de entorpecente era realizada em Mangabeira e a venda ocorria em bairro nobre da capital; uma pessoa foi presa
A Polícia Civil da Paraí-

ba descobriu no início da 
noite dessa segunda-feira 
(17) um esquema semi-in-
dustrial para a produção de 
drogas em João Pessoa. A 
ação, realizada por equipes 
da Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes de João Pes-
soa resultou na prisão de um 
homem suspeito de integrar 
uma organização criminosa  
e na apreensão de nove qui-
los de drogas, além de uma 
arma de fogo.  

Segundo o delegado 
Bruno Germano, os traba-
lhos são resultados de 15 
dias de investigação. “A DRE 
já vinha investigando esse 
grupo criminoso e fazendo 
monitoramento permanente 
e conseguimos prender um 
dos suspeitos e localizar os 
endereços usados no esque-
ma”. Ainda de acordo com o 
delegado, o esquema crimi-
noso envolvia até um imóvel 
de luxo situado no bairro de 
Manaíra, em João Pessoa.

Ainda de acordo com o 
delegado, o esquema crimi-
noso envolvia até um imóvel 
de luxo situado no bairro 

Esquema semi-industrial de 
drogas é descoberto em JP

Fotos: Polícia Civil

As drogas foram apreendidas nos bairros de Manaíra e em Mangabeira, onde os policiais da DRE encontraram uma prensa hidráulica usada para embalar os entorpecentes em grande quantidade

de Manaíra, em João Pessoa. 
“Nossas equipes abordaram 
o suspeito na rua, quando 
ele estava se deslocando. 
Com ele, foram encontrados 
entorpecentes. Mas nossas 
equipes já sabiam que havia 
mais drogas na residência 

onde ele mora, em Manaíra”, 
acrescentou. 

 No endereço do suspei-
to, os policiais encontraram 
uma quantidade maior de en-
torpecentes. Em seguida, fo-
ram realizadas diligências no 
bairro de Mangabeira, onde a 

equipe da DRE encontrou um 
imóvel usado para produzir e 
embalar drogas. “No local ha-
via até uma prensa hidráulica 
industrial que era usada para 
embalar os entorpecentes em 
grande quantidade”, explicou 
Bruno Germano.

Ao todo, foram apreendi-
dos quatro quilos de cocaína, 
um quilo de crack e quatro qui-
los de maconha, sendo dois do 
tipo “skunk”, que possui poder 
alucinógeno 20 vezes maior 
em relação ao outro entorpe-
cente mais comum. O material 

foi apreendido e será condu-
zido para perícias. O homem 
preso passou por interroga-
tório e, em seguida recolhido 
à carceragem da Central de 
Polícia, ficando à disposição 
da Justiça. Ele responderá por 
prática de tráfico de drogas.

Drone é usado no transporte 
de entorpecente para presídio

Uma ação criminosa 
que já virou rotina voltou a 
acontecer no Presídio Padrão 
de Cajazeiras onde policiais 
penais e militares conse-
guiram derrubar um drone 
que transportava drogas. O 
fato aconteceu na noite da 
segunda-feira (17) quando o 
pessoal do plantão percebeu 
a presença do equipamento 
sobrevoando as imediações 
do estabelecimento prisional.

No drone foram encon-
trados amarrados no drone, 
185 gramas de cocaína e 
192 gramas de substância 
análoga à maconha. Todo o 
material apreendido foi le-
vado à Delegacia de Polícia 
de Cajazeiras. Os policiais 
ainda realizaram rondas nas 
imediações do presídio, no 
entanto, ninguém foi localiza-
do ‘pilotando’ o equipamento.

De acordo com as infor-
mações, ao avistar o objeto 
voador um dos policiais efe-
tuou um tiro com munição 
não letal derrubando o drone.

Esta não é a primeira vez 

que é registrado esse tipo de 
ocorrência. Em uma delas, 
duas pessoas chegaram a 
ser presas, pois os policiais 
conseguiram localizar onde o 
drone estava sendo ‘pilotado’.

Delivery
Um homem foi preso na 

cidade de Uiraúna, no Ser-
tão do estado, acusado de 
comercializar drogas em sua 

residência. Segundo o dele-
gado Glauber Fontes, a pri-
são aconteceu após denúncia 
anônima pelo número 197, o 
Disque-Denúncia da Polícia 
Civil. Ele disse que os poli-
ciais da Delegacia de Uiraúna 
receberam a informação de 
que um homem desconhecido 
na região estaria vendendo 
drogas em sua casa, no bairro 
Cristo Rei. 

Diário Oficial publica várias 
mudanças na Polícia Civil

A delegada Maísa Felix 
Ribeiro de Araújo foi nomea-
da superintendente regional 
da Polícia Civil, com sede em 
João Pessoa. Ela substitui 
o delegado Luciano Soares 
que foi designado para as-
sumir uma delegacia seccio-
nal na região de Guarabira, 
no Brejo do estado. Para a 
coordenação geral das Dele-
gacias Especializadas da Mu-
lher foi nomeada a delegada 
Renata Matias.

Também deixa o car-
go de superintendente re-

gional o delegado Sylvio 
de Lyra Rabelo Neto. En-
quanto isso os delegados 
Cristiano Jacques Lima de 
Araújo e Glauber Antônio 
Fialho Fontes vão assumir 
os cargos de superinten-
dentes regionais.

Outras exonerações e 
nomeações de cargos no 
âmbito da Polícia Civil da 
Paraíba foram publicadas na 
edição dessa terça-feira (18) 
do Diário Oficial do estado e 
assinadas pelo governador 
João Azevêdo.

Maísa Felix foi nomeada para a 
Superintendência da Polícia Civil

Foto: Arquivo

Cocaína e maconha foram apreendidas amarradas no drone interceptado

Foto: Ascom-Seap

Desvendado

Suspeito de homicídio tem 
prisão preventiva decretada

Um jovem de 24 anos, 
que não teve o nome re-
velado foi preso nessa 
segunda-feira (17) apon-
tado como autor do ho-
micídio que vitimou Jo-
senildo Carvalho de Melo, 
conhecido como “Nildo”. 
A prisão foi realizada por 
agentes da Delegacia de 
Homicídios da capital sob 
o comando da delegada 
Emília Ferraz em cumpri-
mento a mandado de pri-
são expedido pelo Juízo 
da 2ª Vara do Tribunal do 
Júri da capital.

A delegada Emília 
Ferraz, que presidiu o in-
quérito informou que o 
homicídio aconteceu na 
noite de 3 de outubro do 
ano passado, no bairro 
do Rangel, na capital, vi-
timando um rapaz que 
não tinha antecedentes 
criminais, mas teria dito 

na comunidade que de-
nunciaria à Justiça quem 
teria matado o seu irmão.

Emília acrescentou 
que “Nildo” era um tra-
balhador e pai de família, 
nascido e criado naquela 
comunidade e teria sido 
emboscado numa ação 
criminosa sendo morto 
por 15 disparos de pistola 
calibre 380, como “quei-
ma de arquivo” , pois teria 
declarado aos moradores 
do bairro que iria à Justiça 
para prestar informações 
sobre a identificação das 
pessoas que, no passado, 
teriam atentado contra a 
vida de seu irmão caçula”, 
revelou a delegada Emília 
Ferraz.

Sem chances
A Polícia Civil está in-

vestigando o assassinato 
de um homem de 23 anos 

ocorrido na noite dessa 
segunda-feira (17), na via 
pública, na Perimetral Sul, 
próximo à comunidade 
Gervásio Maia, no bairro 
Colinas do Sul, também 
na capital. 

A vítima, identifica-
da como Joebert Viria-
to Alves estava em uma 
esquina quando foi sur-
preendido pelos atira-
dores, que fugiram logo 
após o crime. O Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu) ainda foi 
acionado, mas no local, 
apenas constatou o óbito. 

A esposa da vítima 
esteve no local e infor-
mou aos policiais que o 
rapaz teria sofrido uma 
tentativa de homicídio há 
poucos dias. A polícia não 
deu detalhes ou informa-
ções sobre os anteceden-
tes criminais do homem.

Um foragido do siste-
ma prisional da Bahia foi 
recapturado pela Polícia 
Rodoviária Federal na BR-
230, km 20, próximo ao 
acesso da Avenida Pedro 
II, em João Pessoa. O ho-
mem de 35 anos, que teve a 
identidade e imagem pre-
servadas foi encaminhado 
à Central de Flagrantes da 
Polícia Civil, em João Pes-
soa, e deverá ser encami-
nhado para cumprimento 

da pena imposta pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado 
da Bahia. Até o final da tar-
de de ontem ele ainda se 
encontrava na carceragem 
da Central de Polícia.

Segundo a PRF, o 
homem foi recapturado 
quando dirigia um veículo 
Celta.  Os policiais realiza-
vam fiscalização rotineira 
na rodovia federal quan-
do avistaram o veículo em 
situação suspeita, sendo 

determinado ao motorista 
que parasse. Ao realizar 
consultas aos sistemas foi 
constatado que o condutor 
possuía um mandado de 
prisão em aberto pelo cri-
me de roubo. 

De acordo com a PRF, 
através de imagens foi 
constatado a fuga do pri-
sioneiro  do sistema pri-
sional de Vitória da Con-
quista, na Bahia, desde 
setembro de 2016.

Fugitivo da Bahia, desde 
2016, é recapturado na PB
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Ministério da Saúde indica que estado só fica atrás do Rio Grande do Sul na imunização com as duas doses de vacinas contra a covid
A Paraíba é o segundo 

ente federativo que mais va-
cina. Um comparativo de per-
centual de plenamente vaci-
nados contra a covid-19, com 
o esquema duas doses, aponta 
o estado com 9,6%, ficando 
atrás apenas do Rio Grande do 
Sul, com 10,3%. Na região Nor-
deste, o Rio Grande do Norte 
vem em segundo, com 8,36%, 
seguido de Pernambuco com 
7,7%. Os dados são do Minis-
tério da Saúde, e datam dessa 
terça-feira, 18 de maio. 

Até a manhã de ontem, 
foi registrada no sistema de 
informação SI-PNI a aplica-
ção de 1.164.140 doses na 
Paraíba. Desde o dia 19 de ja-
neiro até o momento, já foram 
distribuídas 1.408.078 doses 
da vacina Sinovac/Butantan, 
AstraZeneca/ Fiocruz e Pfi-
zer/Comirnaty para os 223 
municípios. A Campanha de 
Vacinação em andamento in-
corporou, até a entrega na 19ª 
pauta, os seguintes grupos 
prioritários: trabalhadores 
de Saúde (100%); idosos com 
60 anos ou mais que residem 
em instituições de longa per-
manência e pessoas a partir 
de 18 anos de idade, com de-

ficiência, institucionalizadas 
(100%); povos indígenas vi-
vendo em terras demarcadas 
(100%); idosos de 60 anos 
ou mais (100%); quilombo-
la (100%); Forças de Segu-
rança, Salvamento e Forças 
Armadas (31,6%); comorbi-
dade, gestantes, puérperas e 
população com deficiência 
permanente (24,76% até 16ª 
pauta, mais 5,1% e 12,63% da 
vacina Pfizer aos municípios 
de João Pessoa, Cabedelo e 
Campina Grande).

De acordo com a geren-
te executiva de Vigilância 
em Saúde da Paraíba, Talita 
Tavares, 135 municípios da 
Paraíba encontram-se com 
o registro de doses aplicadas 
acima dos 80%, consideran-
do as doses 1 e 2 aplicadas 
em relação às recebidas. E 68 
estão com o registro completo 
de esquema vacinal acima de 
90%. As cinco cidades que 
apresentaram maior percen-
tual foram São José do Brejo 
de Cruz, Boa Vista, Teixeira, 
Quixaba e São Sebastião do 
Umbuzeiro. 

A gerente reforça a im-
portância das gestões munici-
pais de fazerem a busca ativa 

dos usuários com esquema va-
cinal iniciado. Ela explica que é 
preciso garantir a imunidade 
estabelecida pelos laborató-
rios produtores das vacinas 
dentro do tempo correto de 
aprazamento. Embora alguns 
municípios estejam com a apli-
cação da dose 2 atrasada, Tali-
ta Tavares pontua que, mesmo 
com o intervalo entre as doses 
superado, a vacina não perde 
o efeito. Pelo contrário, o que 
pode ameaçar é deixar de to-
mar a segunda dose.

Ontem, a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) irá re-
ceber mais um lote de Corona-
Vac, que será distribuído entre 
os municípios que estão com 
a aplicação da D2 atrasada. 
“Essas doses foram solicitadas 
de acordo com levantamentos 
apresentados por gestores dos 
municípios. A gente entende 
que eles têm esse levanta-
mento, acompanhamento dos 
usuários com o esquema em 
aberto e assim essa remessa 
vem atender a essa solicita-
ção”, explica a gerente. 

Até o momento, 777.689 
pessoas foram vacinadas com 
a primeira dose e 388.790 com 
a segunda dose da vacina.

Paraíba tem 2o maior índice de 
pessoas plenamente vacinadas

Vacina da Pfizer em mais 10 cidades

Uma internação a cada 14 minutos

Testagem tem 15% de resultado positivo

A Paraíba está aumentando de 
três para 10 os municípios com capa-
cidade técnica de vacinação contra a 
covid-19 com as doses da Pfizer/Co-
mirnaty. Hoje, a Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) fará a distri-
buição de 11.700 doses 
da vacina, referentes à 
primeira parte do esque-
ma vacinal de 5,06% da 
população prioritária. Se-
rão contempladas pessoas 
com comorbidade, ges-
tantes e puérperas com 
comorbidade e pessoas 
com deficiência perma-
nente que possuem au-
xílio BPC.

Até ontem o estado 
totalizou o recebimento 
de 1.691.760 doses de 
vacinas. Este é o segundo 
lote de vacinas da Pfizer/
Comirnaty distribuído na 
Paraíba. De acordo com a 
20a pauta de distribuição, 
as 11.700 doses serão di-
vididas de forma integral, sem 
o armazenamento de reserva técnica 
na rede de frio da SES, para: Bayeux 
(696), Cabedelo (426), Cajazeiras 
(396), Campina Grande (2.412), 

Guarabira (366), Itabaiana (168), 
João Pessoa (5.184), Patos (642), San-
ta Rita (882) e Sousa (528). Anterior-
mente, apenas a capital paraibana, 
Campina Grande e Cabedelo haviam 

recebido os imunizantes da 
Pfizer, por conta da capa-
cidade técnica de manejo 
das doses. 

 O secretário de Saú-
de do estado, Geraldo 

Medeiros, enfatiza que é 
necessário manter o plane-
jamento e os critérios de 

vacinação para o cum-
primento do cronograma 
de acordo com o Plano 
Nacional de Vacinação 
(PNI). “É importante que 
os municípios priorizem 
dentro do público com 
comorbidade as gestan-
tes e puérperas que pos-
suam hipertensão, dia-
betes gestacional, condi-

ções respiratórias graves 
e outros agravos previstos 

no Plano Operacional de Va-
cinação”, reforça. O intervalo entre 
a primeira e a segunda dose da va-
cina deverá obedecer o prazo de 12 
semanas.

A Paraíba tem 855 novos casos 
de covid-19 confirmados pelo boletim 
de ontem da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES-PB), somando um total 
de 311.355 confirmações da doença 
desde o início da pandemia. O Centro 
Estadual de Regulação Hospitalar re-
gistrou, entre segunda-feira e ontem, 
102 internações em razão do novo 
coronavírus – o número representa 
uma média de uma internação a cada 
14 minutos. A última atualização da 
SES-PB também contabilizou 27 novos 
óbitos pela doença, totalizando 7.275 
vítimas da covid-19 no estado. Até o 
momento, 214.212 pacientes já se 
recuperaram do novo coronavírus.

A taxa de ocupação total dos leitos 
de Unidade de Tratamento Intensiva 
de covid-19 para adultos, crianças 
e os leitos obstétricos é de 70% em 
toda a Paraíba. Com o recorte feito 
para os leitos UTI adultos apenas na 
Região Metropolitana de João Pessoa, 
essa taxa chega a 69%. Em Campina 
Grande, o percentual é de 67%. Já 
no Sertão paraibano, a ocupação dos 
leitos de UTI adulto chega a 94%.

No boletim divulgado ontem, os 

cinco municípios que mais concen-
traram os casos novos foram: João 
Pessoa, com 95 novas confirmações 
e um total de 82.620 casos; Campina 
Grande, com 78 novos casos, totali-
zando 27.905; Patos, com 65 novos 
casos, somando 10.895; Pombal, com 
41 novos casos, totalizando 3.970 
e Guarabira, com 36 novos casos, e 
um total de 7.512 confirmações da 
doença.

Até ontem, a Paraíba tinha aplica-
do 1.166.479 doses de vacina contra 
a covid-19. Desse número, 777.689 
pessoas foram vacinadas com a pri-
meira dose do imunizante e 388.790 
com a segunda dose. O estado já fez 
a distribuição de 1.408.168 doses de 
vacina aos 223 municípios paraibanos.
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A Prefeitura Municipal 
de João Pessoa tem realizado 
testagem móvel para o diag-
nóstico da covid-19. Na últi-
ma segunda-feira, das 18h30 
às 21h, foram realizados 140 
testes do tipo Swab e de san-
gue, que registraram 15% de 
resultados positivos. No caso 
apenas do primeiro tipo de 
exame, que é mais preciso, 
30% dos 40 testes realizados 
deram positivos.

A ação itinerante aconte-
ce em parceria com o ônibus 
do Consultório na Rua, que 
está até sexta-feira no Busto 
de Tamandaré. Além desse 
ponto, o serviço também está 
disponível no Centro de Re-
ferência a Assistência Social 
(Cras) Jaguaribe das 8h às 
12h. Outros bairros da capital 
devem receber a ação itine-
rante nas próximas semanas.

A testagem massiva é ne-
cessária para a contenção de 
danos causados pela covid-19, 
mas é importante que a popu-
lação não relaxe nos cuidados 
preventivos relacionados à 
doença. O secretário de Estado 
da Saúde, Geraldo Medeiros, 
reforçou que os paraibanos e 
paraibanas devem manter o 

respeito ao isolamento físico, 
evitando aglomerações, e que 
devem continuar usando más-
caras e higienizando as mãos 
com álcool em gel ou água e 
sabão. 

Na 25ª avaliação do Pla-
no Novo Normal Paraíba foi 
observado um aumento de 
municípios na classificação 
de bandeira laranja. Com re-
lação a esse aspecto, Medeiros 
informou que a Secretaria de 
Estado da Saúde e o governa-
dor João Azevêdo estão se reu-
nindo para definir as medidas 
restritivas que serão adotadas 
pelo novo decreto estadual. 
“Nós temos um cenário preo-
cupante, com uma parcela im-
portante de municípios parai-
banos que estão em bandeira 
laranja.  O Governo do Estado 
está analisando e tomando 
medidas de isolamento físico, 
no sentido de evitar o colapso 
do sistema de saúde. Já esta-
mos observando um número 
elevado de ocupação no Ser-
tão e Alto Sertão paraibano 
e, em função disso, algumas 
ações e restrições estão sendo 
definidas”, disse o secretário 
de Saúde.

Segundo Geraldo Medei-
ros, além das medidas res-
tritivas, a Paraíba também 
demonstra preocupação em 

manter a eficiência e rapidez 
na vacinação da população, 
reiterando que a imunização 
é outra arma aliada – além do 
isolamento – contra o novo 
coronavírus. 

“Ontem recebemos mais 
143.200 doses do Butantan e 
Pfizer, hoje devemos receber 
doses da Astrazeneca, e distri-
buir aos municípios. O isola-
mento físico dos paraibanos e 
a vacinação célere, junto à dis-
ponibilidade dessas vacinas 
para os municípios, faz com 
que a Paraíba seja atualmente 
o segundo estado que mais 
vacinou e primeiro no Norte 
e Nordeste com mais pessoas 
vacinadas. Isso é atribuído à 
logística que foi montada pelo 
Governo do Estado”, ressaltou 
Medeiros.

Das doses recebidas, con-
forme pontuou o secretário 
de Saúde do estado, 65.200 
da CoronaVac serão destina-
das para a aplicação da se-
gunda dose e é essencial que 
as pessoas entendam que há 
necessidade de receber a pri-
meira dose e a segunda dose 
dos imunizantes dentro do 
intervalo previsto por cada 
um deles. “Só assim você terá 
sua imunidade e proteção 
definitiva”, observou Geraldo 
Medeiros.

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Beatriz de Alcântara
Especial para A União

Apenas entre a segunda-feira 
e ontem, foram registradas, na 
Paraíba, mais 102 internações 
de pacientes infectados pelo 
novo coronavírus, com 70% 

dos leitos no estado ocupados.
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‘Futuro dos museus’
Nesta quarta-feira, Fundação Casa de José Américo realizará 
uma mesa-redonda virtual sobre o tema com os artistas visuais 
Chico Pereira (foto) e Dyógenes Chaves. Página 12
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“Oliveira de Panelas, você 
vai pagar o que tem feito a 
poeta mais fraco do que eu!”, 
desafia o cantor e compositor 
Totonho, para logo em segui-
da confessar: “Eu estou com 
medo de me encontrar com ele 
e levar uma pisa tão grande” 
(risos). Esse é o clima que deve 
estar presente na edição espe-
cial do Palco Tabajara de hoje, 
a partir das 20h, no dia em que 
se comemoram os 18 anos da 
Usina Cultural Energisa.

A provocação, porém, não 
ficou sem resposta. “Dentro do 
desafio poético, meu caro ami-
go Totonho / Esse daí é meu 
sonho / Juro por Nossa Senho-
ra / Mas quem me ver não há 
quem diga / Se você quiser bri-
ga / a gente começa agora”, de-
clamou de improviso o repen-
tista, poeta e cantor Oliveira de 
Panelas. Se o momento vai ter 
tréplica, apenas acompanhan-
do as apresentações gratuitas, 
que serão transmitidas pelas 
redes sociais da Rádio Taba-
jara (Facebook, Instagram e 
YouTube) e pela Tabajara FM 
105,5. A TV Assembleia tam-
bém fará a transmissão ao vivo 
do evento, por meio do canal 
8.2 (TV aberta Grande João 
Pessoa, Campina Grande, Pa-
tos e região), canal 11 na Net e 
340.2 na Sky, GVT e Claro.

A cantoria poética de tra-
dição tão nordestina é o que 
une os artistas na noite de hoje. 
Totonho promete levar ao ‘Pal-
co’ as principais músicas dos 
seus álbuns em um show o 
qual revela gostar muito, e que 
seus parceiros de banda deno-
minam de “Totonho das anti-
gas” porque será apresentado 
apenas com máquinas eletrô-
nicas: “pancadas eletrônicas, 
micro-ondas sonoras e a gui-
tarra do Leo Ramaro Mendes”, 
resume ele. 

Já Oliveira é enfático ao 
dizer que não tem nada pre-
parado para apresentação de 
logo mais. “Porque eu faço 
mesmo na improvisação. Mas 
eu estarei recitando alguns 

poemas, algumas canções e a 
temática vai ser para o vislum-
bramento da arte”.

Se de um lado Totonho 
inova a modalidade artística 
com seu repente eletrônico, 
Oliveira de Panelas renovou 
essa tradição nordestina de-
vido aos temas modernos que 
aborda e a técnica para fazer 
os versos. “O formato do re-
pente que eu faço – até conver-
sei sobre isso com Oliveira de 
Panelas semana passada – não 
improviso como um repentista. 
Improviso canções, improviso 
uma balada. Mas improviso 
mesmo: chego lá, e se alguém 
tocar uma base, eu canto em 
cima”, explica Totonho, que diz 
usar toda a influência dos gran-
des nomes da MPB para fazer 
um banco de palavras e, a par-
tir daí, ir improvisando. 

Para Oliveira, inovar o 
estilo foi uma vocação e uma 
forma de se estabelecer nes-
se meio tão competitivo. “Eu 
não tenho nada da tradição 

da cantoria, mas busquei dar 
um colorido melhor, um rit-
mo diferente, sem perder a 
cadência da beleza da arte”, 
reflete ele, que segue: “A mes-
mice das coisas, por mais bela 
que seja, se ela torna-se apá-
tica, vai perdendo o interesse. 
Eu acho que tem que haver 
uma dinâmica em tudo que 
você faz. Uma efervescência. 
Porque um trabalho quando 
ele é de uma constância, de 
um ritmo bonito, tem que ser 
dinamizado. Tem que ser au-
têntico, tem que ser contínuo, 
tem que ser bonito”.

“Em Monteiro, poeta ruim 
ou nasce morto ou os caras 
mandam pastar. Daí você en-
tende porque eu vim morar em 
João Pessoa”, brinca Totonho, 
em seu característico humor 
autodepreciativo sobre como 
sua cidade o influenciou e o to-
lheu como artista. “É uma cida-
de onde todo mundo é poeta, e 
é difícil fazer uma coisa que as 
pessoas gostem. Lá, ninguém 

pode fazer qualquer coisa: tem 
que fazer algo bacana para ser 
considerado. Aos 14 anos eu já 
era compositor e fazia canções 
de MPB, mas eu tinha medo de 
mostrar. É por isso que eu digo 
que eu sou bem menos cantor 
e sou mais compositor. Por-
que na calada, com esse medo, 
eu comecei a produzir muita 
coisa. Hoje, eu já tenho aproxi-
madamente 400 músicas”, con-
tabiliza o paraibano, comple-
mentando que algumas dessas 
canções não estão prontas e 
outras ele desmancha para fa-
zer outras.

‘Pavarotti dos Sertões’
Compartilhando a curio-

sidade de terem seus inícios 
profissionais na carreira aos 
14 anos, Totonho e Oliveira 
de Panelas trazem consigo o 
fato de terem na força da voz 
uma marca registrada e que é 
facilmente reconhecida até pe-
los ouvintes mais desatentos. 
Totonho não economiza nos 

elogios ao colega de profissão: 
“Oliveira de Panelas é o ‘Pava-
rotti dos Sertões’, o ‘Pavarotti 
do repente’. Ele é um dos me-
lhores timbres da história des-
sa modalidade”, exalta.

A alcunha, porém, não 
é assim tão bem aceita pelo 
cantor do município de Pa-
nelas, Pernambuco. “Eu acho 
que eu estou mais para Pava-
rotti, que o Pavarotti está para 
Oliveira de Panelas”, conta o 
próprio, aos sorrisos. Quem 
sempre incentivou Oliveira 
a pensar dessa foi o escritor 
paraibano Ariano Suassuna 
(1927-2014), que não gos-
tava de jeito nenhum dessa 
comparação. “‘Ele vai lá e só 
faz gargarejar’, diz Oliveira 
imitando a voz de Ariano. ‘Ele 
não faz um repente, e Oliveira 
canta, compõe, escreve, im-
provisa’”, lembra o cantador, 
para em seguida emendar 
seus versos: “Mas o que quero 
mesmo ser é Oliveira de Pane-
las / É muito diferente: nem 

ele faz o que eu faço, nem eu 
faço o que ele faz / E, no final 
de tudo isso, pode crer, somos 
iguais / Nem o Pavarotti é de 
menos, nem o Oliveira é de-
mais”, apazigua a questão. 

Por sua vez, Totonho pos-
sui uma característica vocal 
marcada pela rusticidade que 
o habilitaria a ser um repen-
tista clássico ou um aboiador, 
mas a sua voz tem ainda nuan-
ces mais melódicas e que está 
à disposição de uma irreverên-
cia que não comporta no re-
pente. E essa irreverência está 
nos tons e nos timbres. “Músi-
ca, pra mim, termina em tim-
bre. A coisa mais importante 
que aprendi em música é que 
o timbre é a primeira coisa que 
chega aos ouvidos das pessoas. 
É o timbre que faz você reco-
nhecer quem está cantando. 
Mexo muito com os timbres, 
processo os timbres”. 

Depois de ter tomado as 
duas doses da vacina contra a 
covid-19, Oliveira de Panelas 
comemora 60 anos de carrei-
ra e não deixa de retratar em 
seus versos os temas políticos 
e sociais que sempre marca-
ram sua trajetória. “Nesses 
tempos, o que a gente vê é um 
desgoverno muito grande, e 
todo mundo sabe disso: os des-
leixos, os descasos. Estamos no 
processo de suportar as conse-
quências”, percebe ele.

Nessas seis décadas de 
carreira, Oliveira de Panelas 
guarda com especial saudade 
momentos como a primeira 
vez que cantou no rádio, quan-
do ganhou o título brasileiro 
no Memorial da América Lati-
na, quando cantou para Fidel 
Castro, quando cantou para o 
Papa João Paulo II e quando 
se apresentou na França, em 
1998, e fui aplaudido efusi-
vamente de pé por franceses, 
estrangeiros e brasileiros no 
salão do livro. “Durante todo 
esse tempo, eu sempre vi que 
Deus estava mandando que 
eu cantasse. E eu cantei. Tive 
momentos apoteóticos na mi-
nha existência. Foram tantos 
os momentos de glória e de 
prazer”, conclui.

Joel Cavalcanti
cavalcanti.joel@gmail.com

Inaugurada em 19 de maio 
de 2003, a Usina Cultural Ener-
gisa completa hoje 18 anos de 
atuação no cenário da capital pa-
raibana, consolidando-se como 
um espaço de valorização de 
talentos locais e de fortalecimento 
da cultura no estado.

Desde então, a Usina vem 
se mostrando influente no início 
da carreira de artistas que já des-
pontam com destaque no cenário 
nacional da música, a exemplo de 
Bixarte e Luana Flores – que vão 
estar nesta edição da programa-
ção do ‘Palco Tabajara’. Quem 
também tem sua trajetória marca-
da de forma recorrente por aquele 
espaço é a cantora pessoense 
Nathalia Bellar.  

“É um lugar muito sagrado 
para mim, particularmente. Ao 
longo dos meus quase 15 anos de 
trajetória artística, vivi momentos 
muito marcantes nesse lugar. Eu 
lembro que esse foi um dos pri-
meiros espaços culturais a abrir 
as portas para os meus projetos”, 
conta Bellar que estreou os espe-
táculos Elis Vive e A Dona do Dom, 
em homenagem a Elis Regina e 
Maria Bethânia, respectivamente, 
na Usina. Em seguida vieram o 
seu primeiro show semiautoral 

Em Cores e a primeira versão do 
show Catavento, apresentado na 
sala Vladimir Carvalho. 

Localizada na região conheci-
da como Cruz do Peixe e sede da 
primeira subestação da capital, 
a Usina Energisa já foi palco de 
eventos como o Prêmio Energisa 
de Artes Visuais, Festival Mundo, a 
Mostra Cinema e Direitos Huma-
nos, entre outros, contabilizando 
242 exposições de arte, 3.456 
shows musicais com artistas de 
todo o Brasil e do mundo, 127 
festivais relacionados de gastro-
nomia, mercado criativo, feiras de 
artesanato, dança e cultura.  

A Usina também sediou o 
Festival de Cinema de Países de 
Língua Portuguesa (Cineport), vol-
tado para a difusão do audiovisual 
produzido pelos países de língua 
portuguesa. Desde 2014, no mês 
de dezembro, a local promove o 
‘Natal na Usina’, com uma progra-
mação cultural que sempre reúne 
os maiores nomes das artes no 
estado e grande público. No ano 
passado, devido à pandemia, o 
evento foi realizado em formato 
digital, contabilizando mais de 50 
mil acessos nas transmissões. 

“Esses projetos engrandecem 
demais a nossa cena. Eu espero 

que a Usina continue comprome-
tida com essa missão de levar arte 
para os quatro cantos do mundo, 
seja de forma virtual ou presen-
cial. É um lugar muito iluminado 
e merece toda a nossa saudação”, 
exalta Nathalia Bellar.

“As diversas iniciativas de-
senvolvidas ao longo desses 

anos transformaram a Usina 
em um ambiente expressivo e 
único. É um espaço com raízes, 
plantadas por cada um que 
passou e que contribuiu para o 
seu fortalecimento”, comemora 
a gerente de sustentabilidade da 
Energisa, Isabel Perez.

O espaço conta ainda com 

duas galerias, uma sala multiuso, 
palco para eventos com até 1 
mil pessoas, Café da Usina e um 
museu temático didático-interativo 
sobre a história da energia elé-
trica e a importância de seu uso 
racional e eficiente que, desde sua 
implantação, em julho de 2005, 
teve cerca de 100 mil visitantes.

Usina Cultural Energisa acolhe diversas áreas da cultura paraibana
Foto: Divulgação

Ao longo da sua existência, foram mais de 240 exposições de arte e quase 3.500 shows musicais com artistas de todo o Brasil e do mundo

Comemorando os 18 anos da Usina Cultural Energisa, segunda apresentação do projeto traz Oliveira de Panelas e Totonho

‘Palco Tabajara’ expõe poesia
Fotos: Cácio Murilo-Rafael Passos/Divulgação

Oliveira de Panelas (E) terá o seu 
repertório com base na improvisação; 
já Totonho (D) levará as principais 
músicas dos seus álbuns

Através do QR Code acima, 
acesse a página no Facebook 

da Rádio Tabajara
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Para Nara Macedo, que me apresentou a obra da 
nigeriana Buchi Emecheta.

E agora, José?
E agora, Maria?
Não tenho a menor ideia sobre o que quero ou 

devo escrever e tenho de me apressar porque este 
computador vai estar ocupadíssimo amanhã quando 
minha neta voltar para casa, pois é por ele que ela as-
siste suas aulas online.

Tenho andado meio ocupada, meio distraída, ora 
lendo, ora vendo TV, ora respondendo as mensagens 
do WhatsApp, ora lendo um romance, mas nada pare-
ce capaz de prender minha atenção inteiramente. No 
momento, tento engrenar a leitura de dois romances: 
Um Amor Incômodo, de Elena Ferrante (1943-). Ferran-
te é napolitana e mantém grande segredo sobre sua 
real identidade. Um Amor Incômodo me foi emprestado 
por uma amiga, uma leitora voraz. Diga-se de passa-
gem, que essa amiga já leu mais de 500 livros só du-
rante a pandemia. Mas a leitura não engrena, por mais 
que eu insista. Aliás, esse não é o primeiro livro dessa 
autora que tento ler e não consigo. O primeiro, A Amiga 
Genial, também abandonei após as primeiras páginas. 
Também me tinha sido veementemente recomendado 
por outra amiga, uma leitora. Acho que vou terminar 
desistindo desse, como desisti do outro.

Também estou lutando para terminar a leitura do 
romance Cidadã de Segunda Classe (Dublinense, 1974) 
da nigeriana Buchi Emecheta (1944-2017), de quem 
já tinha lido o romance No fundo do Poço (Dublinense, 
1972). Ambos os romances tratam de relações desi-
guais entre homens e mulheres, na África contempo-
rânea, no caso específico, na Nigéria. O que vemos é o 
questionamento da até então inquestionável posição 
do patriarcado pelas mulheres africanas depois que 
conseguem alcançar uma posição social dentro deste 
patriarcado até então intocado. E, o mais irônico disso 
tudo é que as próprias mulheres apoiam o binômio “o 
homem manda e a mulher obedece”. E não tem essa de 
sororidade não. A organização da sociedade é baseada 
na confortável (para os homens) aceitação do status 
quo. E ai da mulher que fugir dessa organização sime-
tricamente calculada! Até a quantidade de lágrimas 
derramadas pela esposa na partida do esposo é auste-
ramente observada e pesada pelos membros da famí-
lia. Espera-se que ela demonstre a intensidade da sua 
dor pela partida do seu marido e senhor derramando 
rios de lágrimas na despedida no aeroporto. É assim 
em Cidadã de Segunda Classe. A jovem esposa tem di-
ficuldade de derramar as lágrimas esperadas por to-
dos e isso lhe é cobrado pelo marido e pelos outros 
membros da família (eu sairia muito mal nessa foto, 
pois não consigo derramar lágrimas nessas situações 
regulamentares em que se espera que a pessoa chore. 
Às vezes, choro por razões bem mais triviais, mas em 
situações cruciais como mortes e partidas meus olhos 
teimam em ficar secos, por mais que meu coração es-
teja partido ao meio por dentro).

Quando finalmente Adah, a protagonista do ro-
mance, consegue imigrar para a Inglaterra, ela desco-
bre que lá não é exatamente a Terra da Promissão que 
antecipara e tem de enfrentar problemas como a cos-
tumeira dominação do marido, a violência doméstica 
e aprende que “dos cidadãos de segunda classe (como 
ela própria) espera-se apenas a submissão.”

O renomado escritor norte-americano John Updi-
ke diz que “a prosa de Emecheta tem o brilho da origi-
nalidade. Questões de sobrevivência estão no âmago 
de seu trabalho e dão peso às suas histórias”.

Leituras
pandêmicas

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

O papel do Museu Casa

Espaço institucional permanente a 
serviço da coletividade, o museu possui 
caráter educacional não formal, qualifi-
cado pelo conhecimento descentralizado, 
simbólico e participativo, ao primar pela 
preservação, valorização e divulgação de 
todo e qualquer acervo que oferece abrigo 
em suas dependências. 

Ambiente voltado à cidadania e à 
leitura, não só como gerador do pensa-
mento, mas também como receptor de 
demandas culturais, quer seja por meio 
do diálogo com a sociedade, quer seja 
pela defesa de sua identidade ou de suas 
razões históricas. É, igualmente, local 
dedicado à aprendizagem, na medida 
em que preserva a memória, propicia 
a pesquisa e ensina, às novas gerações, 
a importância de inúmeros exemplares 
contidos em seu acervo.

O museu abriga em seu interior a 
história da humanidade, cada um com 
seus recursos próprios, caracterizados, 
respectivamente, pelos acervos museoló-
gicos que acolhem e conservam a memó-
ria dos povos. Lugar de cultura, produção 
e estudo, o museu promove acessibilida-
de ao público, tendo por objetivo contí-
nuos processos interativos e construti-
vos do conhecimento.

