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Estado reduz ICMS do 
diesel para conter alta 
na passagem de ônibus
Acordo, que prevê queda de 50% no tributo, foi feito entre o Governo da PB e empresas 
que atuam nas regiões metropolitanas de João Pessoa e Campina Grande. Páginas 5 e  17
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PB é o estado que teve mais 
reeducandos aprovados no Sisu

Pandemia força aumento dos 
pedidos de pensão por morte

Cerca de 30% dos contribuintes 
ainda não entregaram o IR

Trinta e cinco detentos passaram nos exames, mais do que 
o dobro registrado pelo MT, o segundo colocado. Página 6

Levantamento de cartórios revela que 2020 foi o ano 
com maior número de óbitos no Brasil. Página 4

Prazo para prestação de contas com a Receita termina no 
dia 31 de maio. São esperadas 329 mil declarações. Página 17

Ex-presidentes Fernando Henrique e Lula conversam sobre as eleições 
2022 e aproximação é vista como projeto para derrotar Bolsonaro. Página 15

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

314.233

15.976.156

165.848.289

7.370

446.527

3.437.836
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.203.052

62.015.529

1.555.967.283

Futebol 
feminino 
Botafogo enfrenta 
o Náutico 
pela Série A2 
do Brasileiro. Página 21
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!O MELHOR 
CAMINHO É O 
RESPEITO

RESPEITE AS
REGRAS DE TRÂNSITO.
RESPEITE A VIDA.

Maio Amarelo
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 Colunas
O que a alta ciência não me dá, sem 

mais o Pasteur ou o Oswaldo Cruz, estou vendo 
se acho nesse livrinho de R$ 5 que o Anacleto 

não quis receber...  Página 2
Gonzaga Rodrigues

A Parahyba é mesmo cheia de surpresas e 
encantos. Na caatinga agrestada do alto da Borborema, 
predominante no cume de uma de suas serras, há uma 

torre pontiaguda e de pedra.  Página 11
Thomas Bruno Oliveira

MP investiga falsificação 
de assinatura de prefeita
Denúncia revela suposta fraude na contratação de 
servidores comissionados em Bayeux. Página 13

Pelo Youtube Com celebrações de Dom Delson, 
arquidiocese dá início, hoje, à Festa de Pentecostes. Página 8

Brasil

Bob Dylan faz 80 
anos Fãs e especialistas 

comentam a perenidade 
do legado do 

cantor, vencedor 
de um Nobel 

de Literatura. 
Página 9

Cultura

Últimas

Políticas

Paraíba

Economia

Ontem mesmo, a Integração Metropolitana 
de João Pessoa já havia voltado a funcionar,  
garantindo a redução nos gastos mensais de 

quem precisa se deslocar entre cidades da região
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Editorial

Marcus Antonius
marcusfreefoto@gmail.com
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Uma das mil e uma maravilhas do mundo é o que a humanida-
de contemporânea denominou de biodiversidade. As variadas for-
mas que a vida assumiu na Terra, sejam plantas, sejam animais. 
Andando ou rastejando, voando ou nadando, ou simplesmente 
multiplicando-se estáticas, no caso das árvores, as espécies vivas 
emprestam múltiplos movimentos, talhes, cores e sons ao cotidia-
no natural, fazendo do planeta um ser animado.

Mesmo quem mora em casa ou apartamento, ao abrir uma 
janela para a vida, ao amanhecer, por exemplo, perceberá fa-
cilmente o encanto dessa riqueza, o pulsar dessa energia, a 
força dessa beleza, chamada biodiversidade, na aparência de 
plantas, aves, insetos, mamíferos etc. Fácil lembrar, então, 
que eles habitam todo o planeta, sem exceção, seja nos de-
sertos mais áridos, seja nas regiões congeladas dos extremos 
norte e sul da Terra.

De modo que se há abundância de espécies vivas sobre a 
Terra, também existe uma grande quantidade de teses sobre 
a origem e o sentido da vida no planeta. Uma dessas teo-
rias explica que a natureza é um ser único, portanto, todos 
dependem de todos, tantos as criaturas racionais como as 
irracionais. Os três reinos seriam interdependentes, e uma 
cobra dependeria do homem, assim como este não existiria 
sem a água e sem as pedras.

Entre tantas hipóteses, o princípio que parece mais certo 
é que a espécie eleita para pensar deve respeitar o sopro que 
a mantém ativa, como também reverenciar, dentro dos limites 
possíveis, as demais linhagens naturais, preservando a diversi-
dade como talvez o bem mais importante do mundo. Respeitan-
do-se as estirpes animadas, seria um enorme contrassenso não 
admirar, de modo geral, o meio ambiente por inteiro.