A Fundação Casa de José Américo é 
maior exemplo deste universo cultural, 
aqui, manifestado pela representação ma-
terial da história e pela preservação da 
memória do escritor José Américo de Al-
meida, sendo ele um dos mais importantes 

representantes nacionais da literatura e da 
política paraibanas e nordestinas.

O imóvel que serviu originalmente 
como a residência do admirado patrono 
da instituição, abriga hoje o Museu Casa, o 
Arquivo dos Governadores, a Biblioteca, os 
setores administrativos, o Auditório, o Cine 
Clube, a Galeria de Arte, a Hemeroteca e o 
Mausoléu, que guarda os restos mortais do 
escritor e de sua amada Ana Alice.

Por sua vez, o museu se viu transfor-
mado em magnífico retrato da vivência e 
do cotidiano de um dos maiores escritores 
nacionais, representado em diferentes con-
textos: seja por sua realidade (casa, móveis, 
pertences, objetos de uso pessoal e livros) 
ou pela percepção do seu espaço de vida e 
das imagens que lhe serviram de inspira-
ção (a paisagem marítima, as areias bran-
cas da Praia do Cabo Branco, as árvores 
do pomar por ele plantadas). Mais do que 
a preservação do ambiente, o Museu Casa 
expressa a síntese da história e da memó-
ria desse fabuloso lugar de morada.

O Museu Casa de José Américo se 
apresenta como uma instituição democrá-
tica e culturalmente viva, cuja função pri-
mordial consiste em promover a formação 
estética, histórica e social em nosso Esta-
do. Como espaço de cultura e de produção 
de conhecimento, o Museu Casa colabora 

diretamente para a preservação do antigo 
e para a construção de novos olhares sobre 
as riquezas documental, cultural e patri-
monial da sociedade.

Ao fazer registro do Dia Internacional 
dos Museus, em 18 de maio, a Fundação 
Casa de José Américo se alia ao tema elen-
cado pelo Conselho Internacional de Mu-
seus: “Futuro dos museus: recuperar e rei-
maginar”, para compartilhar de pertinente 
reflexão sobre o futuro dos museus, um 
desafio para o enfrentamento das dificul-
dades causadas pela pandemia em todos 
os setores culturais.

Oportunidade para discutir, planejar, 
reinventar e executar novos modelos de 
inovação, levando em conta a superação 
dos obstáculos que surpreenderam os 
meios artísticos e literários. Como acen-
tua o Icom: a crise também serviu como 
catalisador para inovações cruciais que já 
estavam em curso, nomeadamente na digi-
talização, criação de novas formas de expe-
riências culturais e de comunicação.

Ciente do seu papel como um dos 
mais importantes e participativos agentes 
culturais da Paraíba, o Museu Casa de José 
Américo se integra a essa jornada cultural e 
museológica, com intuito de contribuir, re-
cuperar e reimaginar seu futuro, através de 
modelos híbridos de ações culturais, tendo 
como norte o seu potencial criativo.

Reinventar os espaços, modelar ges-
tão inovadora, reafirmar sua missão, refor-
çar os laços entre museu e sociedade, eis 
as inquietações que animam a caminhada 
dos museus nesse tempo reflexivo e desa-
fiador para cultura nacional.

Maria Ilza Moreira Franco  O Museu Casa de José 
Américo se apresenta como uma 

instituição democrática e 
culturalmente viva 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica
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Buchi Emecheta (1944-2017), 
autora nigeriana de obras como 

‘Cidadã de Segunda Classe’

Como você enxerga o 
mundo num futuro mile-
nar? A Terra tomada por 
máquinas com Inteligência 
Artificial sofisticada? Hu-
manos em extinção após 
guerras e mais guerras? 
Talvez uma total harmonia 
entre a nossa perpetuada 
espécie e robôs?

Amor, morte e robôs. 
Esses três elementos são 
chave para uma das pro-
duções originais da Netflix 
de maior sucesso. Love, 
Death & Robots estreou 
neste fim de semana, o 
segundo volume da anto-
logia de histórias anima-
das, criada pelo animador 
e diretor Tim Miller (Deadpool, O Exterminador do Futuro: 
Destino Sombrio) e com produção executiva de David Fincher 
(Clube da Luta, Garota Exemplar).

Se você assistiu Final Fantasy: The Spirit Within (Hiro-
nobu Sakaguchi) ou Animatrix (irmãs Wachowski) nos anos 
2000, definitivamente vai se empolgar com LD&R. Fantasia, 
ficção científica, terror e comédia dão o tom do segundo vo-
lume da série e, em oito episódios inéditos, somos apresen-
tados a novas histórias, personagens e técnicas de animação. 
Os temas das animações adultas variam entre mundos pós
-apocalípticos nos moldes de Mad Max, robôs subservientes 
(que eventualmente se revoltam contra os humanos) e até 
um gigante. 

Considero Love, Death & Robots um entretenimento cer-
teiro. Os capítulos curtos, com uma média de 10 minutos cada, 
encaixam-se certinho na nossa rotina multitarefas – e ainda dá 
para rever a série casualmente. Ainda assim, a segunda tem-
porada não teve um saldo tão positivo quanto a primeira e, 
muito provavelmente, isso se dá pela quantidade de episódios. 
O primeiro volume conta com 18 histórias, metade delas acho 
memoráveis e, destas, dois ou três espetaculares. As outras são 
sempre visualmente bonitas e diversas, mas com narrativas es-
quecíveis. Por essa lógica, a probabilidade de uma temporada 
que conta com apenas oito contos conseguir lançar títulos ex-
celentes não é tão boa. 

Mas a série não surgiu do nada. LD&R é, na verdade, um 
reboot do filme Heavy Metal (1981), dirigido por Gerald Pot-
terton, que reúne adaptações animadas de histórias de ficção e 

fantasia publicadas na re-
vista Heavy Metal, em cir-
culação desde 1977. Des-
de 2008, havia planos de 
David Fincher e Tim Miller 
se unirem para esse reboot 
e a oportunidade chegou 
uma década depois. Em 
2019, estreou a primeira 
temporada na Netflix.

Se uma produção de 
animação já envolve uma 
equipe gigante, imagina 
uma série de 26 episódios, 
baseados em contos de 16 
autores de diferentes partes 
do mundo, na qual cada um 
possui uma direção de arte 
diferente, técnicas de ani-
mação e estilos distintos. 

Por falar em estilos distintos, um episódio em particular 
fisgou minha atenção logo de início quando me vi perguntan-
do: “Isso é live action ou animação?!”. O episódio que me refiro 
é Snow in the Desert, também conhecido como a primeira vez 
que uma animação me enganou completamente. Ah, e o ponto 
positivo é que, diferente do episódio estrelado por Michael B. 
Jordan, mesclando CGI com live action, Snow tem uma narra-
tiva original e envolvente e é, definitivamente, um dos melho-
res episódios do volume dois. 

Assim como na primeira temporada, não são apenas 
tecnologia ou futuros distópicos que comandam a temáti-
ca da antologia. Em The Tall Grass, com uma atmosfera que 
remete ao conto Crianças do Milharal (ou Colheita Maldita), 
de Stephen King, e um protagonista que é a cara de Augus-
to dos Anjos, o resultado é um excelente curta de terror 
de época. O capítulo All Through the House é um dos mais 
curtos e mais divertidos, quando apresenta um Papai Noel 
inusitado e referências inesperadas a Alien (1979). Já The 
Drowned Giant é um episódio poético e contemplativo no 
qual a vida, morte e decomposição são metáforas para as 
ações e relações humanas.

A primeira temporada da série produzida pelo Blur Stu-
dio garantiu ao título cinco Emmys e, após uma segunda tem-
porada morna, talvez o mesmo não se repita. Ainda assim, 
Love, Death & Robots continua sendo uma das mais empol-
gantes e divertidas produções originais Netflix e a boa notícia 
é que um terceiro volume, com menos de dez episódios, foi 
confirmado para 2022. 

Netflix estreia novos capítulos de 
‘Love, Death & Robots’

Fotos: Divulgação

Fantasia, ficção científica, terror e comédia dão o tom do segundo volume da série ‘LD&R‘
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Levei muito a sério aquela máxima escrita em al-
guma página do Livro Sagrado: “Crescei-vos e multipli-
cai-vos”. Não sei se cresci tanto assim, mas multipliquei 
com força. Sete!

Penso cá comigo, que o “crescei-vos” aí dito, está no 
sentido do crescimento demográfico e não do indivíduo 
isoladamente. Numa interpretação ou noutra, levei mes-
mo a sério a segunda parte desse ordenamento.

Muitas criaturas que andejam por aí com a Bíblia no 
sovaco alardeando apreço às escrituras não cumpriram sua 
parte nesse quesito. Fiz o que me cabia. No entanto, quis o 
destino que dessas sete joias, eu tivesse que devolver duas 
delas. Quem não passou por isso desconhece quão dolori-
das se tornam essas perdas. Muito difíceis, mas a vida tam-
bém nos dá lições de superação e resiliência; então vamos 
tocando nosso barco devagar, como faz o velho marinheiro 
se o nevoeiro à sua frente é espesso e perigoso. 

Quando alguma pérola cair do colar e se perder, o jei-
to é distribuir simetricamente as demais de forma tal que 
outros olhos não percebam aquela ausência. Tive que rear-
ranjar aquelas contas preciosas duas vezes. Tarefa difícil, 
mas qual um ourives paciente e minucioso, dei conta da ta-
refa e estou aqui na luta com esses escritos para dizer que 
ainda tenho disposição para inaugurar a vida toda vez em 
que o sol me aparece pelas manhãs. Tem que ser assim.

Daquelas contas que restaram nesse colar e que es-
tão ali para encherem de luz os meus dias, tem umazi-
nha que me inspirou a rabiscar estas linhas. Exatamente 
aquela que esse joalheiro chamado destino incrustou 
nesse adorno ao dar por encerrada essa sua tarefa. É a 
minha raspa de tacho.

Chegou por aqui vinte quatro outonos antes desse 
que estamos vivendo. Safra única de um segundo casa-
mento, foi acolhida com carinho pelos outros seis que 
completavam a prole e  nunca os teve como “meio ir-
mãos”; foram sempre irmãos por inteiro, benquerença da 
parte dela e deles.

Quem a vê hoje, não consegue imaginar que essa be-
lezura toda veio à luz parecendo um camundongo assus-
tado. Dizia eu à época que eram duas orelhas com uma 
menininha no meio. As orelhas, ainda bem, não cresce-
ram, a menininha sim. 

Foi crescendo com a dádiva de cativar as pessoas. Até 
a mãe de seus irmãos da outra parte (a ex desse escrevi-
nhador) caiu de amor por ela. Diz ser sua “mãe torta” e é 
só chamego de uma com a outra. 

Cauê, uma das joias que devolvi, foi o primeiro a pe-
gá-la no colo ainda na maternidade e fez sempre questão 
de  demonstrar esse afeto. Ficou a saudade, também de 
Janaína que se foi precocemente. Hoje essa raspa de tacho 
toma sempre um tempinho para ficar proseando com os 
outros  quatro que com ela dividem o carinho desse pai 
corujíssimo. Desconfio até que nessas conversas eu seja 
o assunto e nem sempre com lisonjas para comigo. Filhos 
são assim, como nós fomos também. Essa minha “magui-
nha”, Gabriela, está se “engenheirando”, em final de curso, 
estagiando. Vai ganhar asas muito logo e meu ninho irá fi-
car vazio, meu coração apertado, mas com a doce sensação 
que deixei coisas boas para darem continuidade ao mágico 
ciclo da vida; essa inevitável troca de gerações, onde as no-
vas vão tomando lugar das antigas. Não é assim?

Puxou à mãe nos traços e na índole. Autoritária que 
só. Nesses tempos de pandemia é uma sentinela atenta 
sempre fiscalizando minhas atitudes. Pai não faz isso, pai 
não sai de casa, pai põe a máscara. Lava a mão, passa álcool 
em gel depois; e por aí vai, restringindo algumas de mi-
nhas liberdades. Mas meus leitores, minhas leitoras, como 
é doce essa tirania!

Por fim, tenho que agradecer a esse respeitável rotati-
vo por me permitir levar aos leitores essas palpitações que 
andam me espreitando nessas emboscadas que alma nos 
prepara. Essas tocaias, ainda bem, podem se revelar sabo-
rosas, como esta que me emboscou no último dia quinze 
pela vigésima quinta vez. 

Que O lá de cima ainda me permita ver essa minha 
ponta de rama soprando velinhas muitas outras vezes. Ela 
e os outros quatro. Minha crônica hoje é curtinha, inversa-
mente proporcional ao tamanho do meu abraço.  Vá minha 
filha, estarei sempre por aqui quando você me julgar ne-
cessário. Afinal, pai também é para essas coisas.

A raspa do 
meu tacho

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

‘Câmera-Corpo’

Começa nesta quarta-feira a 1ª 
edição da Mostra Câmera-Corpo. Até o 
próximo domingo (dia 23), serão apre-
sentadas seis produções de três países, 
com destaque para a participação de 
especialistas em dança, teatro, fotogra-
fia e cinema, em debates com acesso 
livre para o público em geral.

Nesta edição inaugural, o even-
to destaca a força do cinema feito por 
mulheres negras, já reconhecidas no 
cenário do audiovisual. Todas as ativi-
dades serão realizadas em plataformas 
virtuais e gratuitas, através do site ofi-
cial da mostra (www.mostracamera-
corpo.com.br).

A Câmera-Corpo é patrocinada 
pela Lei de Emergência Cultural Al-
dir Blanc, através do Edital Chiquinha 
Mourão, da Secretaria de Estado da 
Cultura do Estado da Paraíba (Secult
-PB). Os debates serão transmitidos ao 
vivo pelo YouTube e depois disponibi-
lizados no site. Os filmes ficam dispo-
níveis no site da mostra em determina-
dos dias e horários.

Na programação desta quarta, 
por exemplo, as produções permane-
cerão para o acesso do público das 8h 
de hoje até às 8h da próxima segun-
da-feira (dia 24). Os filmes que serão 
disponibilizados são Yá, Me Conte His-
tórias (2020, Paraíba, 8min.), ficção ex-
perimental de Carine Fiúza, e Noirblue 
(2018, Brasil/França, 27min.), docu-
mentário de Ana Pi.

 De acordo com André Dib, idealiza-
dor da mostra, o projeto nasceu da von-
tade de apresentar filmes e propor a tro-
ca de ideias entre cineastas e o público 
do Teatro Lampião, situado no campus 
da UFPB. “Com a pandemia, nos adap-
tamos ao formato possível. Há ganhos e 
perdas. Se por um lado abrimos mão da 
experiência coletiva em espaço de exibi-
ção compartilhado, por outro podemos 
contar com a participação de Grace Pas-
sô e Ana Pi, que estão respectivamente 
em Minas Gerais e na França”.

Mostra destaca o cinema 
feito por mulheres negras

Foto: Divulgação

Cena de ‘Yá, Me Conte Histórias’, 
dirigido pela paraibana Carine 
Fiúza, que abre o evento virtual

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da
Mostra Câmera-Corpo

EstrEias

DEMON sLaYEr MUGEN traiN - O FiLME (Japão. Dir: 
Haruo Sotozaki. Ação, Fantasia e Animação. 14 anos). É o perío-
do Taisho no Japão. Tanjiro, um garoto de bom coração que ven-
de carvão para sobreviver, encontra sua família massacrada por 
um demônio. Para piorar a situação, sua irmã mais nova, Ne-
zuko, a única sobrevivente, foi transformada em um demônio.  
CINEPÓLIS MANAÍRA 2 (leg.): 14h - 16h45 - 19h30; CINEPÓLIS 
MANGABEIRA 5 (leg.): 16h45 - 19h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 
(leg.): 16h25; CINE SERCLA PARTAGE 4 (leg.): 17h30.

MUNDO EM CaOs (Chaos Walking. EUA. Dir: Doug Liman. 
Ação, Ficção Científica e Aventura. 14 anos). Em um futuro não 
muito distante, em um mundo onde as mulheres desapareceram 
e os homens foram afetados pelo “ruído” – uma força que deixa 
seus pensamentos audíveis – Todd Hewitt (Tom Holland) encon-
tra Viola (Daisy Ridley), uma jovem misteriosa que aterrissou 
em seu planeta. Com Viola correndo perigo, Todd jura prote-
gê-la e colocá-la fora de perigo. Para salvá-la, Todd terá que 
controlar seu “ruído”, descobrir sua própria força e desvendar 
todos os segredos sombrios que seu planeta e sua comunidade 
guardam. CINEPÓLIS MANAÍRA 8: 18h15 (dub.) - 21h (leg.); 
CINEPÓLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 17h30 - 20h15; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h05 - 17h10 - 19h15 (13/5 a 15/5); 
15h05 - 17h10 (16/5); 15h05 - 17h10 - 19h15 (17/5 a 19/5); 
CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h35 - 17h40 - 19h45.

Pré-EstrEia

EM GUErra COM O VOVô (The War with Grandpa. EUA. 
Dir:  Tim Hill. Comédia. 10 anos). Peter (Oakes Fegley) e seu 
avô Ed (Robert De Niro) costumavam ter uma boa relação, 
mas quando o avô se muda para a casa da família, Peter é 
forçado a deixar seu quarto e a dormir no sótão. Determinado 
em conseguir seu espaço de volta, o garoto planeja uma série 
de armadilhas para expulsar o avô. CINEPÓLIS MANAÍRA 8 
(dub.): 15h45; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h30 - 18h40 
(13/5 a 15/5); 14h30 (16/5); 14h30 - 18h40 (17/5 a 19/5); 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 15h40 - 19h45.

CONtiNUaçãO

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-intencionados se aproximam dela, Cassie entra 
em ação e se vinga dos predadores que tiveram o azar de co-
nhecê-la. Vencedor do Oscar 2021 de Melhor Roteiro Original. 
CINEPÓLIS MANAÍRA 8 (leg.): 17h45 - 20h30.

GODZiLLa Vs. KONG (EUA. Dir: Adam Wingard. Ação, 
Fantasia e Aventura. 12 anos). Kong e seus protetores embar-
cam 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 mun-
do. O confronto inicial entre os dois titãs, instigado por forças 
misteriosas, é apenas o começo do enigma que reside nas pro-
fundezas do planeta. CINEPÓLIS MANAÍRA 4 (dub.): 16h15;  
CINEPÓLIS MANAÍRA 9 (MacroXE): 15h15 - 18h (dub.) - 20h45 
(leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 (leg.): 14h30 - 17h - 19h45; 
CINEPÓLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h30 - 18h15 - 21h; CI-
NEPÓLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
5 (dub.): 15h10 - 17h20 - 19h30 (13/5 a 15/5); 15h10 - 17h20 
(16/5); 15h10 - 17h20 - 19h30 (17/5 a 19/5); CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h40 - 17h50 - 20h.

NOMaDLaND (EUA. Dir: Chloé Zhao. Drama. 12 anos). 
Após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de 
Nevada, nos Estados Unidos, Fern (Frances 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.): 15h.

O aUtO Da BOa MENtira (Brasil. Dir: José Eduardo Bel-
monte. Comédia. 12 anos). Baseado nas aulas-espetáculos do 
paraibano Ariano Suassuna, o filme apresenta quatro contos: 

conhecemos um subgerente 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. CINEPÓLIS MANAÍRA 4: 13h45 (somente sáb. e 
dom.); CINEPÓLIS MANGABEIRA 2: 15h. 

rOGai POr NÓs (The Unholy. EUA. Dir:  Evan Spiliotopou-
los. Suspense, Terror. 14 anos). Alice é uma jovem com deficiên-
cia auditiva que, após uma suposta aparição da Virgem Maria, 
fica inexplicavelmente capaz de ouvir, falar e curar os doentes. 
À medida que a notícia se espalha e pessoas de perto e de longe 
reúnem-se para testemunhar os seus milagres, um jornalista 
desacreditado (Jeffrey Dean Morgan), que tenta fazer ressurgir 
a sua carreira, visita a pequena cidade de Nova Inglaterra para 
investigar o caso. CINEPÓLIS MANAÍRA 4: 19h (dub.) - 21h20 
(leg.); CINEPÓLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 16h30 - 18h45 - 
21h15; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 15h - 17h - 19h (13/5 
a 15/5); 15h - 17h (16/5); 15h - 17h - 19h (17/5 a 19/5); 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. Misturando animação e rea-
lidade, o elenco traz com Chloë Grace Moretz e Michael Peña. 
CINEPÓLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h15 (somente sáb. e dom.); 
CINEPÓLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 14h15.

Millie Bobby Brown (de ‘Stranger Things’) no elenco de ‘Godzilla vs. Kong’, com sessões na capital e em CG

Foto: Divulgação

Em cartaz
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Serviço

Destaque
‘De Repente na Rede’ traz 
poeta da nova geração

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) dis-
ponibiliza, hoje, a partir das 19h, mais um episódio da 
série ‘De Repente na Rede’. A atração pode ser assistida 
gratuitamente através do canal da instituição no YouTube 
(/funescpbgov). A apresentação é de Iponax Vila Nova, 
que nesta edição faz uma homenagem ao repentista per-
nambucano André Santos, da nova geração do gênero. 



Cultura

Nesta quarta-feira, mesa-redonda virtual acontece dentro da programação da 19a Semana Nacional de Museus

“O futuro dos museus 
paraibanos: recuperação e 
reimaginação”. Eis o tema da 
mesa-redonda virtual que a 
Fundação Casa de José Améri-
co (FCJA), sob a mediação da 
gerente executiva do Museu 
da instituição, a professora e 
geógrafa Janete Lins Rodri-
guez, realiza nesta quarta-feira, 
dentro da programação da 19ª 
Semana Nacional de Museus, 
iniciativa do Instituto Brasi-
leiro de Museus (Ibram). Os 
convidados para participação 
do debate, com início às 9h e 
transmissão gratuita pelo ca-
nal oficial da FCJA no YouTube, 
são os artistas visuais Chico Pe-
reira e Dyógenes Chaves.

“Para a gente falar do fu-
turo de museu é preciso fa-
lar do passado e do presente, 
principalmente”, atestou disse 
Dyógenes Chaves. “Se temos 
que nos preocupar com o futu-
ro deles, em se tratando que a 
gente está vivendo um tempo 
atípico, pois a pandemia muda 
completamente a forma que 
se vinha tratando o museu, 
em algumas das suas caracte-
rísticas. Por exemplo, a visita-
ção. Isso é uma das coisas que 

muda. Falando especificamen-
te do passado, temos dados 
que 90% dos museus criados 
aconteceram depois da Segun-
da Guerra Mundial. Os museus 
são agentes de mudança social 
e de desenvolvimento e isso 
é política de estado, não é só 
política de governo, como cul-
tura e como arte”.

Dyógenes ainda lembrou 
que o país possui poucos mu-
seus. “Somente entre 20% e 
30% dos municípios brasi-
leiros têm museu. É um dado 
muito pequeno, muito preo-
cupante. Mas pelo menos te-
mos uma política nacional de 
museus, uma semana nacional 
de museus, que faz parte dessa 
política, e a ideia de aumentar 
o número de instituições mu-
seais e, consequentemente, o 
número de acessos pela popu-
lação, democratizando mais o 
acesso a esses museus”.

No contexto atual, a tec-
nologia e, principalmente, a 
Internet vêm suprindo a falta 
de visita física do público. “No 
sentido do uso do mundo vir-
tual, eu diria que uma das coi-
sas que a gente já aponta para o 
futuro dos museus paraibanos 
seja a adaptação. O museu deve 
existir fisicamente, com todas 
as suas características tradicio-

nais, seja para receber visitas 
e propor diálogos educativos, 
principalmente com os estu-
dantes e os pesquisadores, mas 
o museu também se configura 
como aquele lugar de depósito 
de objetos e de conhecimen-
to de obras, onde a sociedade 
toda se reflete”, afirmou Chaves. 
“Então, a tendência do museu 
é ser um reflexo da sociedade. 
Infelizmente, se a gente vai ter 
uma sociedade que não gosta 
de museu, a gente tem que mu-
dar a sociedade, porque, senão, 
nem vai ter museu. Então, esse 
é o desafio que nós temos nos 
tempos atuais”.

O outro convidado para 
participar da live, Chico Pe-
reira ressaltou a importância 
do tema. “O museu tem o seu 
papel na sociedade e, depois 
da pandemia, a situação está 
sendo uma tragédia, mas tam-
bém oportunidade para apren-
dizagem. Apesar de mais de 
um ano fechados, por causa 
da pandemia, os museus não 
ficaram parados, pois os fun-
cionários dessas instituições 
se recompuseram e buscaram 
novos caminhos, como a visi-
tação limitada, com todos os 
cuidados higiênicos”, afirmou o 
artista visual. 

Um tópico fundamental, 
segundo Pereira, é a colocação 
dos museus nas mídias digitais. 
“No momento em que o museu 
entra nas infovias perde, de 
certa forma, o controle, pois as 
mídias podem ser usadas para 
o bem ou para o mal, com a 
manipulação das informações 
museológicas”, explicou. “Os 
museus precisam preservar o 
direito de suas imagens, que é 
seu patrimônio. Daí a impor-
tância dos museus começa-
rem a discutir a propriedade 
autoral do seu patrimônio. É o 
momento de se cuidar de uma 
educação patrimonial autoral, 

que passa a ser uma respon-
sabilidade governamental, em 
função dos museus públicos e 
do seu acervo, que pertence ao 
povo”, avaliou Chico Pereira.

Casa de José Américo debate o 
futuro dos museus paraibanos

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato

12  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de maio de 2021

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

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

Foto: DivulgaçãoFoto: ReproduçãoFoto: Edson Matos

Da esq. para dir.: artistas visuais Chico Pereira e Dyógenes Chaves debatem sob mediação da gerente executiva do Museu da FCJA, Janete Lins Rodriguez

A Fundação Espaço Cul-
tural da Paraíba realiza, nes-
ta quarta-feira, às 19h30, em 
transmissão ao vivo pelo You-
Tube, mais um ‘Painel Funesc’ 
especial, com um debate sobre 
a obra O Moleque Ricardo, de 
José Lins do Rego. O evento 
ocorre em comemoração aos 
120 anos do romancista e traz 
como convidado o historiador 
Gervácio Batista Aranha, que 
conversará com o jornalista 
Jãmarrí Nogueira.

O Moleque Ricardo retrata 
um fragmento político e social 

da realidade nordestina atra-
vés da trajetória de Ricardo, 
que, de moleque amigo do me-
nino Carlinhos, passa a servi-
çal do engenho e, em seguida, 
a proletário urbano, rumo que 
segue na tentativa de mudar 
de vida. A história proporciona 
uma reflexão sobre os conflitos 
espirituais da personagem e a 
questão do preconceito, que é 
abordado em vários sentidos, 
principalmente o racial.

Gervácio Batista Aranha, 
convidado do Painel, é ba-
charel em Direito pela URNE 

(hoje Universidade Estadual 
da Paraíba), bacharel em 
História pela Universidade 
Federal de Campina Grande 
(UFCG), mestre em Sociolo-
gia Rural (UFCG) e doutor em 
História Social do Trabalho 
(UNICAMP). Trabalha nas 
áreas de Epistemologia da 
História; Diálogos da História 
com a Literatura e Estudos de 
História Urbana. Atualmen-
te, está lotado na Unidade 
de História da UFCG, onde é 
professor da graduação e do 
mestrado em História.  

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

Historiador Gervácio 
Batista Aranha 
(acima) dissecará 
o romance de José 
Lins do Rego (ao 
lado) que retrata 
um fragmento 
político e social da 
realidade nordestina

‘Painel Funesc’ aborda a 
obra ‘O Moleque Ricardo’

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Quase metade da década de 1960. 
Não o primeiro disco produzido 
na Paraíba. Recordo o primeiro 

que vi, peguei nas mãos, escutei. Era um com-
pacto duplo que misturava poemas de Home-
ro Morgon (pseudônimo do então governador 
Pedro Gondim) e um arranjo do único samba 
que é hino, embora não oficial, neste país: 
‘Meu sublime torrão’. A vida dessa música de 
Genival Macêdo é tão longa entre nós, taba-
jaras, que nem ‘Aquele abraço’ conseguiu ser 
cultuado entre eles, cariocas, com réveillons 
de Copacabana, carisma baiano de Gilberto 
Gil e tudo o mais que as águas da Guanabara 
permitirem (comparando com ‘Meu sublime 
torrão’ em João Pessoa). 

Mesmo que não existam gansos na Lagoa, 
mas gaivotas, nem as morenas tão gentis osten-
tem mais os seus perfis numa noite de luar.

Quase final da década de 1960. O 
primeiro disco do que poderíamos chamar 
de MPB “made in PB” era um compacto 
produzido pela Sociedade Cultural de João 
Pessoa, à frente o saudoso jornalista Expedito 
Gomes. Destacava-se a música vencedora do 
1° Festival Paraibano de MPB, realizado por 
Expedito: ‘Meação’, de Luiz Ramalho. 

A música mais famosa de Luiz apareceu 
vinte anos depois: ‘Foi Deus que fez você’, vice-

campeã do Festival MPB-80, da Rede Globo, 
cantada por Amelinha. O compacto vendeu 
mais de 1 milhão de cópias e a canção foi a 
primeira no Brasil a figurar na primeira posição 
das paradas de sucessos tanto das emissoras de 
rádio AM quanto nas de FM.

Perto do final da década de 1990. Pas-
sados tantos compactos, elepês e cedês aqui 
produzidos, uma constatação. Fora da Paraí-
ba, produzidos aqui, repercutiram somente 
os discos de Flávio José e Pinto do Acordeon 

(em rádios nordestinas) e do Quinteto Brassil 
(nos EUA e alguns países da Europa, onde 
a britânica Nimbus solta sua produção). O 
motivo para os êxitos de Flávio, Pinto e Brassil 
foi somente um: não limitaram-se a fazer 
discos. Correram atrás da distribuição Mesmo 
que não tenha sido nacional, foi um passo 
enorme. Tocar em todo o Nordeste é como se 
fosse para um país inteiro. Conquistar plateias 
europeias não é fácil. O introito não foi em 
busca de um tempo perdido. Foi para localizar 
com mais insight o presente.

Não devemos continuar a produzir dis-
cos e mais discos que não repercutem fora da 
Paraíba. Devemos fazer com que esses discos 
sejam distribuídos no mercado nacional e, 
alguns, até exportados.

Numa das suas vindas a João Pessoa, no 
segundo semestre de 1996, o saudoso com-
positor e produtor Belchior esteve entre nós 
e conversou com o então governador José 
Maranhão, os secretários Ronald Queiroz e 
Giovanni Meireles e o presidente da Cinep, 
Marcos Guedes.

Foi definido o projeto de instalação 
de um polo fonográfico na Paraíba, e não 
apenas de uma gravadora. Numa entrevista à 
imprensa, Belchior definiu claramente o que 
poderia ser esse polo, como benefícios a ser 

usufruídos por estúdios ou selos então aqui 
instalados, como o SG e a Acácia. 

Cerca de três a quatro meses depois, con-
versando com o comunicador Tony Show, em 
coquetel no Hotel Globo, ele me revelou que 
foi procurado para liderar publicamente um 
movimento para pedir ao governador José Ma-
ranhão que não desse incentivos a iniciativas 
como as de Belchior, e posteriormente  de Tim 
Maia (em abril de 1997), ou de qualquer outra 
pessoa “de fora”. Olha a xenofobia aí, gente! 
A alegação era de que já tínhamos estúdios 
e produtores por aqui. Tony me afirmou que 
não embarcaria numa desse tipo.

nnnnnnnnnn

Um polo fonográfico permitiria escoar 
nacionalmente uma produção limitada ao 
território entre Pernambuco e Rio Grande 
do Norte.

O assunto não morreu. Conheço com-
positores e produtores dispostos a um novo 
projeto, juntando-se os esforços dos que 
nasceram aqui, trabalham entre nós, com os 
dos que vêm de qualquer parte para colabo-
rar com nosso crescimento.

A aldeia é global. É preciso pensar 
grande em dias velozes.

Novo projeto para um polo fonográfico
Imagem: Divulgação
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Homenagens na ALPB
Por iniciativa do deputado Branco Mendes (Podemos), os deputados estaduais prestaram 
uma homenagem, na Assembleia Legislativa, ao ex-governador Wilson Braga e  
à ex-deputada Lúcia Braga, que há um ano foram vítimas da covid-19.  Página 14
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Autor da proposta, Coronel Sobreira diz que igrejas têm “papel fundamental” durante a pandemia do novo coronavírus

A Câmara Municipal de João 
Pessoa (CMJP) aprovou ontem 
um requerimento de autoria 
do vereador Coronel Sobreira 
(MDB) que inclui padres e pas-
tores na lista de prioridade do 
programa de vacinação na ca-
pital paraibana. Ele alertou às 
autoridades para os riscos que 
esses líderes religiosos estão 
correndo durante a pandemia 
do novo coronavírus – que pro-
voca a covid-19 –, o que os coloca 
como “merecedores de alguma 
proteção”.

“Sempre destaco o papel 
fundamental que as igrejas têm 
nessa pandemia, pois promovem 
assistência espiritual num mo-
mento em que as pessoas estão 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

CMJP aprova prioridade para 
padres e pastores na vacinação

Pelas Prefeituras

Justiça & Adjacências

Transparência
O Portal da Transparência da Prefeitura de 
João Pessoa (PMJP) registrou um aumento de 
55,44% no número de acessos nos primeiros 
quatro meses de 2021. Entre janeiro e abril 
deste ano, foram 33.046 visitas mensais. No 
ano passado, a média foi de 21.260 aces-
sos por mês. Dos 33.046 acessos mensais, 
54,09% deles foram feitos através de dispo-
sitivos móveis, como smartphones ou tablets, 
o que representa um aumento de 10,3% nos 
primeiros quatro meses deste ano.

Etapa de digitalização
A 10ª Vara da Justiça Federal na Paraíba, em 
Campina Grande, finalizou a última etapa 
de digitalização do seu arquivo provisório, 
com a inclusão de 4,5 mil autos no sistema 
PJe, atividade que foi realizada durante os 
últimos doze meses. Apesar de a unidade 
ter sido considerada 100% digital há dois 
anos, pelo fato de os resumos processuais 
já terem sido migrados para o PJe, ainda 
faltavam os processos sobrestados (ar-
quivados ou suspensos) a se tornarem 
integralmente virtuais.

Acessibilidade e inclusão
A Comissão Permanente de Acessibilidade 
e Inclusão do Tribunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB) disponibilizou questionário voltado 
a magistrados e servidores com deficiência 
do Poder Judiciário estadual com o objetivo 
de identificar dificuldades vivenciadas para 
aprimoramento da gestão e adequação à 
política de acessibilidade determinada pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O ques-
tionário estará disponível aos interessados 
até a próxima segunda-feira (24).

Ações da Esma
Webinários, cursos, palestra, reuniões de 
trabalho e o retorno, de forma remota, das 
aulas do Curso de Preparação à Magis-
tratura (CPM) foram algumas das ações 
promovidas pela Escola Superior da Magis-
tratura (Esma) do TJPB nesses primeiros 
cem dias da atual gestão da instituição de 
ensino. Essas realizações desenvolvidas, 
inicialmente, fazem parte do planejamento 
de atividades programadas pela Esma para 
o biênio 2021-2022.

Inspeções judiciais
Três Varas Federais na Paraíba passam por 
inspeções judiciais até sexta-feira (21). Estão 
sendo vistoriadas a 1ª Vara (João Pessoa), 
a 4ª Vara (Campina Grande) e a 13ª Vara 
(também na capital). O cronograma da JFPB 
será encerrado em no dia 16 de julho. As 
inspeções começaram em 1º de março. Já 
foram inspecionadas as 2ª, 5ª e 7ª Varas em 
João Pessoa; as 8ª e 15ª em Sousa; 6ª, 9ª e 10ª 
em Campina Grande; 11ª em Monteiro; 12ª, 
em Guarabira; e a Turma Recursal (TR) dos 
Juizados Especiais Federais (JEFs) na capital.

Energia solar
O Fórum Advogado Nobel Vita, da Comarca 
de Coremas, é o primeiro do estado da Pa-
raíba a receber um painel de energia solar 
fotovoltaica, que entrou em funcionamento 
na semana passada. Trata-se da energia 
elétrica produzida a partir do calor e da luz 
solar, considerada uma fonte de energia 
alternativa, renovável, limpa e sustentável. 
Toda a estrutura necessária foi instalada na 
cobertura do prédio, o que vai gerar, também, 
economia para o Poder Judiciário estadual.

Prazo para inscrições
Estão abertas, até as 19h desta quarta-feira 
(19), o prazo para as inscrições de magis-
trados e servidores no webinário ‘Desafios 
e estratégias para o trabalho das equipes 
interdisciplinares nos Tribunais de Justiça: 
experiência dos assistentes sociais e das 
pedagogas do TJPB’. O evento ocorrerá nesta 
quinta-feira (20), das 10h30 às 12h30, e será 
transmitido pelo canal da Escola Superior da 
Magistratura (Esma) no YouTube.

Governador João Azevêdo vai participar 
amanhã de reunião com embaixador chinês

Tribunal de Contas da Paraíba cria banco de 
dados com legislação do estado e municípios

Após mais de dez dias de 
tentativas, o Fórum Nacional de 
Governadores marcou uma reu-
nião, amanhã, com o embaixador 
da China no Brasil, Yang Wan-
ming, para discutir a entrega do 
Ingrediente Farmacêutico Ativo 
(IFA), responsável pela produ-
ção de vacinas, para o Instituto 
Butantan e a Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz).

De acordo com o governador 

da Paraíba, João Azevêdo (Cida-
dania), a reunião deve agilizar as 
pendências envolvendo a vacina-
ção no Brasil. “Esperamos que 
possam chegar mais ingredien-
tes para a fabricação das vacinas 
no Brasil. Considerando que a 
Fiocruz e o Butantan precisam 
desses insumos para continuar 
produzindo. Os governadores 
do Brasil pediram uma audiência 
com o embaixador chinês para 
que a gente possa agilizar isso”, 
comentou durante o programa 
‘Conversa com o Governador’, 

transmitido na última segunda-
feira (17) pela Rádio Tabajara.

Além disso, na reunião será 
tratado sobre a importação de 
30 milhões de doses da vacina 
chinesa Sinopharm. Em nota, 
o coordenador da temática de 
vacina contra a covid-19 no Fó-
rum Nacional de Governadores, o 
governador do Piauí, Wellington 
Dias (PT), afirmou que o encon-
tro deve reafirmar o respeito do 
Brasil ao povo chinês e à China, 
assim como “a gratidão pelo for-
necimento de vacinas ao Brasil”.

Ainda segundo João Azevê-
do, o trabalho realizado pelos 
governadores tem como obje-
tivo imunizar o maior número 
de pessoas possível e, assim, 
conter a pandemia no país. “É 
uma luta muito grande com um 
objetivo claro: fazer chegar o 
maior número possível de vaci-
nas no país. Vacina é o que salva. 
Precisamos ter mais vacinas, 
mais pessoas protegidas, por 
isso que nós lutamos tanto para 
ter mais vacinas aqui no estado”, 
ressaltou.

Com o propósito de aperfei-
çoar o controle externo da ges-
tão pública, inclusive de forma 
eletrônica, o Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE-PB) 
criou o seu próprio ‘Banco de 
Legislação’, para as normas edi-
tadas pelos jurisdicionados. Ele 
vai otimizar a fiscalização do 
TCE  e permitir o envio e o aces-
so às normas editadas pelo esta-
do e os municípios paraibanos.

O presidente do Tribunal de 
Contas da Paraíba, conselheiro 
Fernando Catão, considera que 
a ferramenta ‘Banco de Legis-

lação’ prestigia o princípio da 
transparência que norteia os 
atos públicos, inclusive a ativi-
dade normativa dos entes fede-
rados, uma vez que possibilita o 
conhecimento da legislação pela 
sociedade. “O uso dessa base 
contribuirá para tornar mais 
célere a análise dos processos 
de entidades e órgãos públicos”, 
destacou o conselheiro.

Todos os documentos pu-
blicados serão enviados pelos 
próprios municípios e o Gover-
no do Estado. O gestor terá um 
prazo de 60 dias úteis para ca-
dastrar e enviar as normas que 
se encontram vigentes, a contar 

da publicação da resolução, que 
entrou em vigor em 12 de maio, 
publicada no Diário Oficial Ele-
trônico do TCE.

O responsável deverá en-
viar ao Tribunal, exclusivamente 
por meio do Portal do Gestor, 

pela aba específica ‘Banco de 
Legislação’, o ato normativo, os 
dados e os documentos, até o 
dia 15 do mês seguinte à sua 
publicação.

O Tribunal de Contas alerta 
que o envio é de responsabi-
lidade do gestor da entidade 
jurisdicionada que edita o ato 
normativo, podendo ser realiza-
do por meio de assessor técnico 
devidamente cadastrado no Tra-
mita para esse ato. A validade, a 
integridade e a consistência das 
informações encaminhadas ao 
‘Banco de Legislação’ são de res-
ponsabilidade dos gestores dos 
órgãos e entidades remetentes.

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Da Redação

lidando constantemente com a 
dor de perdas, incertezas e so-
lidão”, argumentou o vereador.

Ele complementou que os 
líderes religiosos estão extre-

mamente expostos ao risco de 
contaminação pelo vírus, pois, 
além de celebrações, realizam 
também trabalho social nas 
ruas e fazem visitas a quem 

Para o vereador Coronel Sobreira, líderes religiosos são “merecedores de alguma proteção”

Marcos Henriques diz que vai cobrar da prefeitura explicações sobre “constrangimentos”

Foto: Secom-CMJP

Vereador defende professores de música na imunização
“Sem nenhuma justificativa 

plausível, os professores de mú-
sica foram impedidos de se va-
cinar”. A denúncia partiu ontem 
do vereador Marcos Henriques 
(PT), ao lembrar que, “além do 
constrangimento a que se sub-
meteram esses profissionais, o 
fato denota discriminação e é 
inadmissível”.

O parlamentar disse que 
está cobrando da administra-
ção municipal que, se houve 
qualquer orientação nesse sen-
tido, que seja revisto urgente-
mente, e que todos possam ser 
vacinados normalmente como 

Foto: Secom-CMJP

necessita de acolhimento espi-
ritual. A prioridade na vacina-
ção deles torna-se tão essencial 
quanto a atividade que a igreja 
exerce”, justificou o vereador.

A proposta para essa prio-
ridade aos “ministros do evan-
gelho” será enviada à Secretaria 
Municipal da Saúde de João Pes-
soa. “Que seja colocada em prá-
tica aqui na capital e que outros 
municípios tenham também essa 
sensibilidade”, destacou Coronel 
Sobreira.

Religiosos estariam 
expostos à covid-19 por 
comandarem celebrações 
e fazerem trabalho social

qualquer outro profissional do 
grupo prioritário ligado ao seg-
mento dos trabalhadores em 
educação.

Marcos Henriques comen-
tou que também sempre esteve 
na linha de frente da defesa dos 
professores como categoria que 
merecia prioridade na vacina-
ção, mas lamentou que haja dis-
criminação. “Outro aspecto que 
se faz necessário lembrar é a 
necessidade de também incluir 
os bancários que continuam 
trabalhando normalmente e se 
expondo tanto quanto outros 
profissionais”, concluiu.

Dispositivo vai otimizar 
a fiscalização por parte 

do TCE e permitir o 
envio e o acesso às 

novas normas editadas
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Medida provisória do Governo do Estado cria o ‘Integra Educação PB’, voltado aos 223 municípios da Paraíba

Em sessão remota reali-
zada ontem pela manhã, além 
de alguns projetos de iniciativa 
dos deputados estaduais, a As-
sembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) aprovou a medida pro-
visória do governo que cria o 
programa ‘Integra Educação PB’, 
cujo propósito é levar o Poder 
Executivo estadual a colaborar 
com as prefeituras nos serviços 
que anualmente ajudam os or-
ganismos federais a medirem o 
nível da educação que vem sendo 
dada no âmbito do serviço públi-
co do estado.

“A medida deve contribuir 
com a melhoria da qualidade do 
ensino público estadual e muni-
cipal, ajudando no desenvolvi-
mento dos alunos e elevando os 
índices educacionais da Paraíba”, 
justificou o líder da bancada go-
vernista na Assembleia, deputa-
do estadual Wilson Filho (PTB).

De acordo com a medida 
provisória, a Secretaria de Estado 
da Educação, em regime de cola-
boração com os municípios que 
aderirem ao ‘Integra Educação 
PB’, irá disponibilizar cooperação 
técnica às redes de ensino com 
o intuito de trazer melhorias na 
aprendizagem dos estudantes.

Os municípios pactuantes 
devem se comprometer com o es-
forço para elevar os índices edu-
cacionais mensurados por fontes 
oficiais, sejam elas estaduais ou 
federais, desenvolvendo plano de 
ação orientado pelo ‘Integra Edu-
cação PB’. “O Governo do Estado 
busca projetar essa parceria com 
os 223 municípios. É um esforço 
da Secretaria da Educação para 
continuar mantendo o Estado 
da Paraíba no ranking dos me-

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Programa voltado à melhoria da 
educação é aprovado na ALPB
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Ação Parlamentar

Política na História

Comunidade LGBTI+
Em 2020, pelo menos 237 pessoas LGBTI+ 
tiveram mortes violentas no Brasil. É o que 
aponta um levantamento feito pelo Grupo 
Gay Bahia (GGB), que mostrou ainda que, 
durante a pandemia do novo coronavírus, 
houve subnotificação dos casos. Primeiro 
deputado federal assumidamente gay da 
Paraíba, Rafafá (PSDB) aderiu a um termo 
de compromisso para atuar em defesa da co-
munidade LGBT+ na Câmara dos Deputados.

Sangue e medula óssea
O vereador Mikika Leitão (MDB) apresentou 
um projeto de lei na Câmara Municipal de 
João Pessoa (CMJP) pretendendo beneficiar 
doadores de sangue regulares e de medula 
óssea com 50% de redução na tarifa do 
transporte coletivo urbano da capital. O 
dispositivo visa recompensar de forma sim-
bólica e aumentar o número de doadores no 
município. O parlamentar ainda menciona 
que o projeto ajudaria nas campanhas do 
Hemocentro da Paraíba.

Patrimônio cultural
O deputado estadual Eduardo Carneiro 
(PRTB), autor da lei que obriga a divulgação 
da destinação de valores de multas de trân-
sito, recentemente apresentou projeto de lei 
na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) 
que objetiva reconhecer o movimento ‘Maio 
Amarelo’ como patrimônio cultural imate-
rial do Estado da Paraíba. O ‘Maio Amarelo’ 
nasceu com a proposta de chamar a atenção 
da sociedade para a promoção da saúde no 
trânsito em todo o mundo.

1268 — Principado de Antioquia cai após o 
saque por Baibars.

1445 — João II de Castela derrota os In-
fantes de Aragão na Primeira Batalha de 
Olmedo.

1643 — Guerra dos Trinta Anos: as for-
ças francesas sob o comando do duque 
d’Enghien derrotam decisivamente as forças 
espanholas na Batalha de Rocroi, marcando 
o fim simbólico da Espanha como potência 
terrestre dominante.

1769 — Conclave de 1769 elege Lourenço 
Cardeal Ganganelli como papa, que assume 
o nome de Clemente XIV.

1802 — Napoleão Bonaparte funda a Or-
dem Nacional da Legião de Honra.

1845 — Capitão John Franklin e sua malfa-
dada expedição ao Ártico partem de Gree-
nhithe, Inglaterra.

1848 — Guerra Mexicano-Americana: o 
México ratifica o Tratado de Guadalupe Hi-
dalgo, terminando com a guerra e cedendo 
a Califórnia, Nevada, Utah e partes de quatro 
outros estados norte-americanos modernos 
aos Estados Unidos por US$ 15 milhões.

1919 — Mustafa Kemal Atatürk desem-
barca em Samsun, na costa do Mar Negro 
da Anatólia, iniciando o que mais tarde é 
chamado de Guerra de Independência Turca.

1954 — Catarina Eufêmia é morta a tiro 
pelo tenente Carrajola da Guarda Nacional 
Republicana (GNR) de Portugal, tornando se 
assim um símbolo da resistência ao Estado 
Novo.

1991 — Os croatas votam pela independên-
cia em um referendo.

2002 — Timor-Leste torna-se um estado 
independente.

2007 — Presidente da Romênia, Traian 
Basescu, sobrevive a um referendo de im-
peachment e regressa à presidência do país.

2018 — Príncipe Harry e Meghan Markle se 
casam na Capela de São Jorge, em Windsor.

lhores estados no nível do Ideb 
e de outros índices que calculam 
o desempenho escolar, o desem-
penho dos estudantes”, destacou 
o deputado Wilson Filho.

Ainda no âmbito educacio-
nal, o Legislativo paraibano apro-
vou o Projeto de Lei 1562/2020, 
estabelecendo sanções adminis-
trativas a toda pessoa física ou 
jurídica que praticar irregulari-
dades na venda de gêneros ali-
mentícios destinados à merenda 
escolar. Em seu projeto, a depu-
tada Jane Panta (Progressistas) 
defende o enfrentamento às ir-
regularidades, como adulteração 
do prazo de validade dos gêneros 
alimentícios, a redução da quan-
tidade dos produtos contratados 
e a oferta de produtos considera-
dos de má qualidade.

Ainda segundo a matéria, 
caso a pessoa física ou jurídi-
ca tenha sua sede instalada no 
Estado da Paraíba, ela também 
perderá seu alvará ou licença 
de funcionamento junto à admi-
nistração estadual. “As medidas 
visam, sobretudo, inibir a execu-
ção de contratos firmados com a 
administração pública que ofe-
reçam risco para a integridade 

física de nossos alunos. É bom 
registrar que alguns desses alu-
nos contam, muitas vezes, com a 
merenda escolar como sendo a 
única refeição do dia”, justificou 
a deputada.

Veto derrubado
Com o apoio do presidente 

da ALPB, Adriano Galdino (PSB), 
e a abstenção do líder da situa-
ção, Wilson Filho, a Assembleia 
derrubou, também na sessão de 
ontem, o veto ao projeto do depu-
tado Walber Virgolino (Patriota) 
que pretende incluir o leite de 
cabra na merenda escolar das 
escolas públicas do estado.

A derrubada do veto só teve 
votos contrários dos deputados 
Hervázio Bezerra (Cidadania), 
Raniery Paulino (MDB) e João 
Gonçalves (Podemos). Além do 
líder do governo, outro deputado 
também optou pela abstenção: 
Júnior Araújo (Avante). Todos os 
demais parlamentares optaram 
pela derrubada do veto.

No momento da votação, o 
painel eletrônico virtual registra-
va quatro ausências: Jeová Cam-
pos (PSB), Tião Gomes (Avante), 
Caio Roberto (Progressistas) e o 

líder do chamado Blocão , depu-
tado estadual Ricardo Barbosa 
(PSB), que se ausentou minutos 
antes do final das discussões.

“Se a matéria não obriga e 
sugere ao governo que adote as 
providências de acordo com a 
disponibilidade das cooperati-
vas e da região, então fico com 
o projeto”, afirmou o presidente 
Adriano Galdino, cujo voto termi-
nou alterando o posicionamento 
de vários parlamentares, inclu-
sive do líder governista que já 
havia orientado a bancada pela 
manutenção do veto, mas que, 
no final, terminou optando pela 
abstenção.

A matéria foi a única polêmi-
ca da pauta da sessão de ontem, 
porque, antes dela, os deputados 
já haviam mantido dois vetos 
por ampla maioria, além de ter 
aprovado a medida provisória 
do governo e alguns projetos de 
autoria de parlamentares.

O governo havia vetado o 
projeto do leite de cabra alegan-
do que a regulamentação dos 
produtos da merenda escolar 
parte do Ministério da Educa-
ção, e porque a arregimentação 
do produto na merenda geraria 
mais despesas, argumento que 
chegou a ser enfatizado pelo de-
putado petista Anísio Maia que, 
no final das contas, também aca-
bou acompanhando a maioria.

Os outros dois vetos que fo-
ram mantidos estavam relacio-
nados a projetos dos deputados 
Caio Roberto e Camila Tosca-
no (PSDB). O primeiro tratava 
da autoridade dos professores, 
servidores ou empregados da 
educação e o segundo obrigava o 
governo a incluir nos programas 
de incentivo à cultura a modali-
dade de manifestações culturais 
e de entretenimento via online.

Wilson Filho, líder governista: “Medida contribui para a qualidade do ensino público”

O casal Lúcia e Wilson Braga foi lembrado pelos deputados estaduais na sessão de ontem; os dois foram vítimas da covid-19 no ano passado

Foto: Agência ALPB

Homenagem ao ex-governador Wilson Braga
Antes das votações na ses-

são remota de ontem, por inicia-
tiva do deputado Branco Mendes 
(Podemos), os deputados pres-
taram uma homenagem ao ex-
governador Wilson Braga, que há 
um ano foi vítima da covid-19. Na 
ocasião, Branco Mendes lembrou 
o político não somente como go-
vernador, mas também como 
representante da Paraíba na Câ-
mara Federal, na própria Assem-
bleia Legislativa como deputado 
estadual, na prefeitura da capital 
e também  na Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP).

Wilson Braga morreu no dia 
17 de maio de 2020. O presidente 
da ALPB, Adriano Galdino, ho-
menageou o político afirmando 
que ele sempre chamou a sua 
atenção, uma vez que em um 
único mandato como governador 
deixou uma obra significativa no 
estado.

“Foi um grande governador, 
fez muito pelo sistema hídrico 
paraibano, sabia fazer política 
e conservar os amigos”, disse, 
acrescentando que conviveu com 
o ex-governador na Assembleia, 
quando Wilson Braga foi deputa-
do estadual.

O deputado Branco Men-
des também enalteceu Wilson 
Braga e sua mulher, a ex-depu-
tada Lúcia Braga, que também 
completou um ano de sua morte 
no último dia 8, também vítima 
da covid-19. “Tive uma grande 
convivência com ambos e sou 
testemunha de tudo o que eles 
representaram para o nosso 

estado, principalmente, para a 
região do Vale do Piancó, onde 
construiu grandes obras, como 
barragens, açudes e hospitais”, 
ressaltou.

Voto de Pesar
Na mesma sessão, os depu-

tados também aprovaram um 
voto de pesar ao campinense José 
Antônio Costa, popularmente co-
nhecido como Zé Gotinha, que 

também morreu com covid-19. A 
iniciativa partiu do presidente da 
Casa, Adriano Galdino. O presi-
dente lembrou que o empresário 
era seu amigo e correligionário, 
além de uma referência política 
em Campina Grande.

“Zé Gotinha fazia política 24 
horas por dia, era um cara ante-
nado. Gostava de ser chamado de 
multimídia porque estava sem-
pre atento e informado de toda a 

política paraibana e em todas as 
cidades paraibanas. Companhei-
ro amigo e leal”, afirmou.

Zé Gotinha, que morreu na 
última sexta-feira (14), em de-
corrência de complicações da co-
vid-19, foi citado nos pronuncia-
mentos de vários parlamentares, 
que lamentaram a sua morte, a 
exemplo dos deputados Hervá-
zio Bezerra, Buba Germano, João 
Gonçalves e Branco Mendes.

Foto: Reprodução



Brasil

No depoimento, ex-chanceler disse que ajudou na importação de insumos vindos da Índia para a produção do remédio

Araújo diz à CPI que Itamaraty
atuou na compra de cloroquina
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Em depoimento à CPI da 
Covid, o ex-chanceler Ernesto 
Araújo confirmou sua atua-
ção à frente do Ministério das 
Relações Exteriores na im-
portação de insumos da Índia 
necessários para a produção 
da cloroquina. Araújo defen-
deu o trabalho da pasta neste 
caso, dizendo que com a alta 
procura do fármaco, “um re-
médio muito importante que 
tenha seu estoque preserva-
do”, foi necessário garantir a 
reserva do medicamento.

Araújo afirmou que em 
março do ano passado havia 
uma expectativa com relação 
ao uso do fármaco no trata-
mento da covid-19 “não só 
no Brasil”, como disse, o que 
levou a uma diminuição do 
estoque do medicamento uti-
lizado contra doenças reuma-
tológicas e malária. Segundo 
Araújo, era importante traba-
lhar na importação dos insu-
mos para manter o estoque 
do medicamento para seu uso 
prescrito. “Isso independente 
dos testes para o tratamento 
da covid-19”, afirmou.

Na relação do uso do 
fármaco para o tratamento 
contra o novo coronavírus, 
Araújo disse nunca ter rece-
bido uma relação de testes 
comprovando a eficácia do 
medicamento no tratamento 
contra a covid-19, reafirman-
do que o pedido de impor-
tação foi feito por solicita-
ção do Ministério da Saúde. 
Araújo também confirmou 
que o presidente Jair Bolso-
naro pediu que o Itamaraty 

intermediasse um telefone-
ma dele com a Índia para tra-
tar sobre o tema.

Com relação à doação 
de dois milhões de doses de 
cloroquina ao Brasil pela Es-
tados Unidos no ano passado, 
o ex-chanceler negou que a 
entrega tenha sido feita por 
solicitação de qualquer auto-
ridade brasileira.

Covax
No depoimento, o ex-

chanceler disse que “jamais” 
foi contra a iniciativa do Con-
sórcio Covax Facility para re-
cebimento de vacinas contra 
a covid-19. Segundo ele, a de-
cisão de o país participar ape-
nas com 10% e não 50% foi 
do Ministério da Saúde. “Ja-
mais fui contra. O Itamaraty 
esteve atento desde abril de 
2020, assim que o Covax to-
mou forma, em julho, assinei 
carta para o gestor do consór-
cio dizendo que o Brasil tinha 
interesse em entrar. O contra-
to ficou pronto em setembro 
e assinamos naquele momen-
to”, afirmou Araújo.

Reagindo as respostas 
do ex-ministro, o presidente 
da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), 
disse que o Brasil optou pela 
fatia de 10% porque “agiu 
politicamente”. “Por isso o 
Brasil perdeu tempo e não 
comprou a vacina. Por isso, 
tivemos só 10% na adesão”, 
comentou Aziz.

O ex-chanceler também 
tentou justificar uma oposi-
ção a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) em razão de 
“idas e vindas” por parte da 
OMS, e disse ter atuado para 
solucionar impasse na impor-
tação do IFA vindo da China.

Na CPI da Covid, o ex-chanceler Ernesto Araújo (E) afirmou que, em março de 2020, havia uma expectativa com relação ao uso da cloroquina no tratamento da covid-19

No Conselho de Ética

Daniel Silveira chama
o Supremo de parcial

Em prisão domiciliar, 
o deputado Daniel Silveira 
(PSL-RJ) acusou os minis-
tros do Supremo Tribunal 
Federal (STF) de coloca-
rem “adubo do medo” na 
sociedade e de serem par-
ciais, durante depoimento 
por videoconferência on-
tem,  no Conselho de Ética 
da Câmara.

“Quem são eles os 
ministros para calarem a 
sociedade ou colocarem 
o adubo do medo ou tam-
bém uma mordaça social 
em cima de uma coisa 
chamada liberdade de ex-
pressão, que é direito ina-
lienável, imprescritível e 
inarredável em qualquer 
país que viva em plena 
democracia?”, disse.

O conselho avalia 
dois processos que po-
dem levar à cassação do 
deputado. Ambos têm 
como objeto o mesmo 
motivo pelo qual ele foi 
preso em fevereiro: um 
vídeo no qual fez apolo-
gia ao Ato Institucional 

nº 5, o mais violento da 
ditadura, e ataques aos 
ministros do Supremo 
Tribunal Federal. Na ses-
são de hoje, Silveira foi 
questionado pelo relator 
de um dos casos, o depu-
tado Fernando Rodolfo 
(PL-PE), e por outros par-
lamentares.

“Alexandre de Mo-
raes tanto quanto os 
ministros do STF são ví-
timas, acusadores e jul-
gadores, ou seja, não são 
imparciais, são comple-
tamente parciais, o que é 
um perigo, já dizia o sau-
doso e minha referência 
jurídica Rui Barbosa, que 
a pior ditadura é a do Ju-
diciário, pois contra ela 
não há a quem recorrer”, 
disse Silveira também no 
depoimento de ontem.

Após o deputado fi-
car 26 dias preso no Ba-
talhão Especial Prisional 
em Niterói, no Rio de Ja-
neiro, o ministro do STF 
Alexandre de Moraes con-
cedeu a Silveira o direito 
de cumprir prisão domi-
ciliar, usando tornozeleira 
eletrônica.

Camila Turtelli
Agência Estado

Matheus de Souza e 
Amanda Pupo
Agência Estado

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-chanceler soube da carta enviada pela Pfizer 

Em depoimento à CPI da Covid, 
o ex-chanceler Ernesto Araújo disse 
que tinha conhecimento da carta 
enviada ao governo brasileiro em 
setembro do ano passado pela Pfizer, 
na qual o CEO da empresa, Albert 
Bourla, alertava que havia uma 
proposta de venda de vacinas ao Mi-
nistério da Saúde, sem resposta por 
parte do Brasil. Araújo relatou que 
“talvez” no dia 14 de setembro, dois 

dias após o envio da correspondên-
cia, foi informado sobre o documento 
pelo embaixador do Brasil para os 
Estados Unidos, Nestor Foster, um 
dos destinatários da carta.

“Embaixador fez telegrama in-
formando sobre esse documento”, 
disse. Segundo ele, o telegrama 
mencionava que a carta já era de 
conhecimento direto do Ministério 
da Saúde, a quem caberia a “cen-
tralização da estratégia de vaci-
nação”, afirmou Araújo, segundo 
quem ninguém do governo o pro-
curou para tratar da carta.

O ex-ministro foi questionado 
sobre o fato de a carta da Pfizer 
ter ficado dois meses sem resposta 
do governo brasileiro, e respondeu 
não saber o que pode ter motivado 
esse atraso.

A carta foi levada à CPI pelo 
ex-secretário de Comunicação da 
Presidência, Fabio Wajngarten, que 
revelou o fato de a correspondên-
cia ter ficado sem resposta até sua 
iniciativa de contatar a Pfizer. O 
episódio foi confirmado à CPI pelo 
gerente-geral da farmacêutica na 
América Latina, Carlos Murillo.

Atraso de insumos: razão política é descartada

O ex-chanceler Ernesto Araú-
jo descartou que os atrasos para 
importação ao Brasil de insumos 
vindos da China aconteçam por 
razões políticas. Apesar de o país 
asiático e aliado na produção de 
vacinas no Brasil não apontar que 
essa seja a causa para a demo-
ra na remessa de ingredientes 
necessários para a produção de 
imunizantes, os atrasos coincidem 
com ataques do presidente Jair 
Bolsonaro, ou pessoas próximas 
do Planalto, ao país.

“As alegações de que haveria 

uma negativa do governo chinês de 
permitir o fornecimento de vacinas 
ou insumos por razões políticas 
pressupõe algo que eu acredito que 
o governo chinês não é capaz: de 
negar vacinas que podem salvar 
vidas por causa de uma interfe-
rência política”, afirmou Araújo 
durante depoimento à Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) da 
Covid no Senado. “Isso pressupõe 
uma imagem ruim da China com 
a qual eu não concordo e não te-
mos indício nenhum de que tenha 
havido essa interferência política”.

O ex-chanceler alegou também 
desconhecimento sobre outros 
pontos que podem ter atrasado o 
início e continuidade da vacinação 

no país. Araújo afirmou não saber 
de “nenhuma interferência” dos Es-
tados Unidos para que o Brasil não 
fizesse a importação de doses da 
vacina Sputnik V, de origem russa, 
e disse não ter recebido nenhuma 
orientação para que rejeitasse par-
cerias sobre vacinas.

Sobre as revelações feitas pelo 
ex-secretário de Comunicação do 
Planalto e empresário Fábio Wa-
jngarten, Araújo disse que teve 
ciência da oferta de 70 milhões de 
vacinas por intermédio do embai-
xador brasileiro em Washington. 
Segundo o ex-chanceler, além da 
representação, nenhum membro 
do governo o procurou para tratar 
do comunicado.

Ex-ministro se esquivou de falar sobre Bolsonaro

Ao ser questionado sobre as 
críticas feitas pelo presidente Jair Bol-
sonaro  às vacinas contra a covid-19, 
o ex-chanceler Ernesto Araújo se 
esquivou e repetiu a fórmula usada 
pelo ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. Em resposta ao senador 
Otto Alencar (PSD-BA), Araújo disse 
que não caberia a ele “concordar 
ou discordar” de declarações do 
presidente. A sessão foi suspensa 
por dez minutos após um bate-boca 
entre Alencar e o senador governista 
Eduardo Girão (Podemos-CE).

Ministro das Relações Exteriores 
de Bolsonaro até março deste ano, 
Araújo atribuiu a uma reação à 
política conservadora do governo 
Bolsonaro a origem das críticas di-
recionadas à gestão da pandemia 
no Brasil. “Acho que tem correlação 
sim com a proposta política do presi-
dente. Uma proposta conservadora, 
se sabe da popularidade e força 
política dessa proposta, e na minha 
avaliação houve essa tentativa de 
desmerecer tudo o que era feito pelo 
governo”, disse o ex-chanceler, que 
citou a criação do benefício emer-
gencial como exemplo de “esforço” 
do governo brasileiro.

“Não vejo nenhum país onde 
tenha surgido uma atmosfera de 

politização como no Brasil, atmos-
fera onde praticamente qualquer 
iniciativa mencionada pelo presi-
dente foi sistematicamente ataca-
da por correntes políticas opostas 
antes de se ter dado sobre mérito 
científico, técnico”, disse Araújo.

Uma das grandes bandeiras de 
Bolsonaro no combate à pandemia 
é a defesa do uso da cloroquina 
em pacientes com covid-19, mes-
mo sem comprovação científica da 
eficácia do remédio para esse fim.

“O Brasil claramente em ne-
nhum parâmetro é um dos piores 
países do mundo (no combate à 
pandemia), é um dos melhores, e 
isso é resultado da gestão da pan-
demia”, disse.

Amanda Pupo e 
Matheus de Souza
Agência Estado

Matheus de Souza e 
Amanda Pupo
Agência Estado

Pedro Caramuru, 
Amanda Pupo e
Matheus de Souza
Agência Estado



Mundo

Dispositivos permitem detectar a infecção pelo coronavírus em um segundo ou em menos de 30 minutos, conforme a técnica usada

Covid: cientistas criam testes 
com resultado em tempo recorde
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Pesquisadores das uni-
versidades da Flórida, nos 
Estados Unidos, e Chiao Tung, 
em Taiwan, criaram disposi-
tivos que permitem detectar 
a infecção pelo novo corona-
vírus em um segundo ou em 
menos de 30 minutos, confor-
me a técnica usada. Os estudos 
foram divulgados ontem na 
publicação Journal of Vacuum 
Science & Technology B, do 
Instituto Americano de Física.

Os cientistas desenvolve-
ram um biossensor que per-
mite detectar em um segundo 
biomarcadores para o vírus.

Uma equipe da Universi-
dade de Illinois, também nos 
Estados Unidos, criou um 
dispositivo portátil, em que 
muitos dos seus componentes 
podem ser impressos em 3D 
e que permite obter resulta-
dos precisos a partir de uma 
amostra de saliva em menos 
de 30 minutos. O dispositivo é 
apresentado em artigo na re-
vista Nature Communications.

O biossensor, semelhante 
ao usado para detectar glicose 
no sangue, permite identificar 
proteínas do novo coronavírus 
SARS-CoV-2 por meio de um 
detector de biomarcadores -- 
semelhante na forma às tiras 
de papel utilizadas nos tes-
tes de níveis de glicose - com 
um pequeno canal onde são 
colocados os fluidos a serem 
analisados.

Dentro desse `microca-
nal`, os fluidos entram em 
contato com eletrodos, um 
dos quais é revestido a ouro, 
onde são quimicamente fixa-

das amostras de anticorpos 
específicos para o SARS-CoV-2.

No processo de análise, 
um sinal elétrico é envia-
do de um painel de controle 
por meio do eletrodo com as 
amostras de anticorpos para 
um segundo elétrodo, sem 
anticorpos.

Esse sinal volta depois ao 
painel de controle, onde é am-
plificado por um transistor e 
convertido num determinado 
número - indicador do dife-
rencial entre o eletrodo com 
anticorpos e o eletrodo sem 
anticorpos - que representa 
uma posição numa escala de 
concentração de proteínas 
virais presentes na amostra 
em análise.

Os biossensores são 

descartáveis, mas as outras 
partes do dispositivo são reu-
tilizáveis, permitindo reduzir 
os custos do teste, adaptável 
a outras doenças. A equipe 
de cientistas de Illinois criou 
ainda um dispositivo portátil 
para detectar marcadores ge-
néticos do novo coronavírus a 
partir de amostras de saliva. 
Em 104 amostras de saliva, o 
equipamento confirmou 28 
das 30 amostras positivas 
para o SARS-CoV-2 e 73 das 
74 negativas.

O dispositivo foi igual-
mente testado em amostras 
com ou sem os vírus da gri-
pe, o SARS-CoV-2 e três ou-
tros coronavírus humanos, 
tendo identificado com rigor 
as amostras contendo o SAR-

S-CoV-2, independentemente 
da presença de outros vírus.

O processo é baseado na 
criação de enzimas codifica-
das com informação sobre o 
código genético dos vírus ana-
lisados, que lhes permite sina-
lizar genes virais específicos.

A ação da enzima consis-
te em “cortar” os genes-alvo. 
No processo de análise, as 
amostras são tratadas com 
químicos que produzem fluo-
rescência quando os genes são 
“cortados”. Quando as enzi-
mas atuam sobre os genes-al-
vo, a fluorescência resultante 
sinaliza o teste positivo.

O equipamento conse-
gue detectar vários genes por 
amostra, o que o torna mais 
preciso do que os testes de 

um único gene, que podem 
conduzir a resultados incor-
retos ou inconclusivos. Outra 
vantagem é que utiliza sali-
va, que é mais fácil de colher. 
Os cientistas admitem que a 
tecnologia utilizada pode ser 
útil para detectar marcadores 
genéticos de determinados 
cânceres na saliva.

O novo coronavírus foi 
detectado no final de 2019, em 
Wuhan, uma cidade do cen-
tro da China, e disseminou-se 
rapidamente pelo mundo. A 
covid-19, que se tornou uma 
pandemia há mais de um ano, 
provocou, pelo menos, 3,391 
milhões de mortes no mundo, 
resultantes de mais de 163,5 
milhões de casos de infecção, 
segundo balanço da AFP.

Conflito entre Hamas e Israel 
diminui após apelos de paz
Agência Brasil

Os combates na fronteira 
entre Israel e o grupo palestino 
Hamas pareceram diminuir um 
pouco ontem, sem mortes regis-
tradas em Gaza pela primeira vez 
desde o início das hostilidades, 
em 10 de maio, e menos ataques 
com foguetes palestinos de longo 
alcance.

Um apelo do presidente dos 
Estados Unidos (EUA), Joe Biden, 
na última segunda-feira, em apoio 
a um cessar-fogo, pareceu passar 
despercebido. Israel disse que con-
tinuará, por enquanto, com uma 
ofensiva para destruir a capacida-
de das facções armadas do Hamas 
e da Jihad Islâmica, acrescentando 
que os ataques com foguetes con-

tinuam. Os EUA e outras potências 
mundiais têm pressionado pelo 
fim da escalada mais violenta do 
conflito em anos, na qual autori-
dades de Gaza afirmam que 212 
palestinos, incluindo 61 crianças e 
36 mulheres, foram mortos.

Ontem, não houve nenhuma 
notícia imediata de baixas israelen-
ses. Dez pessoas foram mortas em 
Israel, incluindo duas crianças, em 
ataques anteriores de foguetes ou 
mísseis palestinos.

Em sinal de uma possível dis-
seminação da violência para outras 
partes, os militares israelenses dis-
seram que suas tropas mataram 
um palestino que tentou atacá-los 
com uma arma e explosivos impro-
visados na Cisjordânia ocupada e 
que derrubaram um drone perto 

da fronteira com a Jordânia. 
Greves gerais foram realiza-

das ontem em Jerusalém Oriental, 
cidades árabes dentro de Israel e 
na Cisjordânia ocupada por Israel, 
com postagens nas redes sociais 
exibindo uma bandeira palestina 
e pedindo solidariedade “do mar 
ao rio”.

O Hamas começou seu ata-
que com foguetes na segunda-feira 
passada, após semanas de tensão 
sobre um processo judicial para 
despejar várias famílias palestinas 
em Jerusalém Oriental e em reta-
liação aos confrontos da polícia 
israelense com os palestinos perto 
da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro 
local mais sagrado do Islã, durante 
o período do muçulmano sagrado 
do Ramadã.

Os cientistas desenvolveram 
um biossensor que permite 
detectar rapidamente 
biomarcadores para o vírus
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Ciclone: Marinha da Índia 
busca por 81 desaparecidos
Agência Brasil 

A Marinha da Índia execu-
tou uma grande missão de res-
gate aéreo e marítimo, ontem, 
em busca de 81 trabalhadores e 
tripulantes desaparecidos. A em-
barcação em que eles estavam 
afundou no mar agitado, após 
um ciclone poderoso que atingiu 
o litoral oeste do país.

Cerca de 180 das pessoas a 
bordo da barcaça foram resgata-
das durante o naufrágio no litoral 

de Mumbai. Foram iniciados es-
forços para remover tripulantes 
retidos em uma segunda barcaça 
que encalhou devido à tempes-
tade, disse a Marinha.

“Há ondas de 6 a 7,6 me-
tros, os ventos estão fortes e a 
visibilidade é baixa”, informou 
o porta-voz da Marinha, Vivek 
Madhwal. “Navios e aeronaves 
foram mobilizados para a missão 
de busca e resgate”.

O ciclone Tauktae, a tem-
pestade mais intensa a atingir 

a costa oeste indiana em duas 
décadas, arrancou torres de 
alta tensão e árvores e causou 
desabamento de casas, matando 
ao menos 19 pessoas, disseram 
autoridades.

A tempestade chegou ao 
solo no estado de Gujarat, au-
mentando a pressão no momen-
to em que a Índia enfrenta um 
pico surpreendente de casos e 
mortes de covid-19, além de es-
cassez de leitos e oxigênio nos 
hospitais.

Joe Biden 
defende 
veículos 
elétricos

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, 
defendeu ontem a produ-
ção de veículos elétricos e 
disse que esse é o futuro da 
indústria automobilística. 
Em visita a uma fábrica da 
Ford em Michigan, o demo-
crata também afirmou que a 
China não ganhará a corrida 
de inovação. “A América está 
de volta na competição do 
século 21”, declarou.

“A China tem o maior e 
mais rápido mercado de veí-
culos elétricos do mundo”, 
disse o chefe da Casa Bran-
ca. Segundo Biden, Pequim 
lidera essa “corrida” no 
momento, mas os EUA não 
deixarão que isso se susten-
te. Na visão do democrata, 
governo, indústria e traba-
lhadores precisam intensifi-
car esforços conjuntos para 
melhorar a infraestrutura 
doméstica e, assim, conse-
guir competir melhor com 
o país asiático.

“Eles acham que vão 
vencer. Tenho novidades 
para eles: eles não vão ga-
nhar esta corrida. Não po-
demos deixá-los ganhar”, 
declarou Biden, fazendo 
referência à China.

Iander Porcella
Agência Estado
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Impactado pela pandemia, período havia registrado queda de 12% nos tributos, que também são distribuídos aos municípios
A arrecadação própria do 

Estado (ICMS, IPVA e ITCD) 
apresentou alta de 28,57% no 
mês de abril sobre o mesmo 
mês do ano anterior, segundo 
dados do 20º Boletim publi-
cado pela Secretaria de Es-
tado da Fazenda (Sefaz-PB). 
Em valores absolutos, houve 
recolhimento de R$ 563,2 mi-
lhões dos três tributos, sendo 
que 25% do ICMS e 50% do 
IPVA são repassados aos mu-
nicípios paraibanos.