Até prova em contrário, não há outra fonte de alimento 
no universo a não ser a Terra. Sendo assim, Gaia, belíssimo 
nome que o planeta recebeu dos gregos antigos, é a mãe de 
todos: do sapo que canta anônimo na lagoa, da ave que faz seu 
ninho na mais alta montanha, do micro-organismo das mais 
profundas regiões oceânicas, do desconhecido refugiado da 
Palestina usurpada por Israel e do célebre ganhador do Prê-
mio Nobel de Física.

Tudo é um O amor não prende
O maravilhoso dom do Espírito 

Santo, recebido no dia do nosso Ba-
tismo, fala-nos constantemente que 
Deus não abandona seus filhos. O 
Senhor prometeu enviar o Paráclito: 
“(...) que nos tornaria capazes de re-
ceber a Deus. Assim como a farinha 
seca não pode, sem água, tornar-se 
uma só massa nem um só pão, nós 
também, que somos muitos, não po-
deríamos transformar-
nos num só corpo, em 
Cristo Jesus, sem a água 
que vem do céu” (Santo 
Irineu). O Espírito San-
to, além de nos santifi-
car, Ele nos une ao Cristo 
Ressuscitado e faz com 
que sejamos um também 
com nossos irmãos. 

O Domingo de Pentecostes ainda 
é fruto da manhã da Ressurreição. É 
o Ressuscitado que nos comunica o 
fogo do amor de Deus. Que tipo de luz 
o mundo necessita? São muitas as fa-
çanhas humanas, e muitas destas são 
belas, mas, há uma iluminação que só 
pode vir da graça de Deus. O mundo, 
tão sacudido pelas ondas das ideolo-
gias, necessita unicamente da luz que 
vem de Deus. Sem Deus e sem a Sua 
graça, não podemos fazer nada! 

Ainda estamos sendo sacudidos 
pelo prolongamento da pandemia. O 
que fazer? Desanimar? O Espírito San-
to é consolo que acalma. Ele é doce 
alívio! O consolo de Deus não nos pa-
ralisa num conformismo ingênuo, mas 
nos põe no lugar daqueles que confiam 
em Deus, e confiam em tudo! “Se tirais 
o seu respiro, eles perecem e voltam 
para o pó de onde vieram; enviai o 
vosso Espírito e renascem e da terra 
toda a face renovais.” (Sl 103)

Celebrar Pentecostes significa ce-
lebrar a confiança no amor constante 

de Deus. Não estamos entregues a 
nós mesmos, mas temos um Defen-
sor, o Espírito Santo, que nos foi dado 
para caminhar neste mundo. Naquele 
dia de Pentecostes, a Igreja se ma-
nifestava publicamente e na sua voz 
saltava o feliz anúncio que ecoa até 
os nossos dias:  Deus ama todos os 
homens! O amor não nos prende a cír-
culos, mas rompe nossas fronteiras. 

“O Espírito não quer que 
a recordação do Mestre 
seja cultivada em grupos 
fechados, em cenáculos 
onde tendemos a ‘fazer 
o ninho’. E esta é uma 
doença má que pode vir 
à Igreja: uma Igreja não 
comunidade, nem famí-
lia, nem mãe, mas ninho. 

O Espírito abre, relança, impele para 
além do que já foi dito e feito, Ele im-
pele para além dos recintos duma fé 
tímida e cautelosa.”(Papa Francisco)

Peçamos à Virgem Maria, a Es-
posa do Espírito Santo, que nos edu-
que na escola de santidade de Seu Fi-
lho Jesus. Que sua prece de Mãe nos 
acompanhe, principalmente, quando 
nos faltar o ardor apaixonado pelo 
anúncio de Cristo. 

Como sair dessa
Resolvi ir longe nesta caminhada men-

tal que ainda me fica. Dessa vez aonde nunca 
imaginara, mesmo andando para trás e por 
caminhos nunca percorridos. 

Apeio-me onde a eletricidade ainda não 
chegou, tampouco o telefone. Automóvel 
nem pensar, sendo as febres, as endemias e 
epidemias, de um modo geral e cada uma a 
seu tempo e mais carregadas, os grandes in-
cômodos de sempre. 

Que escuto, de livro na mão, já termi-
nando de rodear um pequeno outeiro? De 
que tempo e de qual região ressoa com tanta 
harmonia essa toada em voz de timbre ain-
da infantil?:

Morena, morena / Dos olhos castanhos, 
/ Quem te deu, morena,/ Encantos tamanhos?

Encantos tamanhos / Não vi nunca as-
sim, / Morena, morena,/ Tem pena de mim 

E segue um verso se encadeando à es-
trofe seguinte, enquanto, en-
tre cabras e ovelhas, além de 
um cão pastor, um padre ve-
lho se agacha escondido para 
se surpreender com o meni-
no Daniel, seu aluno de latim 
e candidato ao seminário, 
deitado à relva e muito bem 
deitado a louvar num canto 
ou récita a sua pastora, uma 
pequena rapariga ou zagala que folheava 
um livro enquanto tirava o retrato do moço 
cantor com seu olhar de sorriso.