Segundo o documento, 
a elevação da taxa de cresci-
mento nos três tributos “se 
deve a uma base fraca de ar-
recadação em abril de 2020 
devido aos efeitos econômi-
cos da pandemia”. Naquele 
mês do ano passado, a ar-
recadação havia registrado 
queda de 12,59% em relação 
ao mês de abril de 2019.

No acumulado do qua-
drimestre deste ano, a arreca-
dação dos tributos estaduais 

ICMS, IPVA e ITCD apresen-
tou alta nominal de 20,45% 
sobre igual período de 2020. 
As receitas acumuladas do 
ICMS, IPVA e ITCD nos quatro 
meses de 2021 apresentaram 
um incremento de R$ 418,7 
milhões. Em valores absolu-
tos, o ICMS liderou o incre-
mento da receita própria em 
R$ 369,6 milhões, seguido 
mais distante pelo IPVA (R$ 
45,8 milhões), enquanto o 
ITCD registrou acréscimo de 

R$ 3,2 milhões no quadrimes-
tre de 2021 sobre igual perío-
do do ano anterior.

“A publicação do infor-
mativo reafirma mais uma 
vez o princípio da transpa-
rência dos dados relevantes 
da administração tributária 
do Governo da Paraíba. Os 
dados do Boletim, distribuí-
do aos diversos segmentos 
e entidades paraibanas, têm 
possibilitado também uma 
maior assertividade na to-

mada de decisões dos gesto-
res públicos do Estado”, des-
taca a Sefaz.

Saiba mais 
O ‘Boletim Sefaz-PB’, 

que é uma ação conjunta de 
diversas gerências da Secre-
taria da Fazenda, é uma pu-
blicação mensal. O informa-
tivo, em sua elaboração, tem 
contribuições da Gerência 
Operacional de Informações 
Econômico-Fiscais (GOIEF), 

da Gerência Executiva de Ar-
recadação e de Informações 
Fiscais (GEAIF), da Gerência 
de Planejamento (GPLAN), 
da Gerência de Tecnologia e 
Informação (GTI), da Escola 
de Administração Tributária 
(ESAT) e da Assessoria de 
Imprensa da SEFAZ-PB. To-
das as edições anteriores do 
Boletim estão armazenadas 
agora no link https://www.
sefaz.pb.gov.br/view-docs/
104-boletim-sefaz-pb

Arrecadação de abril tem alta 
na PB em comparação a 2020  
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Mundo e Marketing Georgina Luna
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De acordo com o Índice Cielo do Varejo 
Ampliado, o faturamento do comércio cresceu 
46,5% no Dia das Mães em comparação com a 
mesma data em 2020. As vendas presenciais 
subiram 48,9%, enquanto o e-commerce expe-
rimentou alta de 24,2%. O setor de maior des-
taque foi Vestuário, com crescimento de 202% 
e a região do país com melhor desempenho foi 
a Nordeste que teve uma alta nas vendas de 
74%. Depois do segmento de Moda e Acessório, 
completam o Top 5 Beleza, perfumaria e saúde, 
artigos para casa, entretenimento e, por fim, 
móveis, construção e decoração.

O e-commerce teve um grande destaque 
neste período. Devido ao receio de contami-
nação pelo coronavírus, medidas de restrições 
adotadas por algumas localidades e ainda 
algumas pessoas não terem sido vacinadas, as 
pesquisas, compras e pagamentos foram reali-
zadas pela internet. De acordo com a Neotrust, 

empresa de inteligência de mercado focada em 
e-commerce, a data gerou um faturamento de 
R$ 7 bilhões no varejo digital, cifra que repre-
senta um aumento de 15% em comparação ao 
ano passado. O estudo leva em conta o período 
de 24 de abril a 8 de maio. De acordo com o 
Serasa Experian as vendas nos canais digitais, 
receberam investimento por parte de 66,7% 
dos lojistas este ano. Segundo o levantamento, 
quase um terço das lojas (30,7%) vendeu on-li-
ne para a data. Desse grupo, 62,5% afirmaram 
que o WhatsApp foi o meio mais utilizado, 
seguido do site da loja, com 20,8%, e do Insta-
gram, com 16,7% das vendas.

Sobre as formas de pagamento, podemos 
dizer que as mais usadas no meio digital foram 
o PIX, utilizado em 41,7% das transações on-li-
ne. Pagamento por link foi usado em 33,3% das 
vendas, seguido de cartão, 35%, boleto, 8,3% 
e transferência bancária, também com 8,3% 

Quais lições este Dia das Mães 
deixa para o varejo atual?

do total. E em relação a quem comprou mais 
se homem ou mulher, dados da Compre&Con-
fie, parceiro da Social Miner, mostrou que as 
mulheres foram responsáveis por 54,8% das 
compras, sendo 57% das conversões em livra-
rias feitas por elas. E no segmento de bebidas, 
66,31% foram feitas pelos homens.

O meio mais usado para efetuar as com-
pras no mercado digital foi, apesar do uso de 
smartphones estar crescendo significativa-
mente, principalmente nesta quarentena, pelo 
desktop e representaram 65,2% das vendas 
no período. No entanto, a categoria de moda 
e acessórios foi a que obteve maior represen-
tatividade de vendas pelo mobile, sendo que 
51,27% dos pedidos foram realizados através 
de dispositivos móveis.

O crescimento das vendas on-line foi im-
pulsionado, principalmente, pela quarentena 
imposta no país e pela praticidade de compra 
e entrega direta para quem recebeu o presente. 
Em tempos de compras a distância, questões 
logísticas também influenciaram diretamente 
na decisão dos consumidores, e ter boas taxas 
de frete foi fator decisivo para conversão, o que 

pode ter influenciado as marcas apostarem 
nos descontos ou até no frete grátis, resultan-
do em uma queda de 16% no valor pago pela 
entrega durante o evento, segundo dados da 
Compre&Confie.

Outro fator relevante, e que não pode 
deixar de ser levado em consideração, é que as 
vendas on-line ampliaram o mercado consu-
midor. Se antes a loja física atendia somente o 
público de determinada região, o varejo on-line 
não tem barreiras, é o que revela esta pesquisa 
do Serasa Experian, quando empreendedores 
foram questionados sobre em quais aspec-
tos o ambiente on-line ajudou nas vendas, a 
maioria (51,0%) sinalizou que atingir públi-
cos diferentes foi a principal, seguida por ter 
mais exposição (44,8%), atingir novas regiões 
(34,5%) e atingir o mesmo público, mas em 
maior quantidade (29,7%).

Além de toda facilidade e praticidade que 
o digital oferece para o consumidor, traz, tam-
bém, muitos benefícios para os lojistas, como 
baixos custos e a ampliação do seu mercado 
alvo. Por isso, caro leitor, se você ainda não 
aderiu ao on-line faça-o imediatamente.

Grande João Pessoa

Gasolina sobe até 10% nos postos de combustíveis

Uma pesquisa feita 
pela Autarquia de Proteção 
e Defesa do Consumidor 
(Procon-PB) apontou que 
o preço do litro da gasolina 
apresentou um aumento de 
até 10% na região da Gran-
de João Pessoa, compreen-
dendo Bayeux, Cabedelo, 
Santa Rita e a própria capi-
tal paraibana. A variação é 
feita em comparação à pes-
quisa feita no dia 8 de abril 
de 2021. O menor valor foi 
de R$ 5,09, vendida ao di-
nheiro em Santa Rita, e o 
maior valor foi de R$ 5,59, 
comercializada em João 
Pessoa no cartão.

As pesquisas foram fei-
tas pelo setor de Pesquisa 
e Estatística do Procon-PB 
entre os dias 11 e 12 de 
maio. Porém, analisando 
ainda as pesquisas feitas na 
capital e nas três cidades 
circunvizinhas, o combustí-
vel que apresentou a maior 
taxa percentual de aumento 
foi o álcool. De acordo com 
as pesquisas, o acréscimo 
no valor do litro do álcool 
em João Pessoa foi de 13%.

Na capital, o litro do 
álcool foi encontrado por 
R$ 4,15, no dinheiro, e R$ 
4,79, no cartão. Um padrão 
aproximado de variação 
para mais foi visto também 
nas outras cidades: Bayeux 
(11%), Cabedelo (11%) e 
Santa Rita (9,4%).  O diesel, 
por sua vez, apresentou de 

até 12% para mais, em João 
Pessoa, sendo vendido en-
tre R$ 4,17 e R$ 4,79. Nas 
demais cidades da Grande 
João Pessoa, somente Ca-
bedelo, com uma oscilação 
de 2,5%, não teve aumento 
significativo no preço do 
diesel, sendo vendido entre 
R$ 4,38 e R$ 4,49.

Bayeux, com 6% de 

aumento e preços entre R$ 
4,35 e R$ 4,79, e Santa Rita, 
com aumento de 9,8% e pre-
ços entre R$ 4,29 e R$ 4,55, 
fecham a lista de elevação 
significativa. Por sua vez, 
o combustível com menor 
variação no período de um 
mês foi o Gás Natural Veicu-
lar (GNV). Em nenhuma das 
quatro cidades pesquisadas, 
o combustível não teve au-
mento superior a 0,5%.

Esse novo valor, de 
acordo com o Sindicato do 
Comércio Varejista de Deri-
vados de Petróleo do Estado 
da Paraíba (Sindipetro-PB), 
está ligado ao aumento do  
etanol que é adquirido pelas 
distribuidoras. O Sindipetro 
informou que o Brasil passa 
por uma entressafra da ca-
na-de-açúcar, fato que tem 
feito o etanol subir.

“O mercado de combus-
tíveis hoje vive além da ins-
tabilidade em relação aos 
preços do petróleo, sobretu-
do por conta da política eco-
nômica da Petrobras, existe 
agora um novo componente 
que está elevando o preço 
da gasolina ao consumidor 
final, que é justamente o 
etanol”, informou institucio-

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

nalmente o Sindipetro.
De acordo com o sin-

dicato, a gasolina comer-
cializada pelos postos tem 
mistura de 27% de etanol. 
As usinas que produzem o 
álcool combustível não es-
tão mais conseguindo dar 
vazão por conta da escassez 
da matéria prima, e o etanol 
que chega para as distribui-
doras, que compram dire-
tamente às usinas (é bom 

destacar que os postos não 
compram diretamente às 
usinas), vem majorado.

“O preço que os postos 
compram os combustíveis 
às distribuidoras está vin-
do majorado. Os postos na-
turalmente repassam esse 
custo, essa elevação para o 
consumidor final. Inclusive 
o Procon, que faz um traba-
lho de fiscalização, tem fei-
to autuações, mas elas não 

estão sendo convertidas em 
multas, porque os postos 
têm explicado, comprovado, 
inclusive com documentos, 
que mostram que é uma si-
tuação de mercado”, infor-
mou o Sindipetro-PB.

Ainda de acordo com 
o Sindipetro, a entressafra 
dura até meados de julho. 
O preço do etanol também 
sofre com a valorização do 
açúcar no exterior.

Foi o maior valor 
do litro do produto 

encontrado em João 
Pessoa pelo Procon

R$ 5,59

Sindipetro justifica que preço do etanol utilizado na mistura da gasolina subiu por entressafra da cana-de-açúcar

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
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Pasta ainda atualizou a projeção do INPC, utilizado para a correção do salário mínimo, ampliando o índice para 5,05%

O Ministério da Econo-
mia revisou para cima sua 
projeção para a recuperação 
da economia em 2021, e espe-
ra agora uma alta de 3,50% no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
neste ano, de 3,20% estima-
do no Boletim Macrofiscal de 
março. A previsão consta na 
grade de parâmetros da Se-
cretaria de Política Econômica 
(SPE), divulgada ontem.

De acordo com a SPE, 
pode-se destacar a expectati-
va do bom resultado da ativi-
dade econômica no primeiro 
trimestre, “mesmo diante do 
aumento das regras legais de 
distanciamento e a despeito 
do fim do auxílio emergen-
cial”. O órgão destaca ainda 
que setor de serviços tem 
apresentado recuperação em 
2021 e está mais próximo do 
nível pré-crise.

Para 2022, a estimati-
va de alta no PIB permane-
ceu em 2,50%. O ministério 
manteve ainda as projeções 
de crescimento da economia 
de 2023, 2024 e 2025 - todas 
também em 2,50%.

No último relatório Fo-
cus, os analistas de mercado 
consultados pelo Banco Cen-
tral estimaram uma alta de 
3,45% para o PIB de 2021. 
Para 2022, a estimativa é de 
crescimento de 2,38%.

Revisão da inflação
O Ministério da Econo-

mia também revisou para 
cima sua projeção para a 
inflação medida pelo Índice 

Lorenna Rodrigues e 
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Ministério da Economia eleva 
projeção do PIB para 3,50%
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Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA) em 
2021. De acordo com a nova 
grade de parâmetros macroe-
conômicos da pasta, a esti-
mativa para a alta de preços 
neste ano passou de 4,42% 
para 5,05%. Para 2022, a pro-
jeção permaneceu em 3,50%.

Segundo a SPE, uma das 
características da elevação 
do crescimento global, que 
ocorre principalmente em 

países que já conseguiram 
controlar a pandemia do co-
ronavírus, é o encarecimento 
no preço das commodities. 
“Os preços dos metais, carnes 
e alimentos superam o nível 
de dezembro de 2019, perío-
do anterior à pandemia, em 
torno de 50%. Adiciona-se à 
elevação destes produtos, a 
falta de matéria-prima para 
produção de alguns bens, as-
sim, tendendo a proporcionar 

pressões altistas no preço ao 
consumidor”, acrescentou.

No último relatório Focus, 
os analistas de mercado con-
sultados pelo Banco Central 
estimaram que o IPCA deve 
acumular alta de 5,15% em 
2021 e de 3,64% em 2022. 
Todas as projeções para a in-
flação em 2021 estão acima 
do centro da meta deste ano, 
de 3,75%, que tem uma mar-
gem de tolerância de 1,5 ponto 

porcentual (índice de 2,25% 
a 5,25%). No caso de 2022, a 
meta é de 3,50%, com margem 
de 1,5 ponto (2,00% a 5,00%).

Salário mínimo
A pasta ainda atualizou a 

projeção para o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) - utilizado para a cor-
reção do salário mínimo. De 
acordo com a nova grade de pa-
râmetros macroeconômicos da 

pasta, a estimativa para a alta 
do indicador neste ano passou 
de 4,27% para 5,05%. Para 
2022, a projeção se manteve 
em 3,50%.

Já a estimativa da Econo-
mia para a alta do Índice Ge-
ral de Preços - Disponibilida-
de Interna (IGP-DI) em 2021 
deu um forte salto de 5,06% 
para 15,21%. Para o próxi-
mo ano, a projeção passou de 
3,57 para 4,26%.

Dados do Tesouro Nacional 

Brasil gasta 13% do PIB com salários de servidores

O Brasil tem uma das 
maiores despesas com re-
muneração de servidores no 
mundo, segundo dados reu-
nidos pelo Tesouro Nacional 
em um painel interativo que 
será lançado pelo órgão. De 
uma relação de 74 países, o 
Brasil tem o 7º maior gasto: 
12,9% do PIB. Os dados são 
de 2019 e consideram des-

pesas com pessoal ativo de 
União, Estados e municípios.

Penduricalhos para con-
tornar o teto salarial de R$ 
39,2 mil mensais, salários 
maiores do que na iniciati-
va privada e brechas para o 
acúmulo de remunerações 
são fatores apontados por 
especialistas para explicar 
a permanência do Brasil no 
topo do ranking. Um históri-
co de aumentos acima da in-
flação nos salários também 

contribui para o quadro.
O ganho mais recente 

incorporado ao conjunto de 
regras para servidores foi 
uma portaria do Ministério 
da Economia prevendo que 
militares da reserva e servi-
dores civis aposentados que 
continuam trabalhando em 
determinados cargos podem 
receber as duas remunera-
ções, mesmo que ultrapas-
sem o teto de R$ 39,2 mil. A 
medida beneficiou o presi-

dente Jair Bolsonaro com um 
“aumento” de R$ 2,3 mil por 
mês e o vice-presidente Ha-
milton Mourão, com R$ 24 
mil mensais. Ministros tam-
bém serão beneficiados.

A medida despertou 
críticas, sobretudo no mo-
mento em que o time do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, tenta fazer avançar 
no Congresso sua proposta 
de reforma administrativa, 
para flexibilizar a estabi-

lidade no cargo, extinguir 
penduricalhos que hoje 
turbinam salários e deixar 
o terreno pronto para uma 
revisão futura de carrei-
ras e salários. A Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) aguarda votação na 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara para 
avançar à próxima etapa, 
que é a análise de mérito na 
comissão especial.

O raio X traçado pelos 

dados do Tesouro permite 
observar que a proporção de 
gastos com o funcionalismo 
no Brasil supera a observa-
da em outras nações emer-
gentes, como Rússia, Chile, 
Peru e Colômbia, e também 
em países avançados, como 
Estados Unidos, Alemanha e 
Espanha. O dado considera 
as despesas não só com salá-
rios, mas também com a con-
tribuição patronal para a Pre-
vidência desses servidores.

Idiana Tomazelli
Agência Estado

Por 9 votos a 2, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
decidiu que pessoas com 
deficiência podem ser in-
cluídas como dependentes 
na declaração de Imposto de 
Renda, mesmo que tenham 
mais de 21 anos e possuam 
capacidade para trabalhar, 
desde que sua remuneração 
não exceda as deduções au-
torizadas por lei.

A decisão foi tomada 

no julgamento de uma ação 
proposta pela Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). 
A entidade sustentou que 
a pessoa com deficiência 
que trabalha não necessa-
riamente possui indepen-
dência financeira. “Muitas 
vezes, elas permanecem re-
cebendo auxílio dos pais ou 
de familiares”, afirma a OAB.

A análise foi encerrada 
na última sexta-feira, 14, no 
plenário virtual, plataforma 
que permite aos ministros 
analisarem os processos e 

incluírem os votos no sis-
tema sem necessidade de 
reunião presencial ou por 
videoconferência. A publi-
cação do acórdão deverá es-
clarecer quando a decisão 
começa a valer.

No julgamento, preva-
leceu o entendimento do 
ministro Luís Roberto Bar-
roso, que abriu divergência 
ao voto do decano Marco 
Aurélio Mello, relator da 
ação, e defendeu que a in-
dependência da pessoa com 
deficiência não pode ser 

aferida com base no critério 
único da capacidade para o 
trabalho.

“A aparente neutrali-
dade do critério da capaci-
dade física ou mental para 
o trabalho oculta o efeito 
anti-isonômico produzido. 
Para a generalidade dos in-
divíduos, pode fazer senti-
do que a aptidão laborativa 
seja o critério definidor da 
condição de dependente em 
relação aos ganhos do geni-
tor ou responsável, tendo 
em vista que, sob essa cir-

cunstância, eles possuem 
chances de se alocarem no 
mercado de trabalho e pro-
verem o próprio sustento. 
Tal probabilidade se reduz 
de forma drástica quando 
se trata de pessoas com de-
ficiência, cujas condições fí-
sicas ou mentais restringem 
de forma mais ou menos 
intensa as oportunidades 
profissionais”, diz um tre-
cho do voto.

Barroso foi acompa-
nhado pelos colegas Nunes 
Marques, Edson Fachin, 

Dias Toffoli, Rosa Weber, 
Cármen Lúcia, Luiz Fux, 
Ricardo Lewandowski e 
Gilmar Mendes.

A tese fixada no julga-
mento foi a seguinte: “Na 
apuração do imposto sobre 
a renda de pessoa física, a 
pessoa com deficiência 
que supere o limite etário 
e seja capacitada para o 
trabalho pode ser consi-
derada como dependente 
quando a sua remuneração 
não exceder as deduções 
autorizadas por lei”.

Trabalhador com deficiência segue dependente no IR
Rayssa Motta
Agência Estado

Setor de serviços tem apresentado 
recuperação em 2021 e está mais 

próximo do nível pré-crise, de 
acordo com o órgão

Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil
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Geovan da Conceição ficou em 2o lugar no Festival Internacional de Dança de Stuttgart 2021, na Alemanha
O professor Geovan da 

Conceição, do Centro Esta-
dual de Arte (Cearte), con-
quistou, no último domingo, 
o segundo lugar no 25º Fes-
tival Internacional de Dança 
de Stuttgart, na Alemanha, 
edição 2021. O bailarino 
disputou com cerca de 300 
artistas de todo o mundo 
inscritos no Internationales 
Solo-Tanz-Theater Festival 
Stuttgart, considerado um 
dos maiores festivais de dan-
ça do mundo, construindo 
uma coreografia a partir de 
sua própria experiência de 
violência, dor e superação vi-
vida na infância. 

Toda a performance de 
“Fissurar”, nome da apre-
sentação, foi disponibilizada 
em vídeo, e Geovan criou a 
coreografia, dançou e editou 
a música. Na dança, que é 
forte e até perturbadora para 
quem assiste, o bailarino fala 
de uma infância marcada 
pela violência. Em relação ao 
nome da apresentação, ele 
conta que pensou em algo 
que fizesse o sentido de abrir 
brechas, fendas, rachaduras, 
em relação à adversidade. 

 
Infância violenta
“Basicamente eu narrei 

a minha infância na comu-
nidade da Citex, um lugar 
violento na década de 1990. 
Lá, presenciei homicídios e 
perdi parte da minha família. 
Era pobreza extrema. Eu vi 
muita coisa ruim e de certa 
forma isso mexe muito comi-
go até hoje”, lembra. 

Geovan lembra que a 
família era desestruturada. 
O pai era traficante e vivia 

agredindo a sua mãe. Ele viu 
um dos tios assassinando um 
rapaz em sua frente e outro 
tio foi assassinado. Essa vio-
lência, de forma lúdica, está 
na apresentação.

“São cenas que a gente 
não esquece. Essa ferida para 
mim não sara. Então eu quis 
trazer toda essa parte senti-
mental para dentro da minha 
coreografia, o que não foi fá-
cil, porque retratava muita 
violência. Graças a Deus, eu 
consegui dentro do Festival 
repassar isso para os jurados 
e para o público”, pontua.

Toda essa história de 
violência caminhou para o 

sucesso só depois de algu-
mas viradas na vida. Aos sete 
anos, Geovan teve a primeira 
virada, quando a avó dele o 
tirou de casa e o colocou em 
um abrigo, em Bayeux, região 
metropolitana de João Pes-
soa: o abrigo morada do Beti-
nho. Lá, começou uma brecha 
para uma nova realidade.

 
Experiência no Bolshoi
Aos 11 anos, surgiu um 

chamado: a seleção para o 
Bolshoi. mais de 64 mil crian-

ças ficaram interessadas, mas 
Geovan acabou selecionado 
entre os 20 melhores e pas-
sou por mais uma seletiva 
em Joinville, Santa Catarina, 
quando ficou entre os 10 que 
de fato ganhariam a bolsa. 
Passou oito anos em estudo 
e lá conheceu diversos pro-
fissionais, entre eles nomes 
renomados do Balé Bolshoi 
como Vladimir Vasiliev e Eka-
terina maximova. Teve aulas 
de flauta, piano, coral, dan-
ças populares, danças clássi-
cas, contemporânea, dueto, 
repertório e muitos outros 
cursos. Geovan entende que 
teve formação cultural, mas 
também ética e moral. 

Ao final do processo, 
em 2011, retornou para João 
Pessoa, pois sentia que preci-
sava ajudar a mãe. Construiu 
uma casa para ela e hoje mora 
próximo, mas sem perder os 
sonhos. Em 2012, começou 
a trabalhar no Cearte.  A di-
retora do Cearte, Laura mo-
reno, se mostrou exultante 
com a conquista de Geovan, 
a quem fez questão de dar 
uma oportunidade no Centro 
quando voltou do Bolshoi. A 
partir daí, ele entrou no cur-
so de Licenciatura em Dan-
ça na UFPB, em 2013. Laura 
ressalta como Geovan fez da 
arte um instrumento trans-
formador e que agora conta 
a sua história. 

“Ele faz um recorte da 
vida dos jovens nos bairros 
de contextos vulneráveis da 
cidade, que é o que acontece 
com a maioria deles, ficam 
sem rumo e sem opção, são 
provocados e capturados 
para a destruição, em conse-

Professor do Cearte conquista 
prêmio em Festival de Dança
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Crianças e adolescentes

Como identificar, prevenir 
e combater o abuso sexual

Há exatos 48 anos, a 
pequena Araceli desapare-
ceu em Vitória, no Espírito 
Santo. Só foi encontrada 
seis dias depois. Espancada, 
estuprada, drogada e mor-
ta. Seu corpo foi desfigura-
do com ácido. Os suspeitos 
foram absolvidos e o crime, 
arquivado. A data do assas-
sinato ficou marcada e, no 
ano 2000, foi instituído o 
Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Ado-
lescentes, lembrado ontem.

O assassinato brutal 
de Araceli é apenas a faceta 
de um crime que acontece 
diariamente dentro dos 
lares. Nem todos terão es-
ses requintes de crueldade 
e nem todos serão come-
tidos por psicopatas ou 
pessoas fora da lei. A maio-
ria deles vai ocorrer com 
quem já tem a confiança da 
criança. “Infelizmente o pe-
dófilo, o abusador, ele está 
dentro de casa ou frequen-
ta a casa ou faz parte do nú-
cleo familiar em que aque-
le menor convive”, afirma 

raquel de Andrade, presi-
dente do Instituto Infância 
Protegida, organização não 
governamental (ONG) do 
Espírito Santo que dá am-
paro jurídico e psicológico 
a crianças, adolescentes e 
adultos vítimas de violên-
cia sexual.

A presidente do Insti-
tuto Infância Protegida vai 
além quando diz que não 
existe perfil de abusador: 
embora a maioria seja do 
sexo masculino, mulheres 
também abusam, como 
babás, funcionárias de cre-
che, mães, avós. “Um caso 
em especial que estamos 
cuidando é o de uma que a 
mãe precisava trabalhar e 
deixou a criança com a avó. 
A avó estava abusando da 
criança”, conta.

Para se ter uma ideia 
do volume de abusos, de 
2011 ao primeiro semestre 
de 2019, foram registradas 
mais de 200 mil denúncias 
de violência sexual contra 
crianças e adolescentes, se-
gundo dados da Ouvidoria 
Nacional dos Direitos Hu-
manos, por meio do serviço 
Disque 100.

De acordo com Elaine 

Amazonas, assistente social 
e gerente de projetos na Bah-
ia da ONG Plan International, 
que promove os direitos das 
crianças, identificar os sinais 
de um abuso não é fácil pois, 
na grande maioria das vezes, 
o abusador não deixa sinais 
físicos. Segundo ela, é preciso 
estar atento às mudanças re-
pentinas de comportamen-
to: “muitas vezes a criança 
se apresenta mais irritadiça, 
apresenta ansiedade, dores 
no corpo, na cabeça, barriga, 
sem uma explicação mais 
lógica. [Apresenta] altera-
ções gastrointestinais. rai-
va, rebeldia. muitas crianças 
ficam mais introspectivas, 
não querem conversar, têm 
pesadelos constantes voltam 
a fazer xixi na cama, chupar 
dedos”, enumera.

O Governo Federal dis-
ponibiliza diversos canais 
para atendimento às vítimas 
do abuso infantil. Entre eles 
está a Ouvidoria Nacional 
dos Direitos Humanos, que 
funciona por meio do serviço 
Disque 100 e que conta ago-
ra com números no WhatsA-
pp e Telegram (basta apenas 
digitar Direitoshumanosbra-
silbot no aplicativo).

Fundac faz parceria com Canal 
Futura e capacita servidores

Aproximadamente 40 
servidores da Fundação De-
senvolvimento da Criança e 
do Adolescente “Alice de Al-
meida” (Fundac) iniciaram, 
na noite da última segunda-
feira, uma formação on-line 
do projeto Crescer sem Vio-
lência, por meio de uma par-
ceria do Canal Futura, Chil-
dhood Brasil e Unicef, que 
busca fortalecer a atuação da 
rede de Proteção na defesa 
e promoção dos direitos da 
criança e do adolescente para 
atuar na prevenção e no en-
frentamento das violências 
sexuais e autoproteção.

De acordo com rafael 
Honorato, diretor técnico in-
terino da Fundac, parcerias 
como esta, junto ao Canal 
Futura e outras instituições 
ligadas à Fundação roberto 
marinho, são muito impor-
tantes para o Sistema So-
cioeducativo do Estado, pois 
pautam problemas comuns 
ao contexto da comunidade 
atendida pela Fundação. 

Ana Amélia, uma das for-
madoras do curso, explicou 
que o Projeto busca reunir to-
das as instâncias do sistema 
de garantia de direitos para o 
fortalecimento e a execução de 
estratégias no combate à vio-
lência sexual de crianças e ado-
lescentes, assegurando, assim, 
os direitos fundamentais para 

garantir a dignidade da vida e 
uma sociedade mais justa.

A formação com dois dias 
de atividades engloba a apre-
sentação do projeto Crescer 
sem Violência e cinco blocos 
de discussão composto pelos 
seguintes temas: Que criança 
é essa? - A criança ontem e 
hoje; Que Corpo é Esse?; De-
senvolvimento Psicossexual 
de crianças e adolescentes; 
Conhecendo a série Que Cor-
po é Esse?; Violências Sexuais; 
O Caminho a seguir; e A União 
faz a proteção. 

rafael Honorato lem-
brou ainda que a parceria faz 
parte da proposta da Fundac 
de capacitar os servidores e 
chega em momento oportu-
no, já que durante o mês de 
maio trasncorre o Dia Inter-
nacional do Combate à Ex-
ploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes Vítimas de Vio-
lência (18 de maio). “A pro-
posta não é apenas de cons-
cientização, mas também de 
formar sujeitos ativos social-
mente e criticamente para 
atuar nessa perspectiva de 
combate a questões que fe-
rem diretamente os direitos 
fundamentais e humanos”, 
observou.

“Essa é uma semana 
marcada pelo combate à vio-
lência, temática que só tem se 
fortalecido nos últimos anos. 

Começamos no dia interna-
cional de combate à LGBTfo-
bia e seguimos com o marco 
do dia nacional de combate à 
violência sexual contra crian-
ças e adolescentes. Até quin-
ta-feira, pautaremos muitas 
questões pertinentes à temá-
tica no intuito de fortalecer o 
combate a todos os tipos de 
violência”, disse o atual dire-
tor técnico da Fundac.

 
Crescer sem Violência
Desde 2009, o Canal Fu-

tura assumiu o desafio de 
desenvolver ações e projetos 
para prevenir e enfrentar as 
múltiplas formas de violên-
cias contra crianças e adoles-
centes. O projeto Crescer Sem 
Violência, parceria com o Uni-
cef e a Childhood Brasil, tem 
como objetivo disseminar 
informações de qualidade e 
metodologias para enfrenta-
mento deste tema de modo 
informativo, atraente e sem 
expor crianças e adolescen-
tes. Em diferentes partes do 
país, o Crescer Sem Violência 
conta com ações presenciais 
e à distância de capacitação 
de educadores e profissionais 
da rede de proteção à criança 
e ao adolescente, realização 
de campanhas ligadas às cau-
sas e distribuição de material 
pedagógico, formando uma 
grande rede de mobilização.

Claudia Felczac
Agência Brasil

Foto: Secom-PB

quência da desigualdade, da 
violência e da discriminação. 
Ele é muito talentoso, teve a 
oportunidade da formação 
e fez sempre o melhor com 
isso”, ressalta Laura.

Para Geovan, o que acon-
teceu com ele foi um milagre. 
“Entre uma em um milhão, 
uma pessoa consegue con-
quistar as coisas que eu estou 
conquistando na vida e ter 

uma mudança radical como 
eu tive”, acredita.  

Festival
“No festival não foi fácil, 

eu recebi a proposta e eu trei-
nei muito, me dediquei muito. 
Criei a coreografia, fui à pessoa 
que preparou e editou a mú-
sica. Não foi fácil. E hoje, re-
cebendo um prêmio num dos 
maiores festivais de dança do 

mundo... ainda não absorvi, é 
muito bom. Vai me dar visibi-
lidade. Vai mostrar a nossa Pa-
raíba. Eu fui o único brasileiro 
selecionado, então não estou 
representando só a Paraíba, 
mas também o Brasil. mas, 
obviamente, eu dou crédito à 
minha cidade e ao estado, por-
que sou daqui e gosto demais 
dessa cidade. É um prêmio que 
é nosso!”, comemorou.

Toda a performance de “Fissurar” foi disponibilizada em vídeo, e Geovan criou a coreografia, dançou e editou a música

O bailarino disputou 
com cerca de 300 
artistas de todo o 
mundo inscritos 

no Internationales 
Solo-Tanz-Theater 
Festival Stuttgart
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Grupo quer ações mais duras da União Europeia para impedir a ação negativa em suas respectivas cadeias de suprimento

Multinacionais pedem medidas 
para combater desmatamento

Um grupo de 11 multina-
cionais europeias dos setores 
de alimentos, distribuição e 
varejo de alimentos, cosmé-
ticos, produtos de consumo 
e produtos de luxo estão pe-
dindo medidas mais duras 
da União Europeia para com-
bater o desmatamento em 
suas respectivas cadeias de 
suprimento. Em declaração 
conjunta, Barry Callebaut, 
Carrefour, Danone, Jerónimo 
Martins, Kering, L’Occitane, 
Metro, Nestlé, Reckitt, Sains-
bury’s e Tesco disseram que 
o compromisso com o fim 
do desmatamento deve co-
meçar com a exigência de 
rastreabilidade de produtos 
e matérias-primas quando 
eles entram no mercado co-
mum europeu.

“Reconhecemos que 
nossos negócios têm uma 
responsabilidade nessa luta 
porque nossas cadeias de 
suprimento são globais e 
incluem commodities que 
podem contribuir para o des-
matamento. Por isso, temos o 
compromisso de acabar com 
o desmatamento em nossas 
cadeias produtivas e temos 
implementado medidas para 
esse fim nos últimos dez 
anos”, disseram as empresas 
no comunicado.

De acordo com as com-
panhias, a rastreabilidade 
e a transparência da cadeia 
de suprimento são funda-
mentais para impulsionar a 

mudança sistêmica. Como 
o maior mercado mundial, 
a União Europeia se encon-
tra “numa posição forte para 
promover uma originação 
mais sustentável de com-
modities em nível global por 
meio do comércio”.

As empresas disseram 
que precisam de uma es-
trutura legal clara que dê a 
todos os agentes da cadeia 
de suprimento incentivos 
para enfrentar os riscos de 
desmatamento, promova a 
transparência, forneça um 
cronograma realista de im-
plementação e trabalhe para 
apoiar agricultores e suas co-
munidades. “Para isso, pedi-
mos à Comissão Europeia que 
explore a utilização de tec-
nologias inovadoras, como o 
monitoramento por satélite.”

O comunicado também 
pede que Comissão Euro-
peia e Estados-membros 
reforcem a cooperação com 
países produtores por meio 
de assistência técnica, troca 
de informações e boas práti-
cas de preservação, conser-
vação e uso sustentável das 
florestas.

Agência Estado

Para incentivo, o Instituto está realizando a Semana de Doação de Leite Humano

Foto: Secom-JP

Leite Humano

Instituto Cândida Vargas destaca 
importância no Dia de Doação 

Doar leite humano é 
fundamental em todo pe-
ríodo do ano, mas no Dia 
Mundial da Doação, cele-
brado hoje, o Instituto Cân-
dida Vargas (ICV) destaca a 
importância desse ato de 
solidariedade e segue com 
a programação da Semana 
Municipal, que ocorre até 
o dia 24 de maio. As pa-
lestras ocorrem de forma 
on-line e hoje o tema será 
‘Amamentação e teste da 
linguinha: o que é, para 
que serve e como é feito’. 
As inscrições ainda podem 
ser feitas pelo link.

Daniele Maciel, coor-
denadora do Banco de 
Leite Humano Zilda Arns, 
informou a importância 
da doação, pois o estoque 
de leite está muito baixo. 
“Incentivamos aquela mu-
lher que amamenta e tem 
leite excedente que entre 
em contato conosco para 
fazer a doação. Caso a mãe 
não queira vir até o nosso 
Instituto, nossa equipe vai 
até a casa dela, deixa o kit 
de coleta e depois iremos 
recolher. É muito simples 

e irá ajudar muitas vidas”, 
frisou.

Buscando incentivar 
a doação, o Instituto está 
realizando a Semana de 
Doação de Leite Humano. 
Na tarde de ontem, foi mi-
nistrado um curso tendo 
como público alvo os pro-
fissionais de saúde e do 
Banco de Leite sobre segu-
rança alimentar.

A programação ainda 
irá realizar um encontro 
com gerente da Atenção 
Básica do município e di-

retores dos Distritos Sa-
nitários para fortalecer a 
campanha, além de abor-
dar a temática da amamen-
tação e orientações para 
alta hospitalar em tempos 
de pandemia da covid-19. 
Este ano, a iniciativa traz o 
tema ‘Doação de Leite Hu-
mano: A pandemia trouxe 
mudanças e sua doação 
traz esperança’.

Como se faz a doação? 
A mulher que amamenta 
e tem leite excedente liga 

para a Central do Banco 
de Leite pelos telefones: 
3214-1390 ou 98795-
8192 (também é Whatsa-
pp) para informar que tem 
interesse em fazer a doa-
ção. Logo após, será feita 
uma análise do cadastro 
para saber se ela está apta 
a ser doadora. A central vai 
agendar um dia para a Rota 
Domiciliar ir até a casa da 
mãe e deixar o kit de coleta 
de leite materno. Após a 
coleta, a doadora vai agen-
dar o dia para a central pe-
gar esse leite, isto é, assim 
que completar os frascos.

Evento remoto
Para acesso aos even-

tos, obrigatoriamente, 
todos os participantes 
deverão possuir conta de 
e-mail na plataforma Goo-
gle (Gmail). Será utilizada 
a plataforma Google Class-
room, disponível para An-
droid, Apple e PC, encon-
tradas nas bibliotecas de 
aplicativos virtuais. Para 
a emissão do certificado é 
necessário 75% de partici-
pação em todos os eventos. 

Compromisso com o fim 
do desmatamento deve 

começar com a exigência 
de rastreabilidade de 

produtos e matérias-primas

A Caixa Econômica Fe-
deral vai anunciar o lança-
mento de linhas de crédito 
com condições especiais 
para os caminhoneiros, 
segundo apurou o Broad-
cast, sistema de notícias 
em tempo real do Grupo 
Estado. As medidas inte-
gram o pacote que será di-
vulgado pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro, 
para atender a demandas 
da categoria e tentar afas-
tar riscos de paralisação.

As linhas servirão ao 
crédito pessoal, à renego-
ciação de dívidas e, mais 
adiante, à antecipação 
dos recebíveis dos cami-
nhoneiros. Sobretudo na 
antecipação, o objetivo é 

baratear o custo dessa ope-
ração, uma vez que hoje 
os profissionais da área 
acabam antecipando os 
ganhos com o frete fora do 
sistema financeiro nacio-
nal (em postos de gasolina, 
por exemplo), a taxas mui-
to elevadas, o que drena 
boa parte da sua renda.

Com as novas medidas, 
os caminhoneiros autôno-
mos terão acesso ao Docu-
mento Eletrônico de Trans-
portes (DT-e), que poderá 
ser usado no celular e terá 
uma série de serviços à dis-
posição, de forma oficial e 
regularizada.

A partir desse docu-
mento, segundo fontes 
da área econômica, a car-
ta de frete passará a ser 
reconhecida oficialmente 
como um recebível, o que 

permitirá seu uso como 
garantia na obtenção de 
crédito junto a bancos e até 
mesmo fintechs do setor 
financeiro.

A Caixa já tem uma li-
nha de crédito engatilhada 
para isso e deve lançar até 
o fim de junho a linha Giro-
CAIXA Fácil Caminhoneiro, 
que poderá ser contratada 
pelo aplicativo Caixa Tem.

O banco também ofer-
tará desde já condições es-
peciais para crédito pes-
soal aos caminhoneiros, 
com taxa de juros de 3,01% 
até 3,70% ao mês, carência 
de até 60 dias para o paga-
mento da primeira parcela 
e prazo de até 60 meses 
para quitar o contrato.

Caso o trabalhador te-
nha imóvel, ele poderá ser 
usado como garantia na 

obtenção de um financia-
mento de até 60% do va-
lor do bem. A taxa de juros 
varia de 0,60% a 1,10% ao 
mês, com 180 meses para 
pagar.

A Caixa ainda vai ofe-
recer condições diferencia-
das de renegociação, com 
parcelamento de dívidas 
comerciais em até 96 me-
ses, taxa de juros a partir 
de 1,14% e descontos de 
até 90% para liquidação 
de dívidas comerciais com 
atraso superior a 360 dias.

Também haverá possi-
bilidade de financiamento 
de projetos de Ponto de 
Parada e Descanso (PPD) 
para estabelecimentos cer-
tificados. Nessa modalida-
de, as condições do crédito 
dependerão de cada proje-
to, mas as taxas partem de 

0,99% ao mês e prazo de 
até 120 meses para paga-
mento.

Com as linhas de crédi-
to e as medidas de simpli-
ficação, o governo centra 
esforços em frentes que 
não dependem de espaço 
fiscal - que hoje inexiste.

No início de março, 
o governo zerou por dois 
meses as alíquotas de PIS/
Cofins sobre o diesel para 
conter a insatisfação dos 
caminhoneiros, categoria 
que integra a base de apoio 
de Bolsonaro, com o pre-
ço dos combustíveis. Para 
isso, elevou a tributação de 
bancos e extinguiu um re-
gime especial da indústria 
química.

No início do ano, o 
diesel teve reajustes su-
cessivos na esteira da va-

lorização do dólar e dos 
preços internacionais do 
petróleo, daí a pressão dos 
caminhoneiros. Além da 
benesse tributária, o episó-
dio culminou na demissão 
do então presidente da Pe-
trobras, Roberto Castello 
Branco, substituído por um 
militar, o general da reser-
va Joaquim Silva e Luna.

A falta de espaço no 
Orçamento para absorver 
novos gastos ou renúncias, 
porém, levou à não reno-
vação dessa isenção. O go-
verno tem sinalizado que 
conduz estudos para tentar 
viabilizar o barateamen-
to dos combustíveis para 
os caminhoneiros, mas na 
área econômica a avaliação 
é que não há margem para 
abrir mão de receitas sem 
que haja compensação.

Caixa terá linhas de crédito para caminhoneiros
Idiana Tomazelli
Agência Estado

Orçamento da Criança e do Adolescente é proposto na AL
A Assembleia Legislativa 

do Estado da Paraíba apro-
vou, ontem, no Dia Nacional 
de Combate ao Abuso e à Ex-
ploração Sexual de Crianças, 
um Projeto de Indicação que 
propõe a criação do Orçamen-
to da Criança e do Adolescen-
te (OCA).

Proposto pela deputada 
Estela Bezerra, a matéria su-
gere ao governador João Aze-
vêdo a adoção da iniciativa 

para “favorecer a eficiência, a 
transparência, a fiscalização 
e o controle de gestão fiscal 
na execução de políticas pú-
blicas destinada às crianças e 
adolescentes”.

No escopo do projeto, a 
parlamentar lembra, entre 
outras coisas, que o Plano 
de Ação Anual do CEDCA-PB 
deve criar, fiscalizar e moni-
torar as ações de políticas pú-
blicas aos direitos humanos, 

que serão executadas pelo 
gestor estadual, respeitando 
a transversalidade, interse-
torialidade e a diversidade, fi-
nanciada pelo FIA – Fundo da 

Infância e Adolescência - com 
ações, projetos e programas 
quadrienais (PPA).

Estela também ressalta, 
na fundamentação da sua 
propositura, a importância da 
Lei 8.069/1990, como marco 
legal e a importância do Fun-
do Estadual da Criança e do 
Adolescente – FUNDESC, “ins-
trumento importante para a 
efetivação de políticas públi-
cas no Estado da Paraíba”.

Fundamentação é importante 
para a efetivação de políticas 

públicas no Estado
Projeto de Indicação que propõe a criação do OCA é da deputada Estela Bezerra
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Botafogo enfrenta o Nacional de Patos, no Marizão. Time patoense luta para fugir da zona de rebaixamento

O Botafogo pode garantir hoje 
a classificação antecipada para as 
semifinais do Campeonato Parai-
bano. Para isso, é preciso vencer o 
Nacional de Patos, em partida pro-
gramada para as 16h, no estádio 
Marizão, em Sousa. O jogo estava 
programado na tabela para o José 
Cavalcanti, em Patos, mas o está-
dio não atende as exigências do 
Corpo de Bombeiros, para evitar 
incêndios e tumultos, e a partida 
teve de ser transferida para outro 
local. O jogo é válido pela sexta ro-
dada e terá a arbitragem de Lean-
dro Bizzio Marinho, auxiliado por 
Oberto da Silva Santos e Rafael 
Guedes de Lima.

Ontem, na viagem do time para 
a cidade de Sousa, os jogadores 
passaram por um susto. O ônibus 
em que a delegação seguia pegou 
fogo nas imediações de Campina 
Grande. Não houve feridos nem 
prejuízos materiais para o clube. A 
empresa contratada providenciou 

outro ônibus e os jogadores segui-
ram viagem para o Sertão paraiba-
no por volta das 17h.

Apesar de jogar fora de casa, 
o pensamento da comissão técnica 
do Botafogo é vencer para voltar 
de Sousa já classificado para a pró-
xima fase da competição. O técnico 
Gerson Gusmão não poderá contar 
com o jovem zagueiro Gabriel Yan-
no, que foi expulso no jogo contra 
o Campinense e vai cumprir sus-
pensão. A princípio, ele será subs-
tituído por Samuel ou Fred. 

Nos últimos dias, o Botafogo 
apresentou vários reforços, mas 
Gusmão não confirmou se preten-
de já usar alguns deles nesta parti-
da. O volante Amaral, os atacantes 
Rafael Barros, Luã Lúcio e Mauri-
nho, além do zagueiro Daniel Fe-
lipe e o lateral esquerdo Gabriel 
Araújo já estão treinando no clube. 
Os atletas vieram para reforçar o 
elenco no final das disputas do Pa-
raibano e principalmente no Bra-
sileiro da Série C. 

Com problemas na lateral es-
querda, já que Lucas Gabriel ficará 

afastado, pelo menos, oito meses 
dos gramados, após uma cirurgia 
no joelho, e no ataque, por causa 
da contusão de Bruno Gonçalves 
e o fraco desempenho de Sávio e 
Ramon Trator, é possível que Ra-
fael Barros e Gabriel Araújo sejam 

os primeiros a estrearem. Porém, 
nada foi confirmado pela comissão 
técnica, que também não forneceu 
os nomes dos atletas relacionados 
para a partida contra o Nacional. 
O Botafogo é líder do campeonato 

com 11 pontos.
Caso o técnico Gerson Gus-

mão, não queira aproveitar ne-
nhum dos contratados, o Botafogo 
deverá entrar em campo no Mari-
zão com a seguinte formação: Fe-
lipe, Rodrigo, William Machado, 
Fred (Samuel) e Tsunami; Rogério, 
Pablo, Marcos Aurélio, Juninho e 
Clayton; e Welton Felipe. 

Pelo lado do Nacional, o time 
vai entrar em campo muito pres-
sionado correndo o risco de ser 
rebaixado. Com apenas três pon-
tos e na penúltima posição, o Ca-
nário do Sertão precisa marcar 
pontos nessa partida para tentar 
fugir da segunda divisão. Desde 
que chegou ao clube, o técnico 
Warley tem enfrentado muitas di-
ficuldades por causa do entra e sai 
de jogadores, uma prática comum 
da empresa FDA, responsável pelo 
departamento de futebol do clube, 
a mesma que no ano passado che-
gou a contratar 80 atletas para o 
Campinense, na temporada.

Após o início do Campeonato 
Paraibano, o Nacional já mandou 

embora 19 atletas e contratou 
vários outros, e o time não conse-
guiu desenvolver um bom futebol. 
Só na semana passada, chegaram 
10 novos atletas. Em 5 partidas 
disputadas não venceu nenhu-
ma, empatou 3 e perdeu duas. Na 
rodada passada, o time empatou 
com o São Paulo Crystal, no Al-
meidão, em um dos piores jogos 
disputados nesta primeira fase do 
Paraibano.

O técnico Warley justificou o 
empate dizendo que mais de meio 
time escalado era de novatos, que 
tinham treinado poucas vezes com 
o resto do grupo. Para esta partida 
contra o Botafogo, ele espera que 
esses atletas, recém-chegados, es-
tejam mais entrosados e que o time 
possa aproveitar os fatores da alta 
temperatura e do campo para sair 
de Sousa somando pontos.

Uma provável escalação do 
Nacional é a seguinte: Camilo, Gut-
ti, Arlan, Márcio e Rivaldo; Dim, 
Vitor Xavier, Arêz e Araújo Love; 
Gabriel Ceará e Gabriel Correia 
(Du Paraíba).

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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copa libertadores
O Flamengo, antes da decisão contra o Fluminense, 
joga hoje pela Libertadores contra a LDU, no Maracanã, 
podendo confirmar a classificação. Página 23
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Esportes

Após o início do Campeonato 
Paraibano, o Nacional de 
Patos já mandou embora 

19 atletas e contratou vários 
outros, mas o time ainda não 

conseguiu desenvolver um 
bom futebol
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Líder absoluto do Campeonato Paraibano 2021, o Botafogo tem tudo para confirmar a sua participação nas semifinais em jogo contra o Nacional de Patos nesta quarta-feira, a partir das 16h, no estádio Marizão, em Sousa



Dirigentes ficaram satisfeitos com a tabela anunciada pela CBF com estreias marcadas para o início de junho

Campinense e Treze aprovam os
jogos do Brasileiro da Série D
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É inegável o favoritismo do Botafogo no jogo 
desta quarta-feira, no Marizão, em Sousa, diante do 
Nacional pelo elenco que possui e ainda mais diante 
da instabilidade do adversário, totalmente perdido 
na competição, sem nenhuma vitória e em constante 
crise, desde a primeira rodada. Já dispensou mais de 
um time após a derrota para o Treze e contratou 14 
jogadores na reposição. Um tiro no escuro e o reco-
nhecimento claro da falta de planejamento.

O futebol de Patos passa por um momento muito 
difícil e isso nos entristece porque estavamos acostu-
mados a ver o Nacional impondo respeito no José Ca-
valcanti, estádio em que o clube só teve o prazer de jo-
gar no início da competição quando empatou em 1 a 1 
diante da Perilima. Depois, o Ministério Público com a 
homologação da Federação Paraibana de Futebol, o ve-
tou, perdendo o mando de campo. Já jogou no Amigão 
contra o Atlético e agora vai ao Marizão. Uma pena.

Sem recursos e até ameaçado de não iniciar a 
disputa, o clube se submeteu a uma parceria, logo 
com a FDA Sports, a mesma que não teve sucesso no 
Campinense e só deixou problemas, que agora se re-
pete no Canário do Sertão. Tudo caminha para Nacio-
nal e Perilima brigarem contra o rebaixamento até a 
última rodada, a não ser que o resultado de hoje traga 
um alento para o time comandado por Warley, afinal 
em futebol tudo é possível.

O Botafogo ainda é o melhor time deste campeo-
nato, mas a sua superioridade não é tão ampla como 
em épocas passadas. Acertou em manter a base do 
ano passado e trouxe alguns bons jogadores como 
Clayton. Segue como favorito, mas tem de jogar bem 
mais futebol para não ser surpreendido como no ano 
passado, quando também tinha o melhor elenco e 
acabou ficando de fora das finais e perdeu o direito 
de disputar a Copa do Brasil.

Prova de fogo
para o Nacional

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

A Federação Carioca e o Flamengo 
causaram rebuliço e revolta nas redes 
sociais com a ideia de levar a decisão do 
Campeonato, no próximo sábado, para 
o Mané Garrincha e, ao mesmo tempo, 
colocar uma quantidade significativa de 
torcedores no estádio. Não tem o menor 
sentido criar qualquer tipo de aglome-
ração justamente no momento em que 
milhares de vidas estão sendo ceifadas 
por dia. A pandemia não foi embora e a 
ciência insiste no distanciamento social. 
Certo está o Fluminense em não con-
cordar com essa absurda ideia. Que a 
justiça esteja atenta e não permita essa 
insanidade dos dirigentes de Flamengo 
e da Federação do Rio de janeiro.

Insanidade

Seletiva 
O CSP está selecio-
nando goleiros nasci-
dos em 2003 e 2004 
que tenham uma boa 
estatura para realizar 
testes no campo do 
Unipê, local de trei-
namentos do clube. É 
indispensável a apre-
sentação de um eletro-
cardiograma

Brasileiro
Campinense, Sousa e 
Treze já conhecem o 
caminho dos jogos a ser 
travados no Campeona-
to Brasileiro da Série D. 
Tomara que os clubes já 
estejam se planejando 
para essa disputa e que 
formem elencos capa-
zes de dar alegria ao 
torcedor paraibano.

Estamos praticamente há dois anos sem nenhu-
ma competição de base promovida pela Federação 
Paraibana de Futebol e ainda sem perspectivas de 
ver jogadores do Sub-15 e Sub-17 numa competi-
ção oficial. Dias atrás houve um Conselho Técnico 
para o Sub-19 com perspectiva de começar em 
julho. E as demais categorias? Com a palavra a FPF.

Categorias de base

Tiquinho Soares está 
em João Pessoa, cidade onde 
se consolidou para o fute-
bol através de sua passagem 
no CSP, clube da capital cuja 
prioridade é, justamente, a 
revelação de atletas. O ata-
cante, hoje com 30 anos, ao 
longo das últimas tempora-
das esteve jogando na Euro-

pa, especificamente em Por-
tugal, país em que virou ídolo 
jogando pelo Porto. No en-
tanto, um revés em sua car-
reira ocorreu de modo ines-
perado quando ele assinou 
contrato com o Tianjin Teda, 
da China, em um contrato mi-
lionário que pagaria ao joga-
dor cerca de R$ 1 milhão por 
mês. No entanto, após a pan-
demia, o atleta parou de ser 
pago pelo clube chinês que 

foi pego em meio à crise do 
futebol no país que culminou, 
inclusive, com o fechamento 
de clubes como o Jiangsu FC, 
atual campeão nacional.

Sem receber os salários, 
Soares conseguiu obter a 
rescisão contratual e agora 
está livre no mercado. En-
quanto busca se recolocar 
no futebol - a expectativa é 
poder voltar a atuar na Eu-
ropa, onde possui residên-

cia fixa - o jogador retornou 
para João Pessoa e está trei-
nando junto com a base do 
CSP que se prepara para dis-
putar o Campeonato Parai-
bano Sub-19, marcado para 
julho. De acordo com a as-
sessoria, o atleta deve anun-
ciar, nas próximas semanas 
seu novo destino futebolís-
tico, a opção de retorno ao 
Brasil não está descartada, 
mas é improvável.

Tiquinho rescinde contrato na China
e está treinando na equipe do CSP
Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Para manter a forma física, 
o jogador treina no CSP aguardando 
uma nova proposta da Europa e até 
admite jogar no futebol brasileiro

Os clubes paraibanos 
já conhecem os adversários 
da estreia no Campeonato 
Brasileiro da Série D. A CBF 
divulgou a tabela com data, 
hora e local dos jogos. O pri-
meiro a estrear será o Sousa, 
que jogará no dia 5 de junho, 
às 15h, contra o Atlético-CE, 
no estádio Marizão, em Sou-
sa. No dia 6, o Campinense 
vai estrear fora de casa, con-
tra o Caucaia-CE, às 16h, no 
estádio Raimundo Oliveira, 
em Caucaia. Já o Treze, tam-
bém estreia no dia 6 de ju-
nho, às 16h, contra o ABC, no 
estádio Presidente Vargas, 
em Campina Grande.

O Brasileiro da Série D 
deste ano terá a participa-
ção, na sua fase principal, 
de 64 equipes, divididas em 
oito grupos de oito equipes 
cada. Os clubes jogam den-
tro das chaves, com jogos 
de ida e volta, totalizando 
14 jogos para cada equipe. 
Se classificam para a próxi-
ma fase os quatro primeiros 
de cada grupo. Treze, Cam-
pinense e Sousa estão no 
grupo A3, juntamente com 
América e ABC, do Rio Gran-
de do Norte, Caucaia e Atlé-
tico, do Ceará, e Central, de 
Pernambuco.

Para o diretor de fute-
bol do Treze, Josimar Bar-
bosa, a tabela foi boa para 
o Galo, que vai tentar a clas-
sificação à segunda fase da 
competição.

“Eu vi com muita sim-
patia. O grupo é muito di-
fícil, talvez o mais difícil da 

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

competição, porque tem 
quatro equipes que já parti-
ciparam de um campeona-
to da Série A, como Treze, 
Campinense, ABC e América, 
alguns clubes emergentes 
e o Central, que passa por 
um momento muito difícil, 
mas tem tradição. Não tem 
como escolher adversários. 
A distribuição está muito 

boa, com jogos dentro e fora. 
Este jogo da estreia será 
dentro das finais do Parai-
bano e pode dificultar um 
pouco, mas deveremos estar 
preparados, porque estamos 
reforçando a equipe, dentro 
de um perfil para a Série D. 
Vamos nos preparar para fa-
zer um grande campeonato. 
Não garantimos o acesso, 
mas vamos lutar para isso. É 
uma proposta semelhante a 
da Copa do Nordeste, quan-
do nos propusemos a fazer 
uma boa campanha e fize-
mos”, disse.

Para o presidente do 
Campinense, Phelipe Cordei-
ro, foi muito bom começar 
jogando fora de casa, porque 
o último e decisivo jogo será 
em casa.

“Nós gostamos de jogar 
fora, porque decidir em casa 

a vaga é muito melhor. Nós 
estamos reforçando o time, 
trouxemos o goleiro Mauro 
Iguatu e vamos trazer outros 
atletas. Já iniciamos o plane-
jamento com o técnico Ra-
nielle Ribeiro e vamos lutar 
por uma das 4 vagas para a 
próxima fase. O ruim é que 
se formos para as finais do 
Paraibano, as datas vão coin-
cidir, mas neste caso nós pe-
dimos o adiamento de nossa 
estreia na Série D”, disse o 
presidente da Raposa.

A reportagem de A 
União tentou um contato 
com o presidente do Sou-
sa, Aldeone Abrantes, para 
ele falar da tabela da Série 
D, mas não teve sucesso. 
Ele não atendeu nenhuma 
de nossas ligações, nem res-
pondeu as mensagens nas 
redes sociais.

Jogadores do Campinense seguem trabalhando para buscar a classificação no Paraibano antes da disputa da Série D

Foto: Samir Oliveira/Campinense

 Nós gostamos de 
jogar fora, porque decidir 
em casa a vaga é muito 

melhor. Nós estamos 
reforçando o time, 

trouxemos o goleiro 
Mauro Iguatu e vamos 

trazer outros atletas 



Esportes

Time carioca enfrenta a LDU no Maracanã pela Libertadores com preocupações defensivas depois dos últimos jogos
O Flamengo vive um 

drama no sistema defensi-
vo na temporada 2021. Com 
Rogério Ceni no comando, o 
Rubro-Negro sofreu 18 gols 
em 13 jogos. Ao longo deste 
período, o treinador experi-
mentou seis formações dife-
rentes na zaga titular, no en-
tanto, ainda não encontrou 
a dupla ideal. E hoje, diante 
da LDU, uma formação di-
ferente deve acontecer até 
porque Rodrigo Caio está 
fora do jogo. O jogo acontece 
no Maracanã às 21h. O outro 
jogo do Grupo G entre Velez 
Sarsfield e Unión Calera será 
às 19h, em solo argentino. O 
Flamengo é o líder com 10 
pontos e a LDU tem apenas 
quatro, contra seis do Velez.

Problemas na defesa
Em 2021, sob o coman-

do de Ceni, a dupla mais uti-
lizada foi Willian Arão, im-
provisado, e Bruno Viana. 
Ao todo, disputaram quatro 
jogos. A segunda formação 
titular mais usada foi, no-
vamente, o camisa 5 ao lado 
do Gustavo Henrique com 
três partidas em campo, 
mesma quantidade de Arão 
e Rodrigo Caio.

Cabe destacar que o 
principal nome da zaga do 
Flamengo, Rodrigo Caio, vive 
um acúmulo de lesões e, com 
isso, entrou em campo so-
mente em quatro partidas 
nesta temporada. Na ausên-
cia do camisa 3, Ceni utilizou 
quatro formações titulares 
diferentes: Arão e Gustavo 
Henrique, Arão e Bruno Via-
na, Gustavo Henrique e Bru-
no Viana e, por fim, Gustavo 
Henrique e Léo Pereira.

Antes de encarar o Fla-
mengo, no dia 4 deste mês, a 
LDU ainda não havia perdido 
na temporada e era apontada 
como a equipe a ser batida 
no grupo G da Libertadores. 
No entanto, a derrota por 3 
a 2 para o Rubro-Negro de-
sencadeou uma sequência de 
resultados ruins para o time 
equatoriano, que perdeu os 
outros três embates disputa-
dos desde então.

Além das derrotas, a de-
fesa da LDU sofreu três gols 
em todos os últimos quatro 

jogos, sendo dois confrontos 
pela Libertadores da Amé-
rica e outros dois pelo Cam-
peonato Equatoriano. Por 
isso, o treinador Pablo Re-
petto tenta ajustar a defesa 
para fazer frente ao Flamen-
go no Maracanã.  

Decisão do Carioca
No sábado (22), Flamen-

go e Fluminense se enfren-
tam pelo segundo e decisivo 
jogo da final do Campeonato 
Carioca. Após dias de indefi-
nição, e uma possível mu-
dança para Brasília sendo 
analisada, ficou decidido 
que o Maracanã continuará 
sendo o palco da grande de-
cisão. Isso porque, o estádio 
Mané Garrincha foi descar-
tado devido as condições do 
gramado.

Até a manhã de ontem, 
Brasília era o nome forte 
para se tornar a sede da final 
do Carioca 2021. O governa-
dor Ibaneis Rocha, inclusive, 
cogitou uma mudança no 
decreto do Distrito Federal 
para que o Mané Garrincha 
fosse autorizado a receber os 
torcedores. No entanto, o lo-
cal foi descartado por conta 
do gramado.

Atlético no Paraguai
O Atlético Mineiro en-

frenta o Cerro Porteño às 
21h (de Brasília) desta quar-
ta-feira, no Nueva Olla, em 
Assunção, pela quinta ro-
dada do Grupo H da Liber-
tadores. Com um empate, o 
Galo garante “virtualmente” 
a primeira posição do grupo. 
Depois de poupar alguns jo-
gadores como Keno e Jair na 
primeira partida da final do 
Campeonato Mineiro contra 
o América, o técnico Cuca 
pode repetir a fórmula hoje

“Aquele que estiver um 
pouco mais desgastado tem 
que ser consciente em passar 
para nós esse desgaste. Para 
a gente poder rodar e usar 
o grupo tanto nesse jogo de 
quarta quanto, se necessário, 
na final de sábado também. 
Então, a gente vai com calma. 
Pensar bem nas opções e no 
que fazer nessas duas par-
tidas importantes pra nós”, 
disse Cuca ao GE.

Flamengo pode confirmar a
classificação para as oitavas
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Copa América cheia de incertezas

Vacina para jogadores e familiares

Novo pedido para
vetar Olimpíadas

Alisson disse que se inspirou em Dadá Maravilha

Faltando menos de um mês para co-
meçar, ainda há muitas dúvidas em 
relação à Copa América, principalmente 
por causa dos efeitos da segunda onda 
da pandemia de covid-19 na América 
do Sul e da delicada situação social na 
Colômbia, uma das sedes do torneio 
junto com a Argentina. A Conmebol ga-
rante que a ideia original de realizar o 
torneio pela primeira vez em dois países 
(Argentina e Colômbia) não será altera-

da. Também não vê motivos para temer 
que os clubes europeus, com o fim da 
temporada, se recusem a liberar seus 
jogadores sul-americanos. Ninguém 
pode imaginar uma Copa América sem 
o argentino Lionel Messi ou o brasilei-
ro Neymar. A Argentina vive seu pior 
momento de infecções (3,1 milhões no 
total) e mortes (mais de 68 mil) por co-
vid-19. A Colômbia sofre uma convulsão 
social devido aos protestos de rua.

 O sinal de alerta segue aceso por cau-
sa da onda de casos de covid-19 nas 
equipes que disputam a Libertadores e 
Sul-Americana. Para a Copa América, a 
Conmebol dispõe de 50 mil vacinas da 
Sinovac. Até as famílias dos jogadores 
serão imunizadas. A entidade vai ter 
postos de vacinação em Londres, Roma 
e Madri para atender os sul-america-
nos que jogam na Europa. No Brasil, 
a imunização dos atletas ainda não 

foi autorizada. Sob o ataque de uma 
segunda onda da pandemia, o Brasil 
é o segundo país do continente com 
o maior número de mortes (mais de 
430 mil), depois dos Estados Unidos. 
A vacinação está ocorrendo lentamen-
te. A seleção brasileira, atual detentora 
do título do torneio, está no Grupo B, 
ao lado de Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela. No Grupo A estão Argentina, 
Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai.

Uma associação japonesa de médicos 
pediu, ontem, o cancelamento dos Jo-
gos Olímpicos de Tóquio-2020, adia-
dos em um ano por causa da pande-
mia do novo coronavírus. Esta é mais 
uma entidade de classe do Japão que 
afirma que o evento esportivo pode 
agravar a situação sanitária já precá-
ria no país, atualmente afetado pela 
quarta onda de infecções da covid-19.
“Pensamos que cancelar um evento 
que tem o potencial de aumentar o 
número de infecções e de mortes é 
uma boa decisão”, relatou em um 
comunicado oficial a associação, que 
tem quase seis mil integrantes. Ao 
destacar que reservar leitos de hospital 
para os atletas não corresponderia à 
Carta Olímpica, a associação apela 
com veemência ao governo japonês, 
à cidade de Tóquio e ao Comitê Orga-
nizador dos Jogos de Tóquio-2020 que 
solicitem o cancelamento do evento ao 
Comitê Olímpico Internacional (COI).

Quando pulou para marcar o gol da vitória do Liverpool sobre o West Bromwich, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, 
Alisson não percebeu como o movimento que fez se assemelha tanto com os de grandes atacantes - embora ele seja um goleiro. 
Depois, ao ver o lance pela televisão, deu-se conta do gesto técnico perfeito. Ao explicá-lo, o arqueiro se lembrou de um conselho 
dado por um grande centroavante do futebol brasileiro: Dadá Maravilha. Em um amistoso do time sub-23 do Internacional, 
Alisson teve a chance de conhecer Dadá Maravilha, ídolo do Atlético-MG e do próprio clube gaúcho. Uma dica de um dos maiores 
artilheiros da história do futebol brasileiro ficou para sempre na memória do goleiro, que a utilizou desta vez.

Curtas
Foto: Instagram/Liverpool

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Jorge Jesus faz elogios ao futebol de Willian Arão

Jogador que mais vestiu a ca-
misa do Flamengo no atual elenco, 
Willian Arão completou 300 jogos 
pelo clube no último sábado contra 
o Fluminense, na primeira partida 
da final do Campeonato Carioca. 
A diretoria não deixou o feito pas-
sar despercebido e homenageou 
o volante na FlaTV na noite dessa 
segunda-feira. O atleta acabou se 
emocionando logo no início e du-
rante a conversa ainda lembrou de 
história na infância para reforçar o 
orgulho do feito.

"Eu fico emocionado já, até 
prometi que não ia chorar, mas com 
essas palavras... Eu sempre me de-
diquei para isso, minha vida sempre 
foi uma luta, sempre batalhando e 
conquistando meu espaço, e poder 
chegar a essa marca de 300 jogos 
com a camisa do Flamengo é um 
orgulho muito grande", afirmou 
Willian Arão. "Me veio a história na 
cabeça, de quando eu tinha sete ou 
oito anos e gostava de jogar vídeo 
game e futebol, me imaginando 

nos grandes estádios. Hoje eu vivo 
isso, em um grande time, ajudando 
meus companheiros, conquistando 
e batalhando. Me sinto muito reali-
zado, me sinto o homem mais feliz 
do mundo".

Entre algumas participações 
especiais, o português Jorge Jesus 
apareceu para mandar uma mensa-
gem. O ex-técnico e ídolo do clube 
rasgou elogios ao atleta e destrin-
chou suas principais virtudes

"O Arão era um patinho feio, 
mas depois da nossa chegada se 
tornou um jogador muito impor-
tante para aquilo que achávamos 
que o Flamengo tinha que ter como 
primeiro volante. Quando saímos 
do Flamengo, ele já era um ídolo 
da torcida, porque tem uma forma 
de jogar que todos os torcedores de 
qualquer equipe do mundo gostam. 
Ele se entrega para o jogo, é com-
petitivo, é inteligente taticamente", 
comentou.

O treinador português ainda 
falou sobre a recente adaptação 
de Willian Arão como zagueiro 
e destacou a inteligência do jo-

gador. Ao final da mensagem, o 
"Mister" mandou um recado espe-
cial ao camisa 5, parabenizando 
pelo feito no Flamengo.

"Não é normal um jogador 
que era segundo volante passar a 
ser primeiro volante e, agora, um 
zagueiro. Ele é um jogador muito 
inteligente, com características es-
peciais, que se adaptam a qualquer 
posição. Isso é tudo que um treina-
dor quer. Quero dar os parabéns a 
ele e espero que ele continue defen-
dendo essa camisa como faz, como 
dizem os torcedores do Flamengo, o 
Manto. Que seja muito feliz porque 
o Flamengo fica muito feliz de te ter 
também", completou.

Atualmente em nova posição, 
Willian Arão é titular na zaga ru-
bro-negra e peça fundamental no 
esquema do técnico Rogério Ceni. 
Com o camisa 5 à disposição, o Fla-
mengo se prepara para o confronto 
diante da LDU, do Equador, nesta 
quarta-feira, pela quinta rodada da 
fase de grupos da Copa Libertado-
res. O jogo será realizado no estádio 
do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Agência Estado

No jogo de ida, o Flamengo 
venceu por 3 a 2; ambas as equipes 
vêm sofrendo com problemas 
no seu sistema defensivo
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Organização Mundial da Saúde pede a países leis que limitem carga horária; mortes são principalmente por AVC e doenças cardíacas

Longas horas de trabalho 
aumentam risco de morte

Um estudo da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e da Orga-
nização Internacional do Trabalho 
(OIT) concluiu que, em 2016, 745 
mil pessoas morreram por aciden-
te vascular cerebral (AVC) ou por 
doenças cardíacas em consequên-
cia das longas horas de trabalho. 
No momento em que a pandemia 
mudou profundamente o mundo 
laboral, os especialistas alertam 
para um aumento dos riscos asso-
ciados às longas horas de trabalho 
e apelam à adoção de uma legisla-
ção que limite a carga horária.

No primeiro estudo global so-
bre os efeitos dos horários excessi-
vos na saúde dos trabalhadores, a 
OMS e a OIT concluíram que traba-
lhar 55 ou mais horas por semana 
aumenta em 35% o risco de morte 
por AVC e em 17% por doença car-
díaca, em comparação com uma se-
mana de trabalho de 35 a 40 horas.

Em 2016, o estudo estima que 
745 mil pessoas foram vítimas de 
doenças provocadas pelo excesso 
de horas de trabalho: 398 mil mor-
reram de AVC e 347 mil de doenças 
cardíacas. Entre 2000 e 2016, o nú-
mero de mortes por doenças cardía-
cas devido a longas horas de traba-
lho aumentou 42% e por AVC, 19%.

A pesquisa, publicada na se-
gunda-feira (17) na revista cientí-
fica Environmental International, 
mostrou ainda que 72% das mor-
tes em consequência da jornada 
extensa correspondiam a homens 
com idades entre 60 e 79 anos, que 
trabalharam 55 ou mais horas por 
semana entre os 45 e 74 anos.

Segundo o estudo, as pessoas 
que vivem no Sudeste asiático e na 
região do Pacífico Ocidental foram 
as mais afetadas. Nas regiões com 
mais leis regulamentadas que limi-
tam as horas de trabalho, como a 
Europa ou a América do Norte, a in-
cidência de mortes por problemas 
cardiovasculares é menor.

A OMS e a OIT estimam que 
quase um em cada dez trabalhado-
res em todo o mundo (cerca de 480 
milhões) tem de trabalhar mais de 
55 horas por semana e esse núme-
ro está aumentando, pondo ainda 
mais pessoas em risco de invalidez 
e morte precoce.

Pandemia
Essa tendência pode ser ainda 

mais agravada devido à pandemia 
de covid-19, que mudou profunda-
mente o mundo laboral. Embora 
o estudo não tenha incluído o pe-
ríodo da pandemia, a OMS lembra 
que o recurso ao teletrabalho e a 

desaceleração econômica 
podem ter aumentado os 
riscos associados às longas 
horas de trabalho.

“Temos provas que de-
monstram que quando os paí-
ses entram em confinamento, 
o número de horas de trabalho 
aumenta em cerca de 10%”, ex-
plica Frank Pega, funcionário da 
OMS envolvido no estudo.

“A pandemia de covid-19 mu-
dou significativamente a maneira 
como muitas pessoas trabalham”, 
disse o diretor-geral da OMS, Tedros 
Adhanom. Para ele, o teletrabalho 
passou a ser adotado em vários se-
tores e, muitas vezes, vai além das 
fronteiras entre casa e trabalho. 
“Além disso, muitas empresas fo-
ram forçadas a reduzir ou encerrar 
atividades para economizar dinhei-
ro e as pessoas que permanecem 
empregadas acabam por trabalhar 
mais horas. Nenhum trabalho com-
pensa o risco de acidente vascular 
cerebral ou de doença cardíaca. Go-
vernos, entidades patronais e traba-
lhadores precisam trabalhar juntos 
para chegar a um acordo sobre limi-
tes e proteger a saúde dos trabalha-
dores”, pediu Tedros Adhanom.

Maria Neira, diretora do De-
partamento de Saúde Pública, Am-
biente e Determinantes Sociais da 

Aforismo
“Gostaria de dizer para você 

que viva como quem sabe que 
vai morrer um dia, e que morra 
como quem soube viver direito.”

(Chico Xavier)

1296 — Papa Celestino V
1303 — Ivo de Kermartin, 
santo católico
1536 — Ana Bolena, 
rainha consorte da Inglaterra
1895 — José Martí, 
político, jornalista e poeta cubano
1937 — Dom Manoel Antônio de 
Paiva, bispo católico (PB)
1984 — Henrique Teixeira Lott, 
marechal e político brasileiro
1986 — Aderbal de Araújo Jurema, 
advogado, professor e político (PB)
2017 — Kid Vinil, cantor, compositor 
e radialista brasileiro
2017 — Pedro Alberto de Araújo 
Coutinho, advogado e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Joane Rodrigues Alves
16/5/2021 – Aos 35 
anos, em Campina 
Grande (PB), de co-
vid-19. Ela morava na 
cidade de Serra Branca, 
no Cariri da Paraíba, e 
estava grávida de sete meses quando foi 
diagnosticada com a doença. Devido as 
complicações, os médicos optaram em 
realizar o parto para não colocar em risco 
a vida da mãe e do bebê. Ela passou quase 
30 dias internada antes de morrer. A 
criança continua internada na UTI da Ma-
ternidade do Instituto Elpídio de Almeida 
(Isea), em Campina Grande. Ela partici-
pou das Eleições 2020 como candidata a 
vereadora em Serra Branca pelo Patriota 
e ficou na primeira suplência do partido.

Foto: Notícia Paraíba

Bruno Ribeiro
15/5/2021 – Aos 36 
anos, em Niterói (RJ), de 
covid-19. Subsecretário 
municipal de gestão esco-
lar da educação de Niterói 
(RJ). Estava internado 
desde 30 de abril e foi 
intubado no dia 6 desse mês.

Foto: A Tribuna

André Luiz Madureira
15/5/2021 – Aos 69 anos, 
em Recife (PE) de infecção 
pulmonar. Coreógrafo e 
encenador, fundador e 
diretor do Balé Popular 
de Recife (grupo de dança 
profissional mais antigo de 
Pernambuco) e patrimônio vivo de Pernam-
buco desde 2017. Convivia há cerca de 20 
anos com o Mal de Parkinson.

Foto: TV Globo

José Francisco Monteiro
(Chico Monteiro, 
o Doutor Fritz)
15/5/2021 – Aos 71 anos, 
em Juiz de Fora (MG), 
de causa não revelada. 
Médium nascido em Além 
Paraíba (MG), em 15 de outubro de 1949. Há 
quase 40 anos estava à frente da Organiza-
ção Paracientífica Adolfo Fritz. Residia atual-
mente em Rio Novo (MG), onde uma vez por 
mês, centenas de pessoas (algumas famosas 
inclusive) compareciam ao galpão-sede para 
serem atendidas pelo conhecido espírito, 
através da sua mediunidade.

Foto: Divulgação

Rildo da Costa Menezes
16/5/2021 – Aos 79 anos, 
em Los Angeles, na Cali-
fórnia (Estados Unidos). 
Jogador que fez parte da 
história do Santos. Ex-la-
teral com 325 jogos pelo 
Santos e onze gols, no pe-
ríodo entre 1967 e 1972. Foi contratado junto 
ao Botafogo e foi tricampeão paulista (1967-
1968-1969), campeão da Recopa Sul-ame-
ricana (1968), campeão da Recopa Mundial 
(1968) e campeão Brasileiro (1968). Em 
Pernambuco, passou pelo Sport e pelo Íbis.

Foto: Santos

Casildo Maldaner
17/5/2021 – Aos 79 anos, 
em Florianópolis (SC), víti-
ma de câncer. Ex-governa-
dor e ex-senador de Santa 
Catarina pelo MDB.

Foto: Reprodução

Célio Antônio 
de Barros Nori
17/5/2021 – Aos 71 anos, 
em Santos (SP), de co-
vid-19. Sociólogo ideali-
zador e coordenador do 
Fórum de Cidadania de 
Santos. Era formado em 
Ciências Políticas e Sociais pelo Instituto Mu-
nicipal de Ensino Superior de São Caetano do 
Sul, especializado em Filosofia da Educação, 
pela Universidade Metodista de Piracicaba, 
e mestre em Educação Física, pela Unicamp. 
Em 1983, ingressou no Sesc Santos, onde 
permaneceu por mais de 20 anos.

Foto: Facebook

Diana Neris
16/5/2021 – Em Teresina 
(PI), de covid-19. Verea-
dora pelo PSB em Baixa 
Grande do Ribeiro, no 
Piauí. Morreu após passar 
por um parto de emergên-
cia. A bebê segue internada na UTI neonatal. 
Estava grávida de 32 semanas. Era casada, 
mãe de dois filhos, uma de 6 anos e outro de 
2 anos, e estava grávida do terceiro. Também 
era empresária e assistente social concursa-
da na prefeitura.

Foto: Facebook

Foto: Marcelo Camargo

Agência Brasil

OMS, alerta que “trabalhar 55 horas 
ou mais por semana é um sério risco 
para a saúde” e afirma que “está na 
hora de acordarmos para o fato de 
que longas horas de trabalho podem 
levar à morte prematura”.

Diante das conclusões do estu-
do, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) apelou na segunda-feira a todos 
os países do mundo para que adotem 

uma legislação que limite as jornadas 
em todos os setores.

Frank Pega explica que o limite de 
horários seria inclusivamente benéfico 
para a entidade patronal, uma vez que 
demonstrou aumentar a produtivida-
de. “É realmente uma escolha inteli-
gente não aumentar a carga horária de 
trabalho durante uma crise econômi-
ca”, diz o funcionário da OMS.

Estudo concluiu que trabalhar 55 ou mais horas por semana aumenta em 35% risco de morte por AVC

Alexandre Paulo de Matos
15/5/2021 – Aos 46 anos, 
em Indaial (SC), de aciden-
te de carro. Padre estava 
em um bugue adaptado, de 
modelo conhecido como 
“gaiolacross”, quando o 
veículo capotou e des-
pencou de uma ribanceira de 15 metros de 
altura, no Morro do Barão. Outras três pes-
soas estavam no veículo, mas elas tiveram fe-
rimentos leves. Foi ordenado em Blumenau 
(SC) e há quase sete anos estava trabalhando 
na cidade de Benedito Novo (SC).

Foto: Redes Sociais

Salezio Kindermann
15/5/2021 – Aos 77 anos, 
de covid-19. Presidente 
e fundador do time de 
futebol feminino Avaí 
Kindermann. Conhecido 

Foto: Divulgação

como uma das potências do futebol feminino 
no Brasil, o Avaí Kindermann tem em seu 
cartel dez títulos estaduais e uma Copa do 
Brasil feminina. No Campeonato Brasileiro 
de 2021, o time catarinense é o 11º coloca-
do, com sete pontos.

# Ataque de espírito maligno I
Um vaqueiro, de 50 anos, foi preso suspeito de 
matar uma mulher no Bonfim, ao Norte de Ro-
raima. O caso foi há um ano. À época, ele disse 
que havia cometido o crime para se defender 
do ataque do Canaimé, um espírito maligno da 
crença indígena, conforme a Polícia Civil.

# Ataque de espírito maligno II
O crime aconteceu em janeiro do ano passado, 
na Comunidade Indígena Pium, região da Ca-
choeira do Sapo. O corpo foi encontrado sem 
cabeça, boiando às margens do Rio Tacutu. A 
mulher não foi identificada. Inicialmente, o va-
queiro informou à polícia que o corpo era de um 
homem guianense conhecido apenas como “Jho-
nata”. Após análise do IML, foi descoberto que a 
vítima, na verdade, era uma mulher.

# Condenação à morte I
Trinta pessoas foram condenadas à morte na 
República Democrática do Congo (RDC) por 
participação em atos de violência contra a polí-
cia no final do Ramadã, em Kinshasa, a capital, 
segundo fontes judiciais. O veredito foi proferido 
na madrugada do último dia 15 no julgamento 
realizado um dia antes. A pena de morte não é 
aplicada na RDC desde que uma moratória foi 
promulgada em 2003 e é sistematicamente co-
mutada para prisão perpétua.

# Condenação à morte II
Conflitos violentos estouraram no dia 13 de 
maio entre fiéis muçulmanos que disputavam 
o acesso ao estádio dos Mártires, na capital con-
golesa, para a oração oficial de encerramento do 
Ramadã. Os manifestantes atacaram os policiais 
presentes no local para organizar a cerimônia. 
Relatório oficial apontou a morte de um policial.

# Elefantes mortos na Índia
Pelo menos 18 elefantes foram encontrados 
mortos na selva do Estado de Assam, no nor-
deste da Índia. O anúncio foi feito por autori-
dades locais no dia 14 de maio, que informa-
ram ainda estarem abrindo uma investigação 
sobre as causas de sua morte, supostamente, 
por um raio. A descarga elétrica teria aconte-
cido no dia 12, na reserva florestal de Kandali, 
no distrito de Nagaon.

# Parem o enterro... O caixão sumiu!
Uma família denunciou que o caixão da mãe, en-
terrada há 11 anos, sumiu do jazigo em que de-
veria estar no Cemitério Jardim Paraíso, em Ci-
dade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. 
O autônomo Marcus José da Rocha foi surpreen-
dido com a informação quando foi enterrar a es-
posa, no último dia 9 de maio.

Breves & Curtas
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Adolescente de 14 anos morreu dentro de casa durante operação das polícias Federal e Civil do Rio de Janeiro há um ano

Justiça retoma investigação 
criminal do caso João Pedro

Pepita Ortega
Agência Estado

O Ministério Público Fede-
ral no Rio de Janeiro vai retomar 
as apurações no âmbito criminal 
do caso João Pedro, adolescente 
de 14 anos que morreu dentro 
de casa durante uma operação 
das Polícias Federal e Civil do 
estado do Rio de Janeiro há um 
ano, no dia 18 de maio de 2020. 
A Procuradoria fluminense ha-
via entendido que a investigação 
deveria ser tocada pelo Minis-
tério Público Estadual, mas a 
7ª Câmara de Coordenação e 
Revisão do MPF se manifestou 
pela instauração de procedi-
mento investigatório criminal 
para apurar a participação de 
policiais federais na morte do 
adolescente.

O núcleo de Controle Ex-
terno da Atividade Policial do 
MPF do Rio também conduz 
uma investigação paralela so-
bre o crime.

O caso de João Pedro foi um 
dos citados no âmbito de proces-
so que motivou o ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribunal 
Federal, a suspender operações 
policiais em comunidades do Rio 
de Janeiro até o fim da pandemia 
do coronavírus. Quase um ano 
depois, o ministro foi acionado 
sobre o massacre do Jacarezinho, 
que deixou 28 mortos.

A decisão da 7ª CCR para a 
continuidade das investigações 
na Procuradoria fluminense, 'ob-
servada a independência funcio-
nal', seguiu o posicionamento 
emitido pela procuradora Ela 
Wiecko C. de Castilho em pare-
cer datado do dia 12 de abril.

Castilho se manifestou con-
tra a homologação de declínio 

de atribuição do caso ao MP 
fluminense. O entendimento da 
procuradora foi divergente das 
integrantes do MPF do Rio que 
haviam sustentado, 'pelo relato 
das vítimas ouvidas, que poli-
ciais civis da CORE é que estariam 
envolvidos no homicídio do ado-
lescente e que a participação da 
PF, na operação, para o cumpri-
mento de mandados expedidos 
pela Justiça estadual, não justifica 
a competência federal'.

Para Castilho, apesar das 
ações relacionadas a João Pedro 
e seus amigos 'terem, possivel-
mente, sido perpetradas por 
policiais civis, o que está sen-
do apurado na esfera estadual, 
toda a responsabilidade pelo pla-
nejamento e execução da referida 
operação era de responsabilidade 
da Polícia Federal, cabendo aos po-
liciais civis e militares estaduais 
apenas o apoio tático em terra e ar'.

"Não há nos autos os nomes 
completos dos policiais federais 
envolvidos, do DPF responsável 
pela operação; não há qualquer 
documento que informe como 
se deu o planejamento da ope-
ração, nem as responsabilidades 
de cada aparato policial envolvi-
do; tampouco há informações 
sobre eventuais perícias técnicas 
para apurar disparos de arma 
de fogo efetuados por policiais 
federais, dentre outros inúmeros 
detalhes", ponderou a procura-
dora sobre a notícia de fato (apu-
ração preliminar) instaurada de 
ofício pelo MPF no Rio.

Considerando que a ope-
ração que resultou na morte 
de João Pedro foi organizada e 
executada pela PF, faltam escla-
recimentos sobre a atuação da 
equipe da corporação no mo-
mento da morte do adolescente.

Na Câmara Federal

MP que permite a privatização da 
Eletrobras estará na pauta de hoje
Anne Warth
Agência Estado

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), confir-
mou ontem, que a Medida 
Provisória que permite a pri-
vatização da Eletrobras não foi 
votada ontem. Segundo ele, a 
proposta deve ser pautada na 
sessão plenária de hoje. Lira 

fez uma cobrança ao relator, 
Elmar Nascimento (DEM-BA), 
para que ele debata a proposta 
com todas as lideranças e ban-
cadas. Até agora, o texto ainda 
não se tornou público. A opo-
sição promete se mobilizar 
contra a aprovação do texto.

“A Medida Provisória 
estará na pauta de amanhã 
(hoje), pelo acordo que foi 

feito com o Senado”, afirmou 
Lira, em resposta a uma re-
clamação do deputado Dani-
lo Cabral (PSB-PE), que disse 
ainda não ter tido acesso ao 
relatório. “Não podemos fazer 
um debate estratégico para o 
país a toque de caixa”, disse 
Cabral.

Lira disse que Cabral ti-
nha razão ao cobrar o relató-

rio. “Me estranha muito, e tem 
toda razão vossa excelência. 
É importante que o relator 
esteja conversando com todas 
as bancadas e tenha reunião 
com o PSB e com todos os 
partidos para que explique 
o texto e que possa debater 
amplamente e com tranqui-
lidade o assunto, à luz do que 
esteja escrito.”

Foto: Agência Brasil

A população de João 
Pessoa contará com uma fer-
ramenta democrática que vai 
fazer com que o povo possa 
participar e fiscalizar as ações 
do governo, além de ajudar 
na elaboração e implementa-
ção dos meios orçamentários 
como a Lei de Diretrizes Or-
çamentárias (LDO); Lei Orça-
mentária Anual (LOA); e Plano 
Pluarianual (PPA). Trata-se do 
programa Você Prefeito, que 
será lançado hoje, às 10h, pela 
Prefeitura de João Pessoa, atra-
vés da Secretaria Executiva da 
Participação Popular (SEPP). O 
evento será realizado no Cen-
tro Administrativo Municipal, 
em Água Fria.

 O lançamento contará 
com a presença do prefeito 
Cícero Lucena, do vice-prefei-
to Leo Bezerra, do secretário 
da SEPP, Thiago Diniz, além de 
representantes dos articula-
dores e conselheiros de bair-
ros e comunidades. O evento 
será transmitido por meio do 
Instagram @prefjoaopessoa. 
Na ocasião, a primeira-dama, 
Lauremília Lucena, será con-
decorada como a madrinha do 
programa Você Prefeito.

 A Secretaria Executiva da 
Participação Popular atua dire-
tamente com representantes, 
entre conselheiros municipais 

e regionais, de 71 bairros e 147 
comunidades da cidade.

O lançamento marca a 
abertura oficial do Ciclo 2021 
da Participação Popular com as 
atividades que vão proporcio-
nar maior incidência dos mora-
dores da capital, como eleições 
de novos conselheiros regionais 
e municipais, formações, ple-
nárias temáticas, entre outros.

 Para o secretário da Partici-
pação Popular, Thiago Diniz, este 
é um momento de grande impor-
tância, pois consolida o compro-
misso do prefeito Cícero Lucena 
em priorizar o diálogo com os 
que moram na cidade de forma 
transparente e participativa.

 “O Você Prefeito é um 
programa que certamente fará 
com que o diálogo, as reivin-
dicações, demandas e suges-
tões da população possam ser 
prioridade da gestão. O Você 
Prefeito é certamente um estí-
mulo ao exercício da cidadania. 
Participar é cuidar da cidade”, 
afirmou Thiago Diniz.

Além das falas dos gesto-
res, haverá exibição do vídeo 
institucional do Você Prefeito, 
apresentação da Cartilha da 
Participação Popular e a cha-
mada para que os interessados 
e interessadas possam se can-
didatar para serem conselhei-
ros regionais de João Pessoa.

‘Você Prefeito’ será 
lançado hoje em JP

TCE-PB cria banco de dados com 
legislação do Estado e municípios

Com o propósito de 
aperfeiçoar o controle ex-
terno da gestão pública, in-
clusive de forma eletrônica, 
o Tribunal de Contas do Es-
tado da Paraíba criou o seu 
próprio Banco de Legisla-
ção, para as normas edita-
das pelos jurisdicionados. 
Ele vai otimizar a fiscaliza-
ção do TCE-PB  e permitir o 
envio e o acesso às normas 
editadas pelo Estado e os 
municípios paraibanos.

O presidente do Tribu-
nal de Contas da Paraíba, 
conselheiro Fernando Catão 
considera que a ferramen-

ta “Banco de Legislação” 
prestigia o princípio da 
transparência que norteia 
os atos públicos, inclusive a 
atividade normativa dos en-
tes federados, uma vez que 
possibilita o conhecimento 
da legislação pela sociedade. 
“O uso dessa base contribui-
rá para tornar mais célere 
a análise dos processos de 
entidades e órgãos públicos”, 
destacou o conselheiro.

Estrutura
Todos os documentos 

publicados serão enviados 
pelos próprios municípios e 

o Governo do Estado. O ges-
tor terá um prazo de 60 dias 
úteis para cadastrar e enviar 
as normas que se encontram 
vigentes, a contar da publi-
cação da Resolução, que en-
trou em vigor em 12 de maio 
(quarta-feira), publicada no 
Diário Oficial Eletrônico do 
TCE. Link: https://tce.pb.gov.
br/diario-oficial-eletronico  .  

O responsável deverá 
enviar ao tribunal, exclu-
sivamente por meio do 
Portal do Gestor, pela aba 
específica “Banco de Legis-
lação”, o ato normativo, os 
dados e os documentos, até 

o dia 15 do mês seguinte à 
sua publicação.

O Tribunal de Contas 
alerta que o envio é de res-
ponsabilidade do gestor 
da entidade jurisdicionada 
que edita o ato normativo, 
podendo ser realizado por 
meio de assessor técnico 
devidamente cadastrado 
no Tramita para esse ato. 
A validade, a integridade 
e a consistência das infor-
mações encaminhadas ao 
Banco de Legislação são de 
responsabilidade dos gesto-
res dos órgãos e entidades 
remetentes.

Comissão adia votação sobre uso 
da Cannabis para fins medicinais
Agência Câmara 

A comissão especial da Câ-
mara dos Deputados que analisa 
o Projeto de Lei 399/15 adiou, 
para data a definir, a votação do 
parecer sobre a legalização do 
cultivo no Brasil – exclusivamen-
te para fins medicinais, veteriná-
rios, científicos e industriais – da 
Cannabis sativa, planta também 
usada para produzir maconha.

A decisão foi tomada ontem 
pelo presidente do colegiado, de-
putado Paulo Teixeira (PT-SP), 

após mais de cinco horas de 
debate. Ele acatou o pedido do 
relator, deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR), de mais tempo para 
uma complementação de voto 
ao substitutivo apresentado no 
último dia 10.

Segundo o relator, serão in-
corporadas sugestões oriundas 
das discussões de ontem. Hou-
ve troca de acusações entre os 
parlamentares – em resumo, 
de obscurantismo, preconceito, 
submissão a lobbies ou apoio 
a drogas –, e também defesa 

da ciência e do acesso amplo a 
medicamentos novos ou caros.

No momento mais tenso da 
reunião, aconteceu contato físico 
entre o deputado Diego Garcia 
(Pode-PR), contrário ao parecer, 
e Paulo Teixeira, por causa de um 
requerimento rejeitado. Ambos 
afirmaram, ainda durante os tra-
balhos, que recorrerão à grava-
ção em vídeo e a testemunhos 
para eventuais providências.

Polêmicas
Durante os debates, de-

putados como Osmar Terra 
(MDB-RS) e Hiran Gonçalves 
(PP-RR) apoiaram a autoriza-
ção ao canabidiol, derivado da 
Cannabis sativa cujo uso medi-
cinal ambos reconheceram, mas 
refutaram o cultivo da planta 
no país. Gonçalves sugeriu a 
importação do Uruguai – a le-
galização lá ocorreu em 2013. 
Outros avaliaram que o cultivo 
de Cannabis deve baixar custos 
e favorecer, entre várias, pessoas 
com câncer, epilepsia, esclerose 
múltipla e doenças autoimunes.

A oposição na Câmara Federal promete se mobilizar contra a aprovação do texto da Medida Provisória que permite a privatização da Eletrobras 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE  HOMOLOGAÇÃO

De acordo com o relatório final da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGO o procedi-
mento do Pregão Presencial n° 00005/2021, para contratação de empresa prestação de serviços 
com a confecção de próteses dentária, especializado no Laboratório Regional de Prótese Dentária, 
juntamente com o odontólogo para moldagem das próteses, com as quantidades e especificações 
abaixo, atendendo a Portaria nº 1.289/2021 e Nota Técnica do Ministério da Saúde, que regulamente 
o Programa de Saúde Bucal, e ADJUDICO o seu objeto à empresa JOAQUIM BRASILINO DE 
SOUSA ME, cadastrada no CNPJ nº 24.883.552/0001-53, sendo considerada vencedora de todos 
os itens com o valor global de R$ 94.250,00 (noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta reais).

Aguiar - PB, 18 de Maio de 2021
MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de seu Pregoeiro Substituo e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00007/2021, do tipo menor preço por item, pela contratação de empresa espe-
cializada do ramo pertinente para realização de exames de laboratório ao município de Aguiar-PB, 
cuja abertura será no dia 01.06.2021 às 16:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Centro - Aguiar-PB. O edital poderá ser obtido na Prefeitura Municipal ou 
pelo www.tce.pb.gov.br ou www.aguiar.pb.gov.br e demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3499-1180 e pelo Emailcpl@aguiar.pb.gov.br.

Aguiar-PB, 18 de Maio de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 016/2021
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 02/06/2021 as 09:00 horas. Objetivo: Locação de um veículo destinado 
a atender as necessidades do Gabinete da Prefeita. 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, 18 de maio de 2021.
WALBERTO JOSE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00012/2021. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021: Recursos Próprios do Município/
Outros Recursos: 02.010 GABINETE DO PREFEITO 04.122.0002.2004 MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO GABINETE – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.020 SEC. DE PLANE-
JAMENTO ADM. FINANCAS E REC. MUNICIPAL 04.122.0002.2006 MANUENTENÇÃO DAS 
ATIV. DA COORD. ADM. REGIONAL – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.050 SEC. DE 
EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTOS E LAZER 12.361.0005.2012 MANUT. DAS ATIV. DE ENSINO 
FUND. NA APLIC. DO FUNDEB 40% – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0005.2013 
MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTADOS COM MDE – 3390.30 – MATERIAL 
DE CONSUMO 12.365.0004.2020 MANUT. DAS ATIV. DE CRECHE MUNICIPAIS – 3390.30 
– MATERIAL DE CONSUMO 12.361.0030.2030 MANUT. DO PROG. QUAOTA SALARIO EDU-
CAÇÃO–QSE – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.070 SEC. DE CIDADANIA, TRABALHO 
ASSIST. SOCIAL E JURIDICA 08.241.0013.2033 MANUT. DAS ATIV. DE FUNCIONAMENTE DA 
CONVIV. DO IDOSO – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 08.243.0021.2034 MANUT. DAS ATIV. 
DO CONSELHO TUTELAR – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0033.2035 MANUT. 
DAS ATIV. DAS AÇÕES E SERV. SOCIAIS – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 02.080 SEC.
INFRA ESTRUTURA, OBRAS E SERV. URBANOS 15.452.0022.2044 MANUT. DAS ATIV. DA 
SEC. INFRA/DEP. DE LIMP. PUBLI. E MEIO AMBIENTE – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
02.90 SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO RURAL 20.608.0011.2052 MANUT. DAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
02.110 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.0033.2058 COORD. DO PROG. 
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOVINCULOS–SCFV – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
08.244.0033.2059 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUNICIPL DE ASSIST. SOCIAL – 3390.30 – 
MATERIAL DE CONSUMO 08.244.0033.2063 MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO PAIF–CRAS 
– 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0012.2066 
COORD. DAS ATIV. DO PROG. DE ATENÇÃO BASICA–PAB–FIXO – 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO 10.302.0012.2067 COORD. DAS ATIV. DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
– 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0012.2067 COORD. DAS ATIV. DO PROG. SAUDE 
DA FAMILIA–PSF – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.301.0012.2075 COORD. MANUT. 
ATIV. DO PROG. SUS/CAPS – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0012.2077 COORD. 
MANUT. DAS ATIV. DO SAMU – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 10.302.0012.2080 MANUT. 
DAS ATIV. DOS SERV. PUBLIC. EM SAUDE COM FM – 3390.30 – MATERIAL DE CONSUMO 
10.302.0012.2086 MANUT. DAS ATIV. DO PRONTO ATENDIMENTO – 3390.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Araruna e: CT Nº 00041/2021 - 07.05.21 - MIX VARIEDADES COMERCIO 
VAREJISTA LTDA - R$ 88.624,58; CT Nº 00042/2021 - 07.05.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 28.742,66; e Fundo Municipal de Saúde de Araruna/PB  CT 
Nº 10041/2021 - 07.05.21 - MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA - R$ 37.981,97; CT 
Nº 10042/2021 - 07.05.21 - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - 
R$ 12.318,29.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: 00012/2021 

Aos 07 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Araruna, Estado da Paraíba, localizada na Rua Professor Moreira - Centro - Araruna - 
PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto 
Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 10, de 07 de Julho de 2008; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, con-
forme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00012/2021 que objetiva o 
registro de preços para: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL E DEMAIS PARTICIPANTES, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; 
resolve registrar o preço nos seguintes termos:Órgãos e/ou entidades integrantes da presente Ata 
de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA - CNPJ nº 08.927.105/0001-00; 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARARUNA - CNPJ nº 16.403.132/0001-02; 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA - CNPJ nº 11.667.845/0001-51. A referida Ata de 
Registro de Preços terá a vigência de 12(doze meses, considerados da data de publicação de seu 
extrato na imprensa oficial. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00012/2021 e seus 
anexos, e as seguidas propostas vencedoras do referido certame: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
AGRESTE MERIDIONAL LTDA.CNPJ: 40.876.269/0001-50.

Item(s): 7 - 20 - 31 - 39 - 55 - 56 - 65.Valor: R$ 41.060,95. MIX VARIEDADES COMERCIO 
VAREJISTA LTDA.CNPJ: 11.386.409/0001-04.Item(s): 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 
14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 
- 38 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 
- 63 - 64 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82.Valor: R$ 
126.606,55.Total: R$ 167.667,50. Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente 
Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Araruna. A REFERIDA ATA FICA EM SEU INTEIRO TEOR 
DISPONIBILIZADA NO PORTAL OFICIAL DO MUNICIPIO. 

Araruna - PB, 07 de maio de 2021
VITAL DA COSTA ARAÚJO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

EXTRATO DE CONTRATO
PUBLICADO POR INCORREÇÃO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão 
a Registro de Preços nº AD00003/2021 - Ata de Registro de Preços nº 0089/2020, decorrente do 
processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico nº 00009/2020, realizado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE POMBAL. DOTAÇÃO: Orçamento de 2021 � Recursos Próprios do Município/
Outros Recursos: 03.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FICHAS: 10 301 0012 2066 COORD.
DAS ATIV.DO PROG.DE ATENCAO BASICA�PAB�FIXO 10 301 0012 2069 COORD.DAS ATIV.
DO PROG.SAUDE DA FAMILIA�PSF 10 301 0012 2070 COORD.DAS ATIV.DO PROG.INCENTIVO 
A SAUDE BUCAL 10 301 0012 2072 COORD.D/ATIV.DE OUTROS PROG.DO SIST.UNICO DE 
SAUDE 10 301 0012 2076 COORD.MANUT.ATIV.DO PROG. SUS/CEO�CENTRO DE ESPECIA-
LIDADES ODONTOLOGICAS 10 302 0012 2080 MANUT.DAS ATIV.DOS SERV.PUBL.EM SAUDE 
COM O FMS Elemento de Despesas: 3390.30 � Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 31/12/2021. 
PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Araruna e: CT Nº 00013/2021 - 14.05.21 
- ORTOSHOP COMERCIO LTDA - R$ 104.990,61.

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA 

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00002/2021
OBJETO: Conclusão da Academia de Saúde, localizada na Rua Perílio de Oliveira, de acordo a 

Reprogramação aprovada. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da con-
tratação: DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - Valor: R$ 129.866,33. Dos atos decorrentes 
do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 18 de maio de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Francisco Braga, S/N - Centro - Algodão de Jandaíra - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 4 
(QUATRO) VEÍCULOS (ZERO QUILÔMETRO) DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE. Abertura 
da sessão pública: 15:00 horas do dia 31 de Maio de 2021. Início da fase de lances: 15:01 horas 
do dia 31 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 Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991242633. E-mail: adjcomissao2017@gmail.com. 
Edital: algodaodejandaira.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Algodão de Jandaíra - PB, 18 de Maio de 2021
JOSÉ ELIZONALDO DOS SANTOS SOUZA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00021/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS Nº 00021/2021, do tipo menor preço por item, prestação de serviços com a locação 
de veículos para administração, cuja abertura será no dia 08.06.2021 às 09:00 horas, na sala de 
licitações deste órgão, situado na Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou www.
aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 18 de Maio de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNIUCIPAL DE AGUIAR
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00022/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS Nº 00022/2021, do tipo menor preço por item, para os serviços de lavagem de veículos, 
cuja abertura será no dia 08.06.2021 às 13:00 horas, na sala de licitações deste órgão, situado na 
Rua Irineu Lacerda, s/nº, Aguiar--PB.

O edital e demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima 
citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3499 – 1180 ou www.
aguiar.pb.gov.br ou www.tce.pb.gov.br. 

Aguiar-PB, 18 de Maio de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de prestação de serviços de acordo com a Tomada de Preços  nº  
00016/2021.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Aguiar
CONTRATADA: EMLURPE – EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA – ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada para o recebimento e destinação final de 

resíduos sólidos (lixo urbano) produzido pelo município de Aguiar e destinação final, para o aterro 
sanitário, devidamente licenciado pelo órgão estadual competente, recaindo à empresa a ser con-
tratada, a responsabilidade pela destinação final, tratamento e armazenamento final dos resíduos 
sólidos, na forma estabelida pelos arts. 3º, VII, XII, XVII, 6º, VII, VIII, 7º, II, XII, 10, 26 e 30 todos da 
Lei Federal nº 12.305/2010 (Politica nacional de Resíduos Solidos), como também compreende a 
execução dos serviços de recebimento, catação, separação e triagem dos resíduos sólidos, além de 
viabilizar a destinação final dos rejeitos dos resíduos sólidos, sendo todos os serviços executados 
em locais apropriados e adequados conforme licenção expedida por órgão ambiental competente, 
conforme anexo ao edital.

VALOR MENSAL R$: 8.599,50 (oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).
VALOR GLOBAL R$: 77.395,50 (setenta e sete mil, trezentos e noventa e cinco reais e cin-

quenta centavos).
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021, (prorrogável por 60 meses, art. 57, II da 

Lei nº 8.666/93).
Aguiar - PB, 18 de Maio de 2021.

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

FASE DE HABILITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Barra de Santana - PB, no-
meado pela Portaria Nº 010/2021, TORNA PUBLICO, para fins de efeitos no disposto no § 3º do 
Atr. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações que as empresas CFR CONSTRUCOES E 
SERVICOS EIRELI - CNPJ: 28.099.674/0001-04; GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - CNPJ: 
23.571.421/0001-78 e a empresa L R M CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 
07.750.950/0001-82, interpôs recurso administrativo contra o julgamento de habilitação da Tomada 
de Preços nº 00001/2021, ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo no 
prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, APRESENTARES AS CONTRARRAZÕES AOS RECURSOS 
INTERPOSTOS, conforme faculta o § 3º do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, 
contados da forma do Art. 110 do mesmo diploma legal, a partir da presente publicação, ficando aos 
autos dos recursos e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados. 

Barra de Santana - PB, 17 de Maio de 2021
EDNA MACEDO SOUSA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 
N° 0001/2021– PMBV 

A Prefeitura Municipal de BOA VENTURA/PB, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que fará realizar procedimento licitatório, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
do TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, em regime de execução de empreitada por preço unitário, 
às 09:00 (NOVE) horas do dia 03 DE JUNHO DE 2021, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM ZONA RURAL 
NO MUNICÍPIO DE BOA VENTURA/PB. A sessão pública será realizada na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada no Centro Administrativo Municipal da Prefeitura Municipal de 
BOA VENTURA, Rua Emília Leite, nº 05, Boa Ventura/PB. Cópia do Edital e seus anexos poderão 
ser obtidos no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de BOA VENTURA (http://boaventura.
pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes) ou por e-mail (licitacaopmboaventura2@gmail.com), a 
partir da publicação deste aviso.

BOA VENTURA-PB, 17 de Maio de 2021.
Lívia Moniely de Almeida Deodato

Presidente da CPL/PMBV

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONTINUIDADE DO CERTAME

TOMADA DE PREÇOS 
Nº 00003/2021

O presidente da CPL informa aos que estiveram presentes, que às09h do dia 20 de maio de 
2021, daremos continuidade ao certame da Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE 
DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTURA DE MEIO FIO E POdA 
DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS–PB. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplpre-
feiturabomjesus@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Bom Jesus - PB, 18 de MAIO de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICIPIO DE BARRA DE SANTANA

CÂMARA MUNICIPLA DE BARRA DE SANTANA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Sebastião de Souza Barbosa, 05, Centro - CEP: 58.458-000 - Barra de Santana – PB, às 08h30min 
HORAS DO DIA 04 DE JUNHO DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor 
preço, para: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES CÃMARA MUNICIPLA DE BARRA DE SANTANA. Recursos: pre-
vistos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 
011/2012. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3346-1066. Edital: http://www.camarabarradesantana.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br. 

Barra de Santana - PB, 18 de Maio de 2021.
ERINALDO ARAUJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00080/2021
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 14 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: A aquisição de telas malha pop de ferro para atender 
as necessidades da Defesa Civil Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, conside-
radas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@
yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00043/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 15 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de materiais de marcenaria destinados 
a atender as unidades de Ensino, com validade de 12 (doze) meses, para eventual contratação de 
empresa para aquisição de Materiais de marcenaria visando atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. 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 das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: 
https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00068/2021
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 15 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Equipamentos de Cozinha, 
visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. 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 das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. 
E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 17 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00056/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 14 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada em serviços 
de Esgotamento Sanitário, para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura. 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 das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 17 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00046/2021
A Comissão Permanente de Licitação, através do seu Pregoeiro Oficial, torna públicoque a 

licitação modalidade Pregão Presencial Nº 0046/2021, tipo menor preço por item, paraAquisição de 
esquadrias destinadas a atender as unidades de Ensino, com validade de 12 (doze) meses, para 
eventual contratação de empresa para aquisição de esquadrias visando atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Educação–,cuja sessão pública foi realizada no dia 18 de maio de 2021, 
foi declarado DESERTO, uma vez que não acudiram interessados.

Cabedelo - PB, 18 de janeirode 2020
RAMON SORRENTINO BATISTA

 Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00053/2021
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 03 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMA-
NENTES DE INFRAESTRUTURA HOSPITALAR (USINA GERADORA DE GASES MEDICINAIS), 
INCLUSO MÃO–DE–OBRA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TREINAMENTO BÁSICO DE 
OPERAÇÃO E FRETE. 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 altera-
ções 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, 18 de Maio de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE CONVOCAÇÃO
ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00026/2021

O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo/PB convoca as empresas:AAS WANDERLEY–ME 
(DROGAFARMA) - CNPJ: 04.279.658/0001-35; DROGAFONTE LTDA - CNPJ: 08.778.201/0001-
26; LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 
- CNPJ: 27.600.270/0001-90; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTO - CNPJ: 15.218.561/0001-39; NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS 
EXPORTACAO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ: 16.720.709/0001-00; SUPERFIO COMÉRCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 05.675.713/0001-79; para a reabertura do 
Pregão Presencial Nº 026/2021,que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE 
DA PORTARIA Nº344/98 (PSICOTRÓPICOS), PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, a partir da fase de divulgação do resultado de habilitação e 
renegociação de preços. O certame segue pautado no Parecer Técnico 241/2021-CGM, da Contro-
ladoria Geral do Município, que entendeu pela desclassificação da empresa AAS WANDERLEY–ME 
(DROGAFARMA) - CNPJ: 04.279.658/0001-35, quanto aos itens reservados à participação exclusiva 
de Microempresas – ME, Empresas de Pequeno Porte – EPP e equiparados, e pela inabilitação 
da empresa NORTEPHARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS EXPORTACAO E IMPORTACAO 
EIRELI - CNPJ: 16.720.709/0001-00, por descumprir as exigências contidas nos itens 9.2.3, 9.2.10, 
9.3.2 e 9.3.4 do instrumento convocatório. O referido parecer baseou sua fundamentação no Ofício 
nº014/2021-CPL/FMS, da Comissão Permanente de Licitação. A reabertura, que estavamarcada 
paraas14:00 horas do dia 21 de Maio de 2021, fica antecipada para as 11:00 horas deste mesmo 
dia,na sede do Setor de Licitações, na Rua Benedito Soares da Silva, 131, Monte Castelo, Cabedelo/
PB. Informações no horário das 08:00hs às 14:00hs dos dias úteis.

Telefone: (083) 3250-3222 -Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 18 de Maio de 2021

RENATA SALGADO ARAGÃO
Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00049/2021
A Pregoeira Substituta comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00049/2021, 

cujo objeto é AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, COM INSTALAÇÃO E 
TREINAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
GERAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, fica adiado até ulterior deliberação, 
para readequação das especificações a serem licitadas.

Telefone: (083) 3250-3121 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br
Cabedelo - PB, 18 de Maiode2021.

RENATA SALGADO ARAGÃO
PregoeiraSubstituta

 ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00003/2021
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 12:30 horas do dia 31 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 GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS – POLPA DE FRUTAS. 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, 18 de Maio de 2021
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00002/2021
A PregoeiraSubstituta comunica aos interessados que o Pregão Presencial nº 00002/2021, cujo 

objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PANIFICAÇÃO, marcado para o dia 26 de 
Maiode 2021, às 11:00h, teve suaabertura remarcada para o dia 03 de Junho de 2021, às 11:00h.
Telefone:(83) 3250-3222 / Email: sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br

Cabedelo - PB, 18 de Maio de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 008/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Caturité – PB, TORNA PÚBLICO, para 
os fins e efeitos do disposto no § 3º do Art. 109 da Lei nº 8.666/93, que a empresa FUNDACAO 
RUBENS DUTRA SEGUNDO. interpôs recurso administrativo em face ao Pregão Presencial 
008/2021 ficando as demais licitantes, devidamente intimadas, para, querendo, no prazo legal de 
03 (três) dias úteis, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO RECURSO INTERPOSTO, conforme faculta 
o § 3º do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, contados desta publicação, 
ficando os autos do recurso e do procedimento licitatório com vista franqueada aos interessados.

Caturité, 18 de Maio de 2021.
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVO DE REALINHAMENTO DE PREÇOS AO PREGÃO 
PRESENCIAL 00001/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA POSTO DE COMBUSTÍVEIS 
CUBATI LTDA-ME. OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO (Gasolina, Óleo Diesel Comum e Óleo S10), 
DESTINADO A FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE, MEDIANTE REQUISIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:Lei Federal nº 
10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 
1993 do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006 e 
legislação pertinentes consideradas as alterações posteriores das referidas normas. CLÁUSULA 
QUARTA – DO REAJUSTAMENTO: Fica alterado o valor unitário do combustível, da seguinte 
forma: PARAGRÁFO ÚNICO – Tendo o Setor de Compras desta Prefeitura de Cubati comprovado 
o movimento inflacionário através de cotação no mercado local com relação aos itens vencidos 
pela supracitada empresa no Pregão nº 00001/2021, a Prefeitura Municipal de Cubati RESOLVE 
conceder um reajuste conforme tabela abaixo:

PREÇOS ACORDADOS - PREGÃO N.º 0001/2021 (POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI 
LTDA – ME)

Item da licitação Produto Preço unitário
02 Diesel comum S500 3,87

03 Diesel S10 3,93

PREÇOS REAJUSTADOS EM 12/02/2021 - PREGÃO N.º 0001/2021
 (POSTO DE COMBUSTIVEIS CUBATI LTDA – ME)

Item da licitação Produto Preço unitário
02 Diesel comum S500 4,65

03 Diesel S10 4,71

Signatários: JOSÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA E POSTO DE COMBUSTÍVEIS CUBATI LTDA-ME 
– Cubati-PB, 17 de Maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE 

CAMPINA GRANDE
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 00005/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00005/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A base de agua e Acrílica, micro espera e 
termoplástico; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto 
a: COMERCIAL MASTER EIRELI - R$ 971.195,00; FENIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 
385.000,00; R LASSI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 14.000,00; TINPAVI INDUSTRIA E 
COMERCIO DE TINTAS EIRELI - R$ 311.850,00.

Campina Grande - PB, 17 de Maio de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE REVOGAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA
 Nº. 001/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR 
PARA ATENDER A DEMANDA DO PNAE DESTE MUNICÍPIO. O Prefeito de Cuité, através de 
despacho exarado nos autos do Processo Administrativo Eletrônico 187/2021, opta pela revo-
gação da Chamada Pública 001/2021, fundamentado pelo art. 49 da Lei no 8.666/93, por razões 
de interesse público e pelos fatos expostos no processo. Informações de segunda a sexta-feira, 
das 08:00 as 12:00 na sede da CPL sito a Rua 15 de novembro, 159, centro, nesta cidade, ou no 
e-mail licitacaocuite@gmail.com.

Cuité - PB, 18 de maio de 2021.
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de maio de 2021         26
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00007/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua: 

Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 01 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORA. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiaria-
mente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto 
Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracita-
do. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 18 de Maio de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

 Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 09:00 horas do dia 31 de Maio de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, SERVENTE DE OBRAS E PINTOR, PARA MANUTEN-
ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇAS E SERVIÇOS NA ZONA RURAL, DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. 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 019/2011/99; 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) 3359–1100. E-mail: licitacao-
congo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 18 de Maio de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA 
Nº DP00015/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00015/2021, 
que objetiva: INSTALAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SER-
VIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CUITÉ–PB; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ALBANISE LOPES DA SILVA - R$ 8.400,00.

Cuité - PB, 18 de Maio de 2021
CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças 

e acessórios genuínos ou originais em veículos de porte leve, médio e pesado das marcas FORD, 
FIAT, GENERAL MOTORS, NISSAN, VW, MERCEDES BENZ, RENAULT, IVECO, VOLARE e 
PEUGEOT, pertencentes à frota do Prefeitura Municipal de Esperança/PB. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 
02.002–GABINETE DO PREFEITO 02002.04.122.2001.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES 
DO GABINETE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001 
02004.04.122.2001.2005 – MANUTENCAO DAS ATIVID DA ADMINISTRACAO 3.3.90.39.00.00 OU-
TROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001 02.007–SECRETARIA DE EDUCACAO 
02007.12.361.1003.2015 – MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTA MDE 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 111 02007.12.361.1003.2014 – MA-
NUTENCAO DAS ATIVIDADES COM FUNDEB 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE 
TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 113 02007.12.361.1003.2017 – MANUTENCAO DO TRANS-
PORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 111 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 113 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 120 3.3.90.39.00.00 OUTROS 
SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 124 02.011–SEC DE OBRAS, URBANISMO E 
TRANSPORTE 02011.15.122.2001.2045 – MANUT DAS ATIV SEC DE OBRAS URBANISMO E 
TRANSPORTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001 
02.012–SEC DE AGRIC, REC HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 02012.20.122.2001.2051 – MAN DAS 
A. SEC DE AGRIC R HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TER-
CEIROS–PESSOA JURIDICA 001 09.009–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 
– MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 211 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–
PESSOA JURIDICA 214 09009.10.302.1017.2081 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 211 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 214 10.010–FUNDO MUNIC DE 
ASSIST E SERVIÇO SOCIAL 10010.08.122.2001.2034 – MANUT DO FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURI-
DICA 001 10010.08.243.1005.2037 – MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 3.3.90.39.00.00 
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS–PESSOA JURIDICA 001. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Esperança e: CT Nº 
00122/2021 - 23.04.21 - GB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - R$ 611.465,64.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS FUN-

CIONÁRIOS/SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação 
nº DV00025/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Gurinhém: 02.01 GABINETE DO 
PREFEITO 02.03 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 02.04 SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE 02.05 SECRETARIA DE SAUDE 02.06 FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE � FMS 02.07 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 02.09 SECRETARIA DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL 33.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Gurinhém e: CT Nº 00053/2021 - 30.04.21 - DANIELE DOS SANTOS 01111209421 - R$ 11.000,00.
  

 PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO, através de seu Pregoeiro Oficial, torna público 

a todos os interessados que no dia 25 de Maio de 2021 às 09h00min, fará realizar licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo Menor Preço, por item, tendo por objeto a: 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, tipo menor preço 
por item, para atender a necessidades da Secretarias, conforme consta do Edital durante o exercício 
de 2021. As empresas interessadas poderão adquirir o Edital gratuitamente através do telefone (83) 
3347–1820, do portal do TCE/PB https://portal.tce.pb.gov.br/ via (SAGRES CIDADÃO – Mural de 
Licitações – Licitações Previstas) e/ou por e-mail: gadobravolicitacao@gmail.com das 09h00min 
às 12h00min e/ou do portal http:// www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Gado Bravo - PB, 18 de Maio de 2021.
ERINALDO ARAÚJO SOUSA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00028/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Materiais de Construção diversos para melhor atender as necessidades da Administração Municipal; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: EDILEUZA OLIVEIRA DA 
SILVA - R$ 314.524,70; KELLEN CRISTINA DA SILVA COPPI - R$ 230.367,87; TACIEL DA SILVA 
SANTOS - R$ 200.715,75.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00037/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00037/2021, que objetiva: Registro de Preços 
para possível contratação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia para prover Solução, 
com vistas a automatizar todos os processos internos e externos da prefeitura, e o controle das 
ações e resultados de seu planejamento estratégico e seus desdobramentos de planos de ação; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: SOGO TECNOLOGIA E 
SERVICOS LTDA - R$ 695.250,00.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00038/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00038/2021, que objetiva: Aquisições de 
fardamentos e outros para atender aos servidores do projeto �coleta seletiva RECICLA GBA� do 
município de Guarabira/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: 
AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - R$ 3.100,00; REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELLI 
- R$ 9.800,00; UZE BRINDES E UNIFORMES - R$ 3.960,00.

Guarabira - PB, 03 de Maio de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA 

Prefeito
  

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00042/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00042/2021, que objetiva: Aquisições parceladas de 
Bolsas de colostomia para melhor atender as necessidades da Secretaria de Saúde para o exercício 
de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: TECNOCENTER 
MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - R$ 240.360,00.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00043/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00043/2021, que objetiva: Aquisições de 
cestas básicas para doação as famílias carentes do município de Guarabira/PB; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: KLEBER DEYVID DA SILVA - R$ 498.963,00.

Guarabira - PB, 11 de Maio de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisições de cestas básicas para doação as famílias carentes do município de 

Guarabira/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00043/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 Elemento 
de despesa 3.3.90.39.01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica . 3.3.90.32.01 – Material 
de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final 
do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: 
CT Nº 00249/2021 - 11.05.21 - KLEBER DEYVID DA SILVA - R$ 295.995,00.

  
ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

 Nº: RP 00037/2021
 Aos 11 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Guarabira, Estado da Paraíba, localizada na Rua Antonio André - Cen-
tro - Guarabira - PB, nos termos da Decreto Municipal nº 20, de 02 de Julho de 2007; Decreto 
Municipal nº 66, de 29 de Dezembro de 2014; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00037/2021 que objetiva o registro de preços para: Registro de Preços para 
possível contratação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia para prover Solução, com 
vistas a automatizar todos os processos internos e externos da prefeitura, e o controle das ações 
e resultados de seu planejamento estratégico e seus desdobramentos de planos de ação; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE GUARABIRA - CNPJ nº 08.785.479/0001-20.

VENCEDOR: SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.345.698/0001-69
TOTAL: 695.250,00
1 - SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT.

1 Configuração, Institucionalização, Trei-
namento e Implantação (Serviço Único)*

SOGO TECNOLOGIA 
LTDA SERV 1

2

Licenciamento, Suporte Ilimitado, Atu-
alizações Ilimitadas da PLATAFORMA 
contratada (Serviços mensais) 500 
licenças mensais

SOGO TECNOLOGIA 
LTDA MES 12

3
Consultoria, Customizações e Otimiza-
ções (Banco de Serviços – Capacidade 
Anual)** (UST 800)

SOGO TECNOLOGIA 
LTDA SERV 1

Total do Lote 1 695.250,00
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:
A referida Ata de Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, considerados da data 

de publicação de seu extrato na imprensa oficial.
 A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de Guarabira firmar contra-

tações oriundas do Sistema de Registro de Preços ou nos quantitativos estimados, facultando-se a 
realização de licitação específica para aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor 
registrado em igualdade de condições, sem que caiba direito a recurso ou indenização.

 CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
A cada efetivação da contratação do objeto registrado decorrente desta Ata, devidamente forma-

lizada através do respectivo Contrato, serão observadas as cláusulas e condições constantes do 
Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00037/2021, parte integrante 
do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, durante sua 
vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Guarabira, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00037/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
CNPJ: 29.345.698/0001-69.
lote(s): 1.
Valor: R$ 695.250,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Guarabira.
 Guarabira - PB, 11 de Maio de 2021

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
   AVISO DE LICITAÇÃO         
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 07.003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 2020/061063 da SEINFRA.
DATA DA SESSÃO: 03/06/2021  
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09 H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECU-

ÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM NA REGIÃO DAS TRÊS LAGOAS 
NO BAIRRO DO CRISTO EM JOÃO PESSOA/PB

CHAVE CGM: I7G5-YJ8F-FFH1-GEMJ
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 872843 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de quarta-feira 19/05/2021, nos endereços já mencionados SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
n.º 10.520/02,  regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei 
Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Ordinários. Consultas com o Pregoeiro 
e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 18 de maio de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO N.º 00.621/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO 

N.º 10.019/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS/REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-

RATORIAIS NA REDE LABORATORIAL DE IONOGRAMA, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS 
EM COMODATO.

Com base nas informações constantes no Processo n.º 00.621/2021, referente à Dispensa de 
Licitação n.º 10.019/2021, embasado no Parecer Laboratório Central Municipal de João Pessoa/
LACEN-JP, e em cumprimento aos termos do Artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido, em favor da empresa: DIAGFAR-
MA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME, 
sob o CNPJ nº. 11.426.166/0001-90, item 01, perfazendo o valor global de R$ 105.726,00 (cento e 
cinco mil, setecentos e vinte e seis reais) para aquisição do objeto em referência, fica convocada 
a proponente para assinatura do instrumento de contrato.

João Pessoa, 17 de maio de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Sousa   

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 19.906/2020

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 10.015/2021

DATA DE ABERTURA: 02/06/2021 – ÀS: 10:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVI-

ÇOS DE RECUPERAÇÃO/REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DAS INSTA-
LAÇÕES FÍSICAS PREDIAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS 
DE REPOSIÇÃO, POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE AS TABELAS DE REFERENCIA 
DE SERVIÇOS E INSUMOS DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL – SINAPI, PARA SEDE E AS DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.

A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pregoeiro Oficial, Sr. 
Paulo Roberto Abrantes, nomeado pela Portaria nº 043/2021, vem por meio deste, tornar público, 
para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o 
critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo prescrito 
na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, sob o número da UASG 
926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Prego-
eiro e sua equipe de apoio na sala da Comissão Setorial de Licitação, no HORÁRIO de 08:00h às 
12:00 e das 13:00h às 17:00h, pelo Fone: 83. 3214-7937, ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. 
Fonte de Recursos: ORDINÁRIOS/SUS/TRANS. REC. ESTADO PROG.SAÚDE. Fundamentação 
legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal 
nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente 
pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 18 de MAIO de 2021. 
PAULO ROBERTO ABRANTES 

Pregoeiro da CSL

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPÍS) DESTINADOS AS 

UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICPIO DE IGARACY/PB PARA AUXILIAR NO COMBATE AO 
COVID–19 ( CORONAVIRUS). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00016/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy:06.000 SECRETARIA DE SAÚDE, 10 301 
1011 2016, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 088 3.3.90.30 00 211 – MATE-
RIAL DE CONSUMO; 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE SAÚDE,152 3.3.90.30 00 214.0000 – MATERIAL DE CONSUMO; 10 122 
1011 2091 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EMERGENCIAIS DE COMBATE AO COVID–19 
3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO; 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS, 239 3.3.90.30 00 311 
– MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 31/10/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Igaracy e: CT Nº 00061/2021 - 18.05.21 - FARMAGUEDES COMERCIO DE PRO-
DUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HO - CNPJ 08.160.290/0001-42 - R$ 36.742,00. LOCAL 
DE ENTREGA: Neste Município.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, GRAVAÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEO, CRIAÇÃO DE 

DESIGNER ARTISTICO EM MIDEA DIGITAL, DIGITAÇÃO E ARTES GRAFICAS EM GERAL PARA 
O MUNICIPIO DE IGARACY–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00017/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02.000 GABINETE DO PREFEITO, 04 
122 1002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITO, 017 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 03.000 SECRETARIA DE 
ADMNISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 04 122 1002 2006 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-
NISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, 029 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO 
– PESSOA JURIDICA; 04.000 SECRETARIA DE FINANÇAS, 04 123 1002 2010 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, 050 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO 
DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 05.000 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 15 452 1002 
2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 071 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 06.000 SECRETARIA DE 
SAÚDE, 10 301 1011 2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE – FUS, 090 3.3.90.39 
00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 07.000 SECRETARIA 
DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 20 606 1002 2037 MANUT. DA SEC. 
DE MEIO AMBIENETE, AGRICULTURA E REC. HÍDRICOS, 171 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO 
SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 08.000 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 08 
244 1013 2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 193 3.3.90.39 00 001.0000 
OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 09.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E TURISMO, 12 368 1016 2064 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 307 
3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 10.000 SECRE-
TARIA DE CULTURA, 13 392 1002 2072 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
CULTURA, 346 3.3.90.39 00 001.0000 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA JURIDICA; 
– 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10 301 1011 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 
DE SAÚDE,10.3.3.90.39; OUTRO SERVIÇO DE PESSOA JURIDICA – 08.001 FUNDO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 08 244 1013 2050 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
DO FNAS, 258 3390.30 00 311 – 241.3.3.90.39 OUTRO SERVIÇO DE TERCEIRO – PESSOA 
JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 00062/2021 - 18.05.21 - JONAS QUEIROZ DE SOUZA 
02721769405 - R$ 9.100,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

 CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DP00016/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PRO-

TEÇÃO INDIVIDUAL (EPÍS) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICPIO DE 
IGARACY/PB PARA AUXILIAR NO COMBATE AO COVID–19 ( CORONAVIRUS). NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando 
a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, 
da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Farmaguedes Comercio de Produtos 
Farmaceuticos, Medicos e Ho - CNPJ 08.160.290/0001-42. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, 
Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. Telefone: (0..) ...

Igaracy - PB, 18 de Maio de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00017/2021. OBJETO: SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, GRAVA-

ÇÕES E EDIÇÕES DE VIDEO, CRIAÇÃO DE DESIGNER ARTISTICO EM MIDEA DIGITAL, DIGI-
TAÇÃO E ARTES GRAFICAS EM GERAL PARA O MUNICIPIO DE IGARACY–PB. NOTIFICAÇÃO: 
Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados 
da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a 
assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jonas Queiroz de Souza 02721769405 - CNPJ 
32.657.234/0001-00. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro 
- Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Igaracy - PB, 18 de Maio de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão 
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 13:00 horas do dia 01 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento MATERIAL DE 
CONSTRUÇAO para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as 
demandas operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: 
https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 18 de Maio de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 03 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento Material Hidráu-
lico para o Município, mediante solicitação e entrega parcelada, em atendimento as demandas 
operacionais deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 18 de Maio de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00020/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor José Silvério, 75 - Centro - Itatuba - PB, às 10:00 horas do dia 08 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Fornecimento de Medicamentos 
Injetáveis para Secretária Municipal de Saúde deste Município, mediante solicitação e entrega 
parcelada, em atendimento as demandas operacionais do Município. Recursos: previstos no or-
çamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 004/2006/07; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 
14:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3398–1020. E-mail: licitacao@
itatuba.pb.gov.br. Edital: https://itatuba.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Itatuba - PB, 18 de Maio de 2021
JUSCELINO MONTEIRO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

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 Reforma Mercado de Jaguaribe, coberta área de feira livre, boxes novos e quadras 
poliesportivas, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.015/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 3095/2019/SEINFRA

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conhe-
cimento dos interessados que a Empresa ANTUNES ENGNEHARIA EIRELI - ME  - CNPJ  Nº 
22.455.563/0001-07, interpôs Recurso Administrativo  contra  ao RESULTADO DO JULGAMENTO 
PARA HABILITAÇÃO da Concorrência Pública Nº 07.015/2020, tendo como objeto a  Contratação 
de Empresa Especializada para Executar Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralele-
pípedos em João Pessoa (Bairro Seixas: Rua dos Camarões, Rua das Lagosta, Rua dos Mariscos, 
Rus dos Coqueiros, Rua das Jangadas, Ruas das Estrela do Mar, Rua Travessa das Jangadas; 
Bairro da Penha: Rua Francisco Lunga, Rua Jornalista Jair Alves dos Santos, Rua Antônio Ribeiro 
e Bairro Altiplano: Rua Orlando Di Cavalcanti Villar) – PB – LOTE IV.   Abre-se a partir da data 
desta publicação o prazo para apresentação de contra-recurso de acordo com a legislação em 
vigor para as demais empresas habilitadas.

João Pessoa, 18 de maio de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
PROCESSO Nº 13.445/2020

PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 10.069/2020

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPAS E 
HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA DE FIGUEIREDO PARA ENFRENTAMENTO  PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

Com base nas informações constantes no Processo nº. 13.445/2020, referente ao Pregão 
Eletrônico nº. 10.069/2020, em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei n° 8.666/93 
e alterações posteriores, acolho o relatório da Comissão Setorial de Licitação, com base no 
Parecer Técnico do Setor Solicitante, HOMOLOGO o procedimento ora escolhido em favor das 
empresas: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA, sob o CNPJ nº 11.405.384/0001-49, item 01, 
no valor total de R$ 289.520,00; ENDOBRAX COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 07.427.470/0001-85, item 02, no valor 
total de R$ 22.400,00; SR PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP, sob o CNPJ nº 10.757.876/0001-
30, item 05, no valor total de R$ 74.900,00; ALIANÇA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA 
LAVANDERIA LTDA - ME, sob o CNPJ nº 19.294.988/0001-77, itens 06 e 07, no valor total de R$ 
106.971,80 e BAUMER S.A, sob o CNPJ nº 61.374.191/0001-30, item 08, no valor total de R$ 
197.000,00, perfazendo o valor global de R$ 690.791,80 (Seiscentos e noventa mil, setecentos e 
noventa e um reais e oitenta centavos), classificadas pelo critério de menor preço por lote, com 
base no Art. 7º, Inciso IV, do Decreto Municipal nº 4.985/2003, no Art. 13º, inciso VI, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019 e no Art. 4º, Inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, em consequência, ficam 
convocadas as proponentes para assinatura das Atas de Registro de Preços, sob pena de decair o 
direito ao registro de preço, e à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nos incisos III ou 
IV do caput do Art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no Art. 48 § 2o do Decreto Federal nº 10.024/2019. 
Declaro que os itens 03 e 04 fracassados pelo valor.

João Pessoa, 18 de Maio de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 

Nº 04.016/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMEN-

TAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA – SEDEC, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/041572.
Data da sessão: 01/06/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br
Nº da UASG: 982051
Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes

João Pessoa, 18 de maio de 2021.
Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substitua

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMODE APOSTILAMENTO
 N° 01 AO CONTRATO

 Nº 02.008/2021-UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELOSECRETÁRIO 

DE GESTÃO GOVERNAMENTALDO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.
CNPJ –08.778.326/0001-56
CONTRATADO – EMPRESA CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA
CNPF –25.194.700/0001-95
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/140172
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 71006/2020
OBJETO: ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
CLÁUSULAS ALTERADAS: Cláusula n° 4, item 4.1
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.16.482.5552.1617 – Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Natureza da despesa: 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte: 1920
Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65 § 8° da Lei Federal n°. 8.666/93.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 03/05/2021
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 03 de maio de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de maio de 2021 27
Publicidade



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 19 de maio de 2021         28
Publicidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DO TERMODE APOSTILAMENTO N° 01 AO CONTRATO 
Nº 02.009/2021-UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELOSECRETÁRIO 

DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB.
CNPJ –08.778.326/0001-56
CONTRATADO – WDS ENGENHARIA LTDA
CNPF –19.891.447/0001-26
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2019/140172
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 71006/2020
OBJETO: ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
CLÁUSULAS ALTERADAS: Cláusula n° 4, item 4.1
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Classificação Funcional: 02.101.16.482.5552.1617 – Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Natureza da despesa: 4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica
Fonte: 1920
Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65 § 8° da Lei Federal n°. 8.666/93.
DATA DA CELEBRAÇÃO: 03/05/2021
PARTES ASSINANTES: CONTRATANTE

João Pessoa, 03 de maio de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário da Gestão Governamental do Município de João Pessoa/PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 2021/039345
CHAVE CGM: HJE5-SC6Z-T96J-28X9

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.008/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 22/06/2021, impreterivelmente as 11 h (onze horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação 
e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF): Tharcilla Barbosa, Arnaldo de Barros, Luiza Lima Lobo e Ângelo 
Francisco Notare, em João Pessoa/PB– Lote 02. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis 
e a disposição dos interessados a partir da quinta-feira dia 20/05/2021, no endereço: http://trans-
parencia.joaopessoa.pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Quaisquer informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na 
Secretaria de Infra-Estrutura, localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João 
Pessoa, Paraíba no horário das 8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do 
e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 18 de maio de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA          
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Nº 2021/037151
CHAVE CGM: BW67-0ECL-MGEV-V6F1

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 07.007/2021, em regime de execução de 
empreitada por preço unitário, com tipo de licitação menor preço global com Recursos Próprios  
a ser realizada no dia 22/06/2021, impreterivelmente as 09 h (nove horas), tendo como objeto a 
Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Manutenção, Recuperação 
e Melhorias de Instalações e Ambientes, com Construção de Reservatório nas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental (EMEF): Ernani Sátiro, Cônego Matias Freire, Zulmira de Novais e José 
Eugênio em João Pessoa/PB. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos 
interessados a partir da quinta-feira dia 20/05/2021, no endereço: http://transparencia.joaopessoa.
pb.gov/licitacoes. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. Quaisquer 
informação será prestada na Sala da Comissão Setorial de Licitação na Secretaria de Infra-Estrutura, 
localizada a Av. Rio Grande do Sul, 721, Bairro dos Estados, João Pessoa, Paraíba no horário das 
8h às 12h ou das 13h as 16h, Fone (83) 3214-7218 ou através do e-mail csl.seinfra@gmail.com

João Pessoa, 18 de maio de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00017/2021
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 02 de 
junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DIVERSOS, 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, 18  de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, às 10:30 horas do dia 02 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS CONFORME TABELA ABC FARMA, 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, 18  de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00019/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB às 12:00 horas do dia 02 de junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para:  CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
FISICA PARA  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS DE MÁQUINA  AGRÍCOLA (TRATOR DE 
PNEUS COM GRADE ARADORA  PARA ATENDER AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 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, 18  de Maio de 2021.
ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES 

Pregoeira Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 00022/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00022/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GAMA SER-
VICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 344.919,04.

Lagoa Seca - PB, 17 de Maio de 2021.
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES 

MEDICOS ESPECIALIZADOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2021. DOTA-
ÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PROPRIOS/ FEDERAIS:( RECURSOS ORDINÁRIOS 
– REC.DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS– SAÚDE/ TRANSFERENCIA SUS) 04.004 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 1002 2037 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BLOCO 
DE ATENÇÃO BÁSICA (BLATB) – 10 301 1002 2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS 
– SUS – 10 302 1002 2039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 
(BLMAC) – 33.90.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA.. VIGÊNCIA: até 
18/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00199/2021 
- 18.05.21 - GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI - R$ 344.919,04.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA 

Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Aqui-
sição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural de forma 
parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE – Lagoa Seca/
PB, exercício de 2021; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu 
objeto a: ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO - R$ 12.764,01; COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP - R$ 60.080,42; COOPERATIVA DE 
COM E INDUSTR DA AGRICULTURA FAMILIAR DE JOAO PESSOA – COOPJAMPA - R$ 90.425,42; 
EDNALDO DE ANDRADE - R$ 18.645,00; ELIENE AZEVEDO ALVES GONZAGA - R$ 18.645,00; 
ERINALDO GOMES DOS SANTOS - R$ 18.645,00; FABIANA MEDEIROS COSTA DE LIMA - R$ 
18.645,00; FRANCISCA DE MOURA MACIEL BARBOSA - R$ 18.928,00; FRANCISCA PEREIRA 
HENRIQUES - R$ 3.886,25; FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO - R$ 11.946,67; FRANCISCO DE 
SALES ALBUQUERQUE - R$ 14.229,62; GUILHERME LEAL DA SILVA - R$ 7.864,92; GUSTAVO 
EMANUEL LEAL DA SILVA - R$ 12.760,92; JOÃO BARBOSA DA SILVA - R$ 2.718,00; JORGE 
MORAIS DE SOUZA - R$ 9.912,00; JOSELITO LEAL DO NASCIMENTO - R$ 11.314,02; JOSI-
NALDO PLACIDO DO NASCIMENTO - R$ 18.645,00; LOURINALDO GONZAGA DE ARAUJO - R$ 
18.645,00; LUCIANA ALVES MORAIS - R$ 9.912,00; LUCIANO SILVA SANTOS LEAL - R$ 8.532,92; 
LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO - R$ 18.928,00; MANUEL INACIO DA SILVA - R$ 12.760,92; 
MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA - R$ 12.895,60; MARINALVA DOS SANTOS VITAL - R$ 
18.645,00; MARIO DE OLIVEIRA - R$ 16.620,37; NAILTON ROCHA MONTEIRO - R$ 19.955,00; 
OTONI MORAIS DE SOUZA - R$ 16.570,92; SANDRA RODRIGUES BEZERRA - R$ 18.645,00; 
SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO - R$ 16.499,85; STENIO DE MOURA MACIEL - R$ 
18.928,00; VICTOR MATEUS SOUSA COSTA - R$ 15.715,17

Lagoa Seca - PB, 18 de Maio de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 

Rural de forma parcelada para atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE 
– Lagoa Seca/PB, exercício de 2021. FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública nº 00001/2021. 
DOTAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS (RECURSOS ORDINÁRIOS/
REC. DE IMPOSTOS E DE TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO/TRANSFERENCIA FNDE) - 
01.004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - 12.306.1003.2007 - MANUTENÇÃO DO 
PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - 12.361.1003.2010 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12.365.1003.2015 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – 
12.366.1003.2016 – MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS – EJA - ELEMENTO DE 
DESPESA: 3390.30 - MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal 
de Lagoa Seca e: CT Nº 00203/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - ANTONIO JOSÉ DO NASCIMENTO 
- R$ 12.764,01; CT Nº 00204/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO 
DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP - R$ 60.080,42; CT Nº 00205/2021 - 
18.05.21 até 31.12.21 - COOPERATIVA DE COM E INDUSTR DA AGRICULTURA FAMILIAR DE 
JOAO PESSOA - COOPJAMPA - R$ 90.425,42; CT Nº 00206/2021 - 18.05.21 até 31.05.21 - EDNAL-
DO DE ANDRADE - R$ 18.645,00; CT Nº 00207/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - ELIENE AZEVEDO 
ALVES GONZAGA - R$ 18.645,00; CT Nº 00208/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - ERINALDO GOMES 
DOS SANTOS - R$ 18.645,00; CT Nº 00209/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - FABIANA MEDEIROS 
COSTA DE LIMA - R$ 18.645,00; CT Nº 00210/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - FRANCISCA DE 
MOURA MACIEL BARBOSA - R$ 18.928,00; CT Nº 00211/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - FRANCISCA 
PEREIRA HENRIQUES - R$ 3.886,25; CT Nº 00212/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - FRANCISCO 
DE ASSIS ARAÚJO - R$ 11.946,67; CT Nº 00213/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - FRANCISCO DE 
SALES ALBUQUERQUE - R$ 14.229,62; CT Nº 00214/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - GUILHERME 
LEAL DA SILVA - R$ 7.864,92; CT Nº 00215/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - GUSTAVO EMANUEL 
LEAL DA SILVA - R$ 12.760,92; CT Nº 00216/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - JOÃO BARBOSA DA 
SILVA - R$ 2.718,00; CT Nº 00217/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - JORGE MORAIS DE SOUZA - R$ 
9.912,00; CT Nº 00218/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - JOSELITO LEAL DO NASCIMENTO - R$ 
11.314,02; CT Nº 00219/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - JOSINALDO PLACIDO DO NASCIMEN-
TO - R$ 18.645,00; CT Nº 00220/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - LOURINALDO GONZAGA DE 
ARAUJO - R$ 18.645,00; CT Nº 00221/2020 - 18.05.21 até 31.12.21 - LUCIANA ALVES MORAIS 
- R$ 9.912,00; CT Nº 00222/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - LUCIANO SILVA SANTOS LEAL - R$ 
8.532,92; CT Nº 00223/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - LUCICLAUDIA FREITAS DE ARAUJO - R$ 
18.928,00; CT Nº 00224/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - MANUEL INACIO DA SILVA - R$ 12.760,92; 
CT Nº 00225/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - MARCO ANTONIO ALVES FERREIRA - R$ 12.895,60; 
CT Nº 00226/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - MARINALVA DOS SANTOS VITAL - R$ 18.645,00; CT 
Nº 00227/2021 - 18.05.21 até 31.12.21 - MARIO DE OLIVEIRA - R$ 16.620,37; CT Nº 00228/2021 
- 18.05.21 até 31.12.21 - NAILTON ROCHA MONTEIRO - R$ 19.955,00; CT Nº 00229/2021 - 
18.05.21 até 31.12.21 - OTONI MORAIS DE SOUZA - R$ 16.570,92; CT Nº 00230/2021 - 18.05.21 
até 31.12.21 - SANDRA RODRIGUES BEZERRA - R$ 18.645,00; CT Nº 00231/2021 - 18.05.21 
até 31.12.21 - SEBASTIÃO FERREIRA DO NASCIMENTO - R$ 16.499,85; CT Nº 00232/2021 - 
18.05.21 até 31.12.21 - STENIO DE MOURA MACIEL - R$ 18.928,00; CT Nº 00233/2021 - 18.05.21 
até 31.12.21 - VICTOR MATEUS SOUSA COSTA - R$ 15.715,17.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO

 AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2021, do dia 19 de 
maio para o dia 20 de Maio de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99326–4839. E-mail: LFLU-
ANFABRICIO@GMAIL.COM. 

Marcação - PB, 17 de Maio de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2021, do dia 19 de 
maio para o dia 21 de Maio de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99326–4839. E-mail: LFLU-
ANFABRICIO@GMAIL.COM. 

Marcação - PB, 17 de Maio de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2021, do dia 19 de 
maio para o dia 20 de Maio de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99326–4839. E-mail: LFLU-
ANFABRICIO@GMAIL.COM. 

Marcação - PB, 17 de Maio de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCAÇÃO 

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2021, do dia 19 de 
maio para o dia 20 de Maio de 2021 às 14:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua 
Manoel Benevonuto do Prado, 257 - Centro - Marcação - PB. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 99326–4839. E-mail: LFLU-
ANFABRICIO@GMAIL.COM. 

Marcação - PB, 17 de Maio de 2021
LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS 

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 Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, às 08:30 horas do dia 31 de Maiode 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor desconto, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa especializada 
visando aquisição e o fornecimento parcelado de medicamentos listados na revista do ABC FAR-
MA (CMED – Tabela Anvisa), última edição e atualizada, com pronta entrega para o exercício de 
2021, destinado ao Fundo Municipal de Saúde de Marizópolis. 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 009/15; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 
Edital: http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br.

Marizópolis - PB, 18 de maio de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA

AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB, às 10:30 horas do dia 04 de junho de 2021, licitação moda-
lidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para 
Construção de Praça de Eventos no Município de Manaíra/PB, conforme Contrato de Repasse Nº 
853992/2017/MTUR/CAIXA. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
8.666/93 e suas alterações e demais normas aplicáveis. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Manaíra - PB, 17 de maio de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA 
PREFEITURA MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público a licitação sob modalidade Pregão Eletrônico, 

do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para fornecimento de materiais gráficos para 
atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB. Data e horário do recebimento 
das propostas: até às 09:15hs do dia 02/06/2021. Data e horário do início da disputa: 09:30hs/min do 
dia 02/06/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019 e Lei Nº 8.666/1993 e 
subsidiárias. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de 
Disputa: Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 
08:00 às 13:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra – PB, 17 de Maio de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Nazarezinho
Pregão Presencial Nº 0020/2021

O pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31 de 
maio de 2021, ás 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada a 
Rua Antônio Vieira, nº 01, Centro, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão 
Presencial, sob menor preço por item. Objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços de assessoria, acompanhamento, gerenciamento e operacionalização de convêniose 
contratos de repasse, suprindo as necessidades do Município de Nazarezinho-pb.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br
Nazarezinho, PB, 18 de maio de 2021.

Francisco José de Santana
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2021

OBJETO: Construção de uma unidade básica de saúde (porte 1). LICITANTES HABILITADOS: 
A. B. CONSTRUCOES EIRELI; CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI; DIAS 
CONSTRUCOES LTDA; ELIZABETE GOMES CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI; ES-
TRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; HAYA CONSTRUTORA 
EIRELI; NATAL JOSE BARBOSA DA SILVA EIRELI; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CON-
SERVAÇÃO EIRELI; S & L – COSNTRUCOES E INCORPORACOES LTDA; SFX CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI; TORRES CONSTRUCOES LTDA. 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 25/05/2021, às 08:30 horas, no mesmo local 
da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, no horário das 08:00 as 
12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 17 de Maio de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 
Cândido de Assis Queiroga, 30 - Centro - Paulista - PB, às 09:30 horas do dia 01 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição de um veículo 
automotor do tipo Pick -up, para o transporte de supervisor, equipamentos e materiais diversos 
destinados atende as necessidades das escolas públicas municipais de Paulista – 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 009/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: paulistalicitacao@gmail.
com. Edital: www.paulista.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Paulista - PB, 18 de Maio de 2021
CARLOS ALBERTO LIMA SARMENTO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº: 1021/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021 
Compras. Homologação do Pregão Presencial Nº 1021/2021, - Sistema o Registro de Preços 

para futura e eventual aquisição DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE 
SAÚDE pelo valor de R$ 526.812,08; e Adjudicação de seus objetos a empresa BRUNO ROOSEVELT 
CAVALCANTI DE AZEVEDO – CNPJ: 33.040.331/0001-04, pelo valor total de R$12.555,90 (DOZE 
MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS); a empresa COMER-
CIAL ITAMBE LTDA - CNPJ: 02.775.367/0001-02, pelo valor total de R$ 98.396,16 (NOVENTA E 
OITO MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS); a empresa COROA 
COMÉRCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 21.391.428/0001-82, pelo valor total 
de R$ 110.746,68 (CENTO E DEZ MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 
E OITO CENTAVOS); a empresa LM DISTRIBUIDORA EIRELI - CNPJ: 26.290.355/0001-56, pelo 
valor total de R$ 122.102,40 (CENTO E VINTE E DOIS MIL E CENTO E DOIS REAIS E QUARENTA 
CENTAVOS); a empresa MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 32.653.386/0001-
27, pelo valor total de R$ 55.577,50 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E SETENTA E 
SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS); a empresa MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI - CNPJ: 
26.739.555/0001-43, pelo valor total de R$ 55.588,60 (CINQUENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E 
OITENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS); a empresa SUZITAVIA APARECIDA SANTOS 
DE MORAIS - CNPJ: 39.862.043/0001-11, pelo valor total de R$ 71.844,84 (SETENTA E UM MIL 
OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS). Pedras 
de Fogo/PB, 18 de maio de 2021.

KILZA RIBEIRO ALVES
Gestora do FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA
PREGOEIRO OFICIAL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 08:30 horas do dia 01 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TÉCNICO JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES 
E CONTRATOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 18 de Maio de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE  PEDRA BRANCA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Primeiro Termo de Aditivo ao Contrato nº  00087/2020, em 26.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Pedra Branca e a empresa CABRAL CONSTRUÇOES E 

LOCAÇÕES EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em paralelepípedo nas ruas: Jonas 

Florentino, Getúlio Vargas, Bauduino de Carvalho, Francisco Claudino, rua Rosalice Jose de 
Sousa, Av. Solidonio Leite, no município de Pedra Branca-PB atendendo ao Contato de Repasse 
nº 885459/2019/MDR/CAIXA e OPERAÇÃO Nº1064840-43.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Pedra Branca-PB,  30 de Março de 2021
JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 11:00 horas do dia 01 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 
COMPACTADOR DE LIXO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 18 de Maio de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Ananiano Ramos Galvão, S/N - Centro - Prata - PB, às 14:30 horas do dia 01 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS MECÂNICOS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 004/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3390–1110/3390–1140. E-mail: cplpmprata@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Prata - PB, 18 de Maio de 2021
CRISTIANA DE FÁTIMA DA SILVA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO Nº: 1025/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 
Compras. Homologação do Pregão Presencial Nº 1025/2021, - Sistema o Registro de Preços 

para futura e eventual Contratação de empresa especializada em locação de equipamento para 
realização de exames de bioquímica, hematologia, uroanálise, coagulação, com manutenção pre-
ventiva, corretiva, fornecimento de reagentes, instalação de software de gerenciamento laboratorial, 
e Adjudicação de seus objetos a empresa DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS 
HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA – CNPJ: 11.426.166/0001-90, ganhadora do lote único, 
pelo valor total de R$ 387.000,00 (TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL REAIS). 

Pedras de Fogo/PB, 18 de maio de 2021.
KILZA RIBEIRO ALVES

Gestora do FMS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATANTE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO/PB

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº: 0016/2021. TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2021

 Serviços. Homologação da Tomada de Preço Nº 0001/2021, - Contratação de empresa especia-
lizada em serviços de consultoria em engenharia, nas atividades de elaboração de projetos básicos, 
assessoria especializada e fiscalização das obras sob responsabilidade da Prefeitura Municipal 
de Pedras de Fogo através da Secretaria de Infraestrutura, para um período de realização em 12 
(doze) meses, e Adjudicação de seus objetos a empresa JP RAPOSO DE MATOS SOUZA CON-
SULTORIA EIRELI ME – CNPJ: 28.312.006/0001-13, ganhadora do certame, pelo valor total de R$ 
497.375.22,00 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E CINCO 
REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS). Pedras de Fogo/PB, 18 de maio de 2021.

 OZAEL PINTO BRANDÃO
Secretário de Infraestrutura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00010/2021 –FMS
PROCESSO LICITATÓRIO N° 1033/2021 –FMS

A Prefeitura Municipal de Pedras de Fogo, através do seu Pregoeiro, torna público para conheci-
mento dos interessados o AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃOda sessão pública do procedimento 
licitatório em epígrafe, em razão dereadequaçãono Termo de Referênciapelo setor demandante. 
A sessão pública que seria realizada de forma eletrônica no portal www.portaldecompraspublicas.
com.br, no dia 21/05/2021, às 09:00 (nove horas)horas, fica adiada para o dia 31/05/2021 com início 
da disputa para as 09:10 (nove e dez). Maiores informações poderão ser obtidas por e-mail (cpl@
pedrasdefogo.pb.gov.br), a partir da publicação deste aviso.

Pedras de Fogo- PB, 18 de Maio de 2021.
MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2021

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 04 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO 
BAIXA VERDE, QUEIMADAS/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, 18 de Maio de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Joaquim Cavalcante de Morais, 96 - Centro - Remígio - PB, por meio do site www.portaldecompraspu-
blicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS MÉDICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REFERENTE AO 
FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PRONTO ATENDIMENTO. Abertura 
da sessão pública: 09:00 horas do dia 31 de Maio de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas 
do dia 31 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 Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no endereço supracitado. Telefone: (083) 33641631. E-mail: LICITACOESREMIGIO@GMAIL.COM 
. Edital: WWW.REMIGIO.PB.GOV.BR; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Remígio - PB, 18 de Maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: INSTRAMED INDUSTRIA 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 24.475,00; KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 
- R$ 8.820,00; ODONTOMED COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1.710,00; 
TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 2.071,80.

Remígio - PB, 13 de Maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial
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Publicidade

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00009/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MÓVEIS HOSPITALARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento lici-
tatório e ADJUDICO o seu objeto a: INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LTDA - R$ 
24.475,00; KCRS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - R$ 8.820,00; ODONTOMED 
COM. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 1.710,00; TARCAL COMERCIO DE 
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - R$ 2.071,80.

Remígio - PB, 14 de Maio de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTE-

CIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO - PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2020. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto 
contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 
00047/2020 - Civiltec Construcoes e Servicos Eireli - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 180 
dias. ASSINATURA: 18.05.21
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, 

CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEA-
MENTO DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Presencial nº 00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de 
Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 –02050.20.601.2001.2004 – 02050.18.541.0003.2052 
– 02060.12.361.2005.2007 –02060.12.361.2005.2008 – 02060.12.361.2005.2009 
– 02060.12.361.2005.2058 –02060.12.361.2005.2097 – 02080.10.302.2015.2022 – 
02080.10.301.2013.2089 – 02080.10.302.2015.2032 – ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.00 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00024/2021 - 17.05.21 - AC 
COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$ 126.494,00; CT Nº 00025/2021 - 17.05.21 - CJ COMERCIO DE 
PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 173.299,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES 
DE ARO, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A FROTA DE 
VEÍCULOS DESTA PREFEITURA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: AC COMERCIO DE PNEUS LTDA - R$ 126.494,00; CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS 
E SERVICOS EIRELI - R$ 173.299,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Maio de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

Prefeito
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS 
DOS VEÍCULOS PORTE MÉDIO, LEVE E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho 
de Santo Antônio: 02040.04.123.1003.2003 – 02050.20.601.2001.2004 – 02060.12.361.2005.2007 
–  02060.12.361.2005.2008 –  02060.12.361.2005.2009 – 02060.12.361.2005.2058 
– 02060.12.365.2009.2013 – 02080.10.301.2015.1009 – 02080.10.302.2015.2022 –  
02080.10.302.2015.2032 – 02100.15.122.2019.2029 – 02090.08.244.2018.2028 –  ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00026/2021 - 
17.05.21 - ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - R$ 119.290,00; CT Nº 00027/2021 - 17.05.21 
- AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$ 406.050,00; 
CT Nº 00028/2021 - 17.05.21 - SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS 
LTDA - R$ 395.100,00.
  

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DOS VEÍCULOS PORTE 
MÉDIO, LEVE E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório em favor de: ANTONIO RODRIGO DE ARAUJO SILVA - R$ 119.290,00; 
AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$ 406.050,00; 
SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA - R$ 395.100,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 17 de Maio de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

 Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRE-
TIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E/OU GENUINAS DOS VEÍCULOS PORTE 
MÉDIO, LEVE E MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICÍPIO; ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO 
RODRIGO DE ARAUJO SILVA - R$ 119.290,00; AUTO CAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 
AUTOMOTIVOS LTDA ME - R$ 406.050,00; SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA 
AUTOS LTDA - R$ 395.100,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 12 de Maio de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETO-
RES DE ARO, E SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADOS A FROTA 
DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA; ADJUDICO o seu objeto a: AC COMERCIO DE PNEUS 
LTDA - R$ 126.494,00; CJ COMERCIO DE PNEUS, PECAS E SERVICOS EIRELI - R$ 173.299,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 11 de Maio de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de pneus e correlatos diversos, destinados aos veículos e 

Máquinas Pesadas deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o 
exercício 2021. Material de Consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.
03.04.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.30.00.00.00.
00.1001 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.3
0.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.0
60.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.3
01.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 
02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.30.00.00.
00.00.1111 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90
.30.00.00.00.00.1123 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1125 02.07.04.122.1003.2
.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.10.08.
244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.131
1 02.10.08.244.2012.2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.00
.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00058/2021 - 12.05.21 - GRANPECAS - COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 161.475,00; CT Nº 00059/2021 - 12.05.21 
- CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 250.246,00; CT Nº 00060/2021 - 12.05.21 - J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE 
PNEUMATICOS EIRELI - R$ 12.640,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisições parceladas de peças automotivas diversas, destinadas aos veículos e 

Máquinas Pesadas deste Município, conforme especificações no ANEXO I. FUNDAMENTO LEGAL: 
Pregão Eletrônico nº 00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: Dotações 
vigentes apenas para o exercício 2021. Material de Consumo: 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.30
.00.00.00.00.1001 02.03.04.122.1003.2.008.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013
.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.05.10.122.1
003.2.011.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.30.00.00.00.00.1211 02.05
.10.301.2018.2.060.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1
211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.0
0.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.063.3.3.90.30.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.9
0.30.00.00.00.00.1111 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.06.12.361.2002.2.0
19.3.3.90.30.00.00.00.00.1123 02.06.12.361.2002.2.019.3.3.90.30.00.00.00.00.1125 02.07.04.122.
1003.2.014.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.08.20.122.1003.2.007.3.3.90.30.00.00.00.00.1001 02.1
0.08.244.2012.2.045.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.10.08.244.2012.2.043.3.3.90.30.00.00.00.00.1
311 02.10.08.244.2012.2.048.3.3.90.30.00.00.00.00.1311 02.11.04.122.1002.2.002.3.3.90.30.00.0
0.00.00.1001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00061/2021 - 12.05.21 - GRANPECAS - COMERCIO 
E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SER - R$ 165.520,14; CT Nº 00062/2021 - 12.05.21 
- CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 
LTDA - R$ 64.753,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Aquisição de Merenda Escolar, conforme discriminação no Instrumento Convocatório. 

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de 
Sertãozinho: Dotações vigentes apenas para o exercício 2021. Material de consumo: 02.06.12.36
1.2005.2.028.3.3.90.30.00.00.00.00.1111 02.06.12.361.2005.2.028.3.3.90.30.00.00.00.00.1113 02
.06.12.361.2005.2.028.3.3.90.32.00.00.00.00.1124 02.06.12.361.2005.2.029.3.3.90.30.00.00.00.0
0.1001 02.06.12.361.2005 2.029.3.3.90.30.00.00.00.00.1122. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 
00063/2021 - 12.05.21 - KL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$ 486.912,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de serviços mecânicos especializados [complexidade comum à área de 

atuação], para a realização de consertos/reparos em veículos (linha leve e pesada) – conforme 
Edital e ANEXO I. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
do Município de Sertãozinho: Para o exercicio 2021 Outros serviços de terceiros: 02.02.04.122.1
003.2.006.3.3.90.36.00.00.00.00.1001 02.02.04.122.1003.2.006.3.3.90.39 00.00.00.00.2001 02.0
4.08.122.1003.2.013.3.3.90.36.00.00.00.00.1001 02.04.08.122.1003.2.013.3.3.90.39.00.00.00.0
0.1001 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.36.00.00.00.00.1007 02.04.08.243.2013.2.050.3.3.90.39 
00.00.00.00.1001 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.36.00.00.00.00.1211 02.05.10.122.1003.2.011.
3.3.90.39.00.00.00.00.4211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.36.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.20
18.2.060.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.36.00.00.00.00.1214 02.05.1
0.301.2018.2.060.3.3.90.39.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.36.00.00.00.00.121
1 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.4211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.36.00.00.0
0.00.1214 02.05.10,301.2018.2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.1214 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.3
6.00.00.00.00.1111 02.06.12.361.1003.2.010.3.3.90.39.00.00.00.00.1110 02.06.12.361.2002.2.019
.3.3.90.36.00.00.00.00.1111. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertãozinho e: CT Nº 00064/2021 - 17.05.21 - CARNEIRO DO 
NASCIMENTO COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - R$ 199.214,00.
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que objetiva: Locação de 
veículo sem condutor para a Secretaria de Saúde deste município; ADJUDICO o seu objeto a: ALFA 
SERVICOS E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - R$ 40.800,00.

Sertãozinho - PB, 18 de Maio de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 13H30MIN HORAS DO DIA 31 DE MAIO 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE E ATIVIDADES 
SEMIPRESENCIAIS PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO EM HANSENÍASE, TUBERCULOSE 
E PREVINE BRASIL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE/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 001/13; 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) 3352–1122. E-mail: cpl.
sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 18 de Maio de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 11H30MIN HORAS DO DIA 31 DE MAIO 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA QUALIFICADA PARA A MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EM GERAL, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NE-
CESSIDADES DO MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 001/13; 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) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 18 de Maio de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 08H30MIN HORAS DO DIA 31 DE MAIO 
DE 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO. 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 
001/13; 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: 
(83) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.pb.gov.br; www.tce.
pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 18 de Maio de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

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 Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, às 09H30MIN HORAS DO DIA 31 DE MAIO DE 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TONER E 
CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, À FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE/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 001/13; 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) 3352–1122. E-mail: cpl.sjtigre@gmail.com. Edital: www.saojoaodotigre.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

São João do Tigre - PB, 18 de Maio de 2021.
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de materiais de limpeza, higiene e descartáveis destinado a 

manutenção das diversas Secretarias do município e ao Fundo Municipal de Saúde de São Ben-
tinho – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: 
CT Nº 00044/2021 - 05.04.21 - JOAO VYCTOR FERNANDES DE FREITAS - R$ 589,50.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

 REVOGAÇÃO
Pregão Presencial nº 00007/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 
referente ao Pregão Presencial nº 00007/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de material de 
construção e hidráulico destinado as diversas secretarias do município de São Bentinho e ao Fundo 
Municipal de Saúde; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Razões de 
interesse público.

São Bentinho - PB, 18 de Maio de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA, PB.

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da pregoeira oficial e equipe de apoio, torna 
público o cancelamento, por razões de interesse público e da administração, o Processo Licitatório 
em epígrafe. Comunica também que breve que será divulgada nova licitação, nos termos do Art. 
21 da Lei 8.666/1993.

Santa Rita - PB, 17 de Maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA-PB
EXTRATO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021 
A Comissão Permanente de Licitação do município de Santa Luzia/PB, através de seu Presidente, 

torna público aos interessados o Resultado do Julgamento de Habilitação que objetiva: Contratação 
de empresa especializada para implantação de sistema de abastecimento de água em áreas rurais 
e comunidades tradicionais no município de Santa Luzia/PB, conforme Convênio FUNASA n° 
00457/2017. Considerações da Comissão: Licitante habilitado por cumprir todas as exigências do 
edital: PJF ALMEIDA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 13.777.403/0001-93; Licitante 
inabilitado por não cumprir todas as exigências do edital: CIVILTEC CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - CNPJ: 02.287.686/0001-79 – o licitante apresentou documentos de registro e quitação 
dos responsáveis técnicos – pessoa física vencidos (item 6.1.14). Para encerrar a comissão de 
licitação informa aos licitantes que a documentação está à disposição dos mesmos e que a partir 
da publicação da análise deste julgamento está aberto o prazo recursal mediante o que o preceitua 
o artigo 109, Inciso I, da Lei 8.666/93. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na sede temporária da Prefeitura Municipal, situada na Rua Caboclo Abel, 
s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB – CEP 58.600-000, no horário 
08:00 às 12:00hs dos dias úteis. Telefone: (83) 3461-2299. E-mail: licitacao@santaluzia.pb.gov.br.

Santa Luzia/PB, 18 de Maio de 2021.
Everaldo Martins de Oliveira

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
A Pregoeira Oficial do Município de Santa Luzia/PB torna público para conhecimento dos lici-

tantes participantes do Processo na modalidade Pregão Eletrônico Nº 00008/2021, que tem como 
objeto contratação de empresa para fornecimento parcelado de Medicamentos diversos destinados 
a Assistência Farmacêutica Básica, no atendimento às necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Santa Luzia – PB, que o recurso impetrado pela empresa INOVAMED HOSPITALAR 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 12.889.035/0001-02, foi julgado IMPROCEDENTE, mantendo assim 
a sua INABILITAÇÃO e a empresa NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 
MEDICAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ Nº 15.218.561/0001-39, foi julgado IMPROCEDENTE, 
mantendo assim a sua INABILITAÇÃO no referido processo. Maiores Informações no setor de 
licitação na Rua Caboclo Abel, s/n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/
PB - CEP 58.600-000.

Santa Luzia/PB, 17 de Maio de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino
PREGOEIRA OFICIAL/PMSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 003/2021
Objeto: Aquisição de dois veículos destinados as Secretarias Municipais de Assistência Social 

e Saúde do município de Serraria - PB. Tipo: Menor Preço. Entrega das Propostas: a partir das 
13h30min de 20/05/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 
01/06/2021 às 13h31min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informa-
ções e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 08h às 12h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Serraria/PB, sito a Praça Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, Telefone: (083) 
3275-1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/ ou www.tce.pb.gov.br.

Serraria - PB, 18 de maio de 2021.
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
 Nº 008/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: Aquisições parceladas 
de materiais elétricos destinados a atender as necessidades das secretarias municipais, bem 
como o setor de iluminação pública deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MO-
VEIS E LUMINARIAS LTDA - R$ 53.120,00; CENTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 
97.310,20; CLOVIS AZEVEDO DA SILVA – ME - R$ 62.110,00; ELETRICA LUZ COMERCIAL DE 
MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 4.942,30; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 
24.865,00; TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 21.234,00. Ficam desde já convocados os represen-
tantes 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.

Serraria - PB, 17 de maio de 2021
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL

 Nº 013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 08:30 horas do dia 01 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada 
para Confecção de próteses dentárias com entrega no Município, para atender as atividades da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificação do edital e seus anexos. 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 002/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3275–1040. Edital: http://
www.serraria.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 18 de maio de 2021
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL

Nº 014/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça 

Antônio Bento, 93 - Centro - Serraria - PB, às 10:30 horas do dia 01 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de Empresa Especializada 
para Prestação de Serviços na Implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC/E-SUS 
com treinamento e suporte técnico para todos os setores da Secretaria Municipal de Saúde de 
Serraria-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 
002/09; 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) 3275–1040. Edital: http://www.serraria.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Serraria - PB, 18 de maio de 2021
MARICELIO DOS SANTOS BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA 

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/

MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACIMA CONFORME 
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO Nº 11907.806000/1200–02. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes 
empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, 
comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo 
contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores: Bgf Comercial Ltda - CNPJ 37.650.759/0001-20. Blue Dent Comercio 
de Equipamentos MedicosOdontologicosEireli - CNPJ 33.149.146/0001-52. CirurgicaSao Felipe 
Produtos para SaudeEireli - CNPJ 07.626.776/0001-60. G H P S Barreto - CNPJ 27.103.616/0001-
44. Inteligencia Comercio de Equipamentos e ServicosEireli - CNPJ 08.060.934/0001-20. Jose 
NerginoSobreira - CNPJ 63.478.895/0001-94. M.k. de Azevedo Araujo Dutra Dantas Eireli - CNPJ 
21.062.777/0001-50. Odontomed Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda - CNPJ 
09.478.023/0001-80. Tk Produtos e Equipamentos MedicosLtda - CNPJ 10.728.371/0001-48. Vi-
talmedica Distribuidora de Moveis e Equipamentos Hospitalares Ltda - CNPJ 17.252.670/0001-06. 
INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Praça Joao Ferreira da Silva, 366 - Centro - PlacioJeovah Lins 
Coelho - Tacima - PB, no horário das 07:30 as 11:30 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3378-1029.

Tacima - PB, 18 de Maio de 2021
JOSELI FERNANDES DA SILVA FERREIRA

Presidente da Comissão

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 20/2021

REGISTRO Nº 21-00790-2
OBJETO: MANUTENÇÃO DOS ALOJAMENTOS DO CENTRO SOCIOEDUCATIVO EDSON 

MOTA - CSE, EM MANGABEIRA - JOÃO PESSOA - PB.
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Valor do Edital: R$ 

10,00. Local: Rua Feliciano Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: 
(83) 3218–5282: E-mail: cpl.suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 04 de junho de 2021 às 
10h00hrs. 

João Pessoa, 18 de maio de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DO CONVITE N.º 03/2021

REGISTRO Nº 21-00791-0
OBJETO: ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SALÃO DE ARTESANATO, 

EM JOÃO PESSOA - 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: 28 de maio de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 18 de maio de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                   

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº039/2021
PROCESSO Nº 19.000.026869.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕESPARA ATENDER OS 
RESTAURANTES POPULARES DE GUARABIRA, CAJAZEIRAS, MONTEIRO, POMBAL E 
SÃO BENTO,destinado àSECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - 
SEDH,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 01/06/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelossites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic05@centraldecompras.pb.gov.br.A 
Gerência de Licitação é localizada naAv. 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 CGEnº21-00785-4
João Pessoa, 18 de maiode 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021
PROCESSO Nº 19.000.008644.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSO-
AL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA 
DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), COM ÁREA DE 
REGISTRO NA PARAÍBA, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, COM CESSÃO, EM CO-
MODATO DE APARELHOS CELULARES E MODENS, destinado à SECRETARIA DE ESTADO DA 
ADMINISTRAÇÃO – SEAD / ENCARGOS GERAIS DO ESTADO – EGE, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 01/06/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.
br/compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº  21-00382-0
João Pessoa, 18 de maio de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SAMPA S/A – MARIA PAZ AGRO PASTORIL - CNPJ(MF) No. 41.133.406/0001-20 - Campina 
Grande – Paraíba - Edital de Primeira Convocação. Pelo presente, convidamos os Senhores 
Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária seguida de Extraordinária, às 10:00 (dez) 
horas do dia 16 de junho de 2021, no escritório administrativo da empresa, sito à rua Capitão João 
Alves de Lira no 742, Prata – Campina Grande/PB, quando serão tratados os seguintes assuntos: 
I - Aprovação dos Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Contábeis relativas aos exercí-
cios social findos em 31.12.2015, 31.12.2016, 31.12.2017, 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020;  
II – Eleição dos membros do Conselho de Administração; III - Fixação de honorários para os ad-
ministradores e outros assuntos de interesse social. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos aos 
Senhores Acionistas, que se encontram a disposição dos interessados, no escritório administrativo 
da empresa, no endereço supra citado, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76. 
Campina Grande/PB, 12 de maio de 2021. Lúcia Vilar Wanderley Nóbrega – Presidente. 

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES FEDERAIS NA PARAÍBA - SI-
COOB COOPERCRET

CNPJ: 02.275.781/0001-52
NIRE: 25400005175

Assembleia Geral Extraordinária 
Edital de Convocação

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores 
Federais na Paraíba – Sicoob Coopercret, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os 1.775 (um mil, setecentos e setenta e cinco) associados, em condições de votar, para 
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de maio de 2021 às 
07h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08h00, 
com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h00, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) dos associados, em terceira convocação, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

 1. Reforma do Estatuto Social.
A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma DIGITAL, na sede do Sicoob Coopercret, 

situada na Avenida Primeiro de Maio, nº 720, Bairro de Jaguaribe - João Pessoa/PB por meio do 
aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, 
acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem 
ser obtidas detalhadamente no site https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopercret/relatorios

João Pessoal/PB, 17 de maio de 2021
Hermes Lira Moreno

Presidente
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DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 683/2021 em João Pessoa,14de abril de 2021 – Prazo: 
1825dias. Para a atividade de:Operação da Rodovia PB-004, trecho: Bayeux / Santa Rita / Cruz do 
Espirito Santo / Sapé. Na (o) –RODOVIA PB-004, TRECHO: BAYEUX / SANTA RITA / CRUZ DO 
ESPIRITO SANTO / SAPÉ. Município: - UF: PB. Processo: 2021-000670/TEC/LO-1815.

A GGP CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.970.504/0001-16, torna 
publico que requereu a SEMAM - Secretaria do Meio Ambiente, a Licença Prévia para construção 
de um empreendimento, localizado na Av. Argemiro de Figueiredo, Lote 305, Quadra 02, Bairro 
Jardim Oceania, João Pessoa – PB.

CARTÓRIO ALTAIR CAVALCANTI QUINTÃO
REGISTRO DE IMÓVEIS DE MAMANGUAPE - PB

Rua Presidente João Pessoa, n.º 27, Centro - CEP: 58.280-000 - Mamanguape/PB
CNPJ 09.288.564/0001-46
EDITAL DE LOTEAMENTO

O Dr. José Bustorff Feodrippe Quintão, na qualidade de Oficial Interino do Registro de Imóveis 
da Comarca de Mamanguape/PB, FAZ SABER a todos os interessados que, a empresa “RISALVO 
DO NASCIMENTO FREITAS EIRELI”, CNPJ:37.085.493/0001-10, depositou nesta Serventia os 
documentos necessários exigidos pelo art. 18 da Lei Federal 6.766, de 19/12/1979, para o registro 
do Loteamento denominado VISTA DO VALE (Protocolo n.º 2021-000159), localizado às margens 
da Rodovia Estadual PB-065, Km 08, Mataraca-PB, que se encontra inscrito na prefeitura de Santa 
Rita sob o n° 2978, com as seguintes dimensões e confrontações: Vértice P1, de coordenadas 
(Longitude: -35°03’44.674” ,Latitude -06°35’28.632”);   Situado no limite da faixa de domínio; deste, 
segue confrontando com RODOVIA ESTADUAL PB-065, com os seguintes azimutes e distâncias:  
111°09’ e 146,42 m até o vértice P2, (Longitude: -35°03’40.229” , Latitude -06°35’30.353”);  Cerca; 
deste, segue confrontando com HERMANO BEZERRA, com os seguintes azimutes e distâncias:  
156°49’ e 150,24 m até o vértice P3, (Longitude: -35°03’38.304” , Latitude -06°35’34.849”); 156°27’ 
e 75,73 m até o vértice P4, (Longitude: -35°03’37.319” , Latitude -06°35’37.109”); 156°38’ e 38,65 
m até o vértice P5, (Longitude: -35°03’36.820” , Latitude -06°35’38.264”); 156°20’ e 57,55 m até o 
vértice P6, (Longitude: -35°03’36.068” , Latitude -06°35’39.980”); Cerca; deste, segue confrontando 
com RISALVO DO NASCIMENTO FREITAS, com os seguintes azimutes e distâncias:  233°07’ e 
175,38 m até o vértice P7, (Longitude: -35°03’40.635” , Latitude -06°35’43.406”); 298°48’ e 184,05 
m até o vértice P8, (Longitude: -35°03’45.885” , Latitude -06°35’40.519”); 357°00’ e 272,57 m até o 
vértice P9, (Longitude: -35°03’46.348” , Latitude -06°35’31.658”); 32°26’ e 37,56 m até o vértice P10, 
(Longitude: -35°03’45.692” , Latitude -06°35’30.626”); 31°03’ e 28,94 m até o vértice P11, (Longitude: 
-35°03’45.206” , Latitude -06°35’29.819”);; Cerca deste, segue confrontando com RISALVO DO 
NASCIMENTO FREITAS, com os seguintes azimutes e distâncias:24°08’ e 39,96 m até o vértice P1, 
ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 9,3700 hectares, localizada 
em Perímetro Urbano, adquirido de acordo com o que consta na matrícula 9.968, do Registro de 
Imóveis da Comarca de Mamanguape/PB. O Loteamento contém aérea total de 93.700,00M², sendo 
54.555,15m² de áreas de lotes, totalizando 258 lotes, distribuídos em 07 quadras denominadas A, 
B, C, D, E, F e G; 9.370,00m² de área Verde; 4.685,00m² de Área Comunitária; e 25.089,85m² de 
Área de Ruas.Foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Mataraca/PB, em 22 de outubro de 2021. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado por 3 dias 
consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do art. 19 da Lei 6.766/79.

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade na cidade de João Pes-

soa a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter permanente, a ser 
realizada no dia 26/05/2021, às 19:30 horas, devido a pandemia do Covid-19 será realizada através 
da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1- Discussão e deliberação das cláusulas que comporão a Pauta de Reivindicações 
da categoria para celebração da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar 
a partir de 01/07/2021 a 30/06/2022 entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba e 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de João Pessoa; 2- Autorização da 
categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes dos empregadores ou 
instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 
18 de Maio de 2021. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos em atividade no Estado da Paraíba, 

exceto João Pessoa, a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter 
permanente, a ser realizada no dia 24/05/2021, às 19h30min, devido à pandemia do Covid-19 
será realizada através da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Discussão e análise de cláusula financeira entre outras 
da Convenção Coletiva de Trabalho que vão compor a Pauta de Reivindicações da categoria para 
celebração da CCT ou Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar a partir de 01/07/2021 a 30/06/2022 
entre o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba e o Sindicato do Comercio Varejista de 
Produtos Farmacêuticos da Paraíba; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova 
negociação com os representantes dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de 
frustração das negociações; 3- Outros informes. João Pessoa, 18 de Maio de 2021. Hariad Ribeiro 
Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos do ramo atacadista de medicamentos 

em atividade no Estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, 
em caráter permanente, a ser realizada no dia 25/05/2021, às 19h30min, devido à pandemia do 
Covid-19 será realizada através da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1- Discussão e deliberação das cláusulas que 
comporão a Pauta de Reivindicações da categoria para celebração da Convenção Coletiva ou 
Instauração de Dissídio Coletivo, a vigorar a partir de 01/07/2021 a 30/06/2022 entre o Sindicato 
dos Farmacêuticos do Estado da Paraíba e o Sindicato do Com. Atac. de Drogas e Med. do Est. da 
PB; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação com os representantes 
dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração das negociações; 3- Outros 
informes. João Pessoa, 18 de Maio de 2021. Hariad Ribeiro Morais da Silva. Presidente do SIFEP. 

SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DA PARAÍBA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, ficam convocados todos os farmacêuticos Analistas Clínicos em atividade no 

Estado da Paraíba a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, em caráter per-
manente, a ser realizada no dia 27/05/2021, às 19:30 horas, devido a pandemia do Covid-19 será 
realizada através da plataforma digital de vídeo conferência Google Meet. Para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1- Discussão e deliberação das cláusulas que comporão a Pauta 
de Reivindicações da categoria para celebração da Convenção Coletiva ou Instauração de Dissídio 
Coletivo, a vigorar a partir de 01/07/2021 a 30/06/2022 entre o Sindicato dos Farmacêuticos do 
Estado da Paraíba e o SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO 
ESTADO DA PARAÍBA; 2- Autorização da categoria para que o Sindicato promova negociação 
com os representantes dos empregadores ou instaurar Dissídio Coletivo em caso de frustração 
das negociações; 3-Outros informes. João Pessoa, 18 de Maio de 2021. Hariad Ribeiro Morais da 
Silva. Presidente do SIFEP. 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de S. José do 
Brejo do Cruz - PB

Rua: Firmo Martins de Oliveira, S/N – CEP: 58.893-000 - São José do Brejo do Cruz/PB
CNPJ: 02.322.481/0001-87

ELEIÇÕES SINDICAIS
AVISO RESUMIDO DO EDITAL

Será realizada eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Fami-
liares deste Município no dia 04 de julho de 2021, no período das 08:00h às 15:00h, em sua sede 
situada à Rua Firmo Martins de Oliveira, S/N – CEP: 58.893-000 - São José do Brejo do Cruz/PB, 
para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e respectivos 
suplentes junto ao Conselho da Federação dos Trabalhadores Rurais agricultores e Agricultoras 
Familiares do Estado da Paraíba, o requerimento para registro de chapas deverá ser apresentado 
à Secretaria da Entidade, no horário 08:00h as 11:00h e de 14:00h as 16:00 horas, no período 
de 15 (QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital de Convocação 
encontra-se afixado na Sede do Sindicato, na  Secretaria de Agricultura do Município, no Centro 
de Saúde, por fim na Prefeitura. 

São José do Brejo do Cruz - PB, 18 de maio de 2021.
ADAMILTON GOMES DA COSTA

Presidente

A CIPRESA Empreendimentos Ltda. Com CNPJ 13.306.501/0001-42, torna público que em 13 de 
Maio de 2021, deu entrada no processo número 1837/21, referente ao pedido de renovação da
Licença Ambiental de Instalação de nº 031/2017, na Coordenadoria de Meio Ambiente da Secre-
taria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Campina Grande,  para a 
Construção do Conjunto Residencial Mirante da Serra, com área total de 60.880,00 m², situado na 
Rua Professor José Lopes de Andrade, s/n Bairro da Vila Cabral de Santa Terezinha em Campina 
Grande - PB.

A empresa TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A - CNPJ 63.310.411/003-80, torna público que 
recebeu da SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação Nº 
086/2021 para a atividade de Comércio Varejista de Produtos Alimentícios em geral, situado na Rua 
Norma de Araújo Batista, 440, Galpão 101 e 102, Gramame, João Pessoa/PB. CEP: 58069-263.

JAMES LAURENCE DEVELOPMENTS CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E IMOBILIARIA 
LTDA, CNPJ: 10.689.837/0001-43, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio 
Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Operação paraHabitaçãode Residencial 
Multifamiliar, situado na Av. Mar da Sibéria, S/N, Intermares, Loteamento Intermares, Quadra 35, 
Lote 13– Cabedelo/PB.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 13 de maio de 
2021. Para atividade de: Recuperação da Barragem de Gramame. IT: 3.495.982,82. Área: 936.000 
m2 – NE: 30– MUNICÍPIO: Alhandra/PB - Processo:2021-004551/TEC/AA-6618.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF Nº 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração doMeio Ambiente - a Autorização Ambiental, em João Pessoa, 13 de maio de 
2021. Para atividade de: Recuperação do Açude Mucutu. IT: 370.085,92. ÁREA: 36.217 M2. NE: 
50– MUNICÍPIO: Juazeirinho/PB - Processo:2021-004552/TEC/AA-6619.

SEIRHMA – SEC. EST. DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DO MEIO AMBIEN-
TE – CNPJ/CPF No 02.221.962/0001-04 Torna público que requereu à SUDEMA - Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente - a Licença de Operação, em João Pessoa, 13 de maio de 
2021. Para atividade de: Operação do Sistema de Abastecimento Antas II. MUNICÍPIO: São José 
de Piranhas/PB - Processo: 2021-004553/TEC/LO-2368. 

MARISA LOJAS S.A., inscrita no CNPJ nº: 61.189.288/0068-96,torna público que requereu a SU-
DEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente, a Licença Ambiental, para sua filial, 
situada a Rua Riachuelo, nº 360, Centro, João Pessoa/PB, CEP: 58.010-020.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do 
Meio Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 859/2021, em João Pessoa, 04 de Maio de 
2021 - Prazo 730 dias, ADEQUAÇÃO/MELHORIA DAS LOGAS DE LODOS EXISTENTES NA 
ETA DE GRAMAME= MUNICIPIO: CONDE - UF: PB. Processo: 2020-009158/TEC/LI-7582.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 858/2021, em João Pessoa, 04 de Maio de 2021 - Prazo 
730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: AREIA - UF: 
PB. Processo: 2021-003795/TEC/LI-7850.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Instalação Nº 857/2021, em João Pessoa, 04 de Maio de 2021 - Prazo 
730 dias, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO = MUNICIPIO: LUCENA - 
UF: PB. Processo: 2021-003800/TEC/LI-7852.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 707/2021, em João Pessoa, 15 de Abril de 2021 - Prazo 
730 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ÁGUA BRUTA= MUNICIPIO: ITAPORANGA - 
UF: PB. Processo: 2021-001710/TEC/LO-1925.________________________________________

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 871/2021, em João Pessoa, 05 de Maio de 2021 - Prazo 
1825 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA= MUNICIPIO: PIRPIRI-
TUBA - UF: PB. Processo: 2021-003516/TEC/LO-2163.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que a SUDEMA - Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente emitiu a Licença de Operação Nº 870/2021, em João Pessoa, 05 de Maio de 2021 - Prazo 
1825 dias, OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA = MUNICIPIO: SOLÂNEA 
- UF: PB. Processo: 2021-003354/TEC/LO-2133.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 654/2021 em João Pessoa,9de abril de 2021 – Prazo: 
1825dias. Para a atividade de:Operação da Rodovia PB-137, trecho: Entroncamento BR-104 / Picuí. 
Na (o) –RODOVIA PB-137, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-104 / PICUÍ. Município: - UF: PB. 
Processo: 2021-000611/TEC/LO-1809.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 808/2021 em João Pessoa,27de abril de 2021 – Prazo: 
1825dias. Para a atividade de:Operação da Rodovia PB-073, trecho: Belém / Divisa PB-RN. Na 
(o) –RODOVIA PB-073, TRECHO: BELÉM / DIVISA PB-RN. Município: - UF: PB. Processo: 2021-
000641/TEC/LO-1813.

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que a SUDEMA Superintendência de Administração do Meio 
Ambiente, emitiu a Licença de Operação nº 785/2021 em João Pessoa,23de abril de 2021 – Prazo: 
730dias. Para a atividade de:Operação da Rodovia PB-044, trecho: Entroncamento BR-101 / Caaporã 
/ Entroncamento PB-008. Na (o) –RODOVIA PB-044, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-101 / CA-
APORÃ / ENTRONCAMENTO PB-008. Município: - UF: PB. Processo: 2021-000734/TEC/LO-1820.


	1 - Primeiro
	Pag 1
	Pag 2
	Pag 3
	Pag 4

	2 - Paraiba
	Pag 5
	Pag 6
	Pag 7
	Pag 8

	3 - Cultura
	Pag 9
	Pag 10
	Pag 11
	Pag 12

	4 - Politicas
	Pag 13
	Pag 14
	Pag 15
	Pag 16

	5 - Economia
	Pag 17
	Pag 18
	Pag 19
	Pag 20

	6 - Esportes
	Pag 21
	Pag 22
	Pag 23
	Pag 24

	7 - Publicidades