Pelo cenário e mais a zagala, como é 
chamada a pastora, dá para ver que fui mui-
to longe. E onde nunca havia ido, ainda que 
não faltassem os estímulos do velho profes-
sor Milton Delone, do antigo ginásio Castro 
Pinto, seguidor estrito da gramática e da 
mais antiga antologia: “Leia Julio Diniz, seu 
Lula. É um campestre como o senhor, sendo 
que num quadro virgiliano, um Bernardes 
de simplicidade”. A recomendação não me 
era estranha. Esse nome sempre vinha de 
cambulhada com outros que, de Alagoas, o 
prefeito Graciliano já enjeitava como gente 

que escreve de trás pra diante. 
 Eu havia chegado há pouco de 

Alagoa Nova, passado pelos cantadores de 
Campina e arremedado, por escrito e sem 
nenhuma espontaneidade, as suas quadras 
e sextilhas. Camões me chegara a retalho, 
num ou dois versos extraídos para análise 
lógica que nunca aprendi. Por causa do gi-
násio e desse professor Delone, andei sole-
trando uns dois ou três clássicos, armando 
a rede com Eça e achando que não precisava 
mais. E passei em branco muitos e muitos, 
inclusive esse Julio Diniz que o sebo de Ana-
cleto faz cair em minhas mãos. 

E numa hora em que me acomete a 
funda necessidade de retornar ao lugar de 
onde nunca devera ter saído e a situações 
que deixei em livros como esse do bom Di-
niz, “As pupilas do senhor reitor”. De voltar a 
éclogas que a poesia de 1922 não consentia. 

Como essa que acabo de ver 
cantar o meninote feliz por-
que efetivamente imortal em 
pessoa e em seu momento. 
E de um tempo em que o ro-
mance sempre tinha epílogo 
edificante. 

O que a alta ciência não 
me dá, sem mais o Pasteur ou 
o Oswaldo Cruz, estou vendo 

se acho nesse livrinho de R$ 5 que o Ana-
cleto não quis receber: “Não, seu Gonzaga, 
não precisa pagar, eu nem dava mais por 
ele, pode levar.” 

Não há infelicidade que o novelista não 
atenue. Toma-se dos poderes de Deus para 
governar as ações do homem e do mundo 
segundo a sua fé e, sobretudo, o seu cora-
ção. É o romancista da velha burguesia 
portuguesa, do fim feliz, e encanta o des-
velo com que fixa os seus tipos femininos, 
as Claras e Margaridas que são quase to-
das uma bela estilização da vida. Eça, que 
vem um pouco depois, já nos prepara para 
o realismo que tem dado trabalho encarar, 
quanto mais sair dele.

 Deus ama todos os 
homens! O amor não 
nos prende a círculos, 

mas rompe nossas 
fronteiras.   

 Camões me 
chegara a retalho, num 
ou dois versos extraídos 
para análise lógica que 

nunca aprendi   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador   

Os trinados das andorinhas

Foto: pixabay.com
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Pelo 2o dia consecutivo, boletim da SES registra aumento de pacientes internados e ocupação chega a 79% dos leitos

Hospitalizações por covid-19 
voltam a ter alta na Paraíba

Couto fez referência ao posicio-
namento do deputado Anísio 
Maia, que declarou não con-
cordar com a vinda do ex-go-
vernador Ricardo Coutinho ao 
PT - afirmou que não assinaria 
a ficha de filiação dele. Cou-
to fez o contraponto: “Quem 
decidirá isso é a Executiva Na-
cional”, disse, afirmando que o 
ex-governador está convidado 
pela instância superior. 

Está convidado 
Luiz Couto saiu do casulo e deu 
entrevistas, ontem. Confirmou 
sua candidatura a deputado fe-
deral, dizendo ter a anuência 
da direção nacional do PT, e 
afirmou que não fala com Frei 
Anastácio, desde o ano passado. 
“Ele disse que não queria me ver 
nem por trás. O povo da Paraíba 
é quem vai decidir [quem ven-
cerá]. Ou se vai eleger os dois 
candidatos”, pontuou.  

A declaração de FHC provocou re-
ação contrária na Paraíba. O pre-
sidente do PSDB no estado, Pedro 
Cunha Lima, foi taxativo: em ne-
nhum cenário - primeiro ou segun-
do turno - os tucanos paraibanos 
apoirão a candidatura de Lula. O 
deputado federal disse que a união 
do PSDB com o PT representaria 
“uma tragédia ética”.  

“Uma tragédia ética” 

Encontro com LULa: FHc parEcE não acrEditar
qUE o psdB tEnHa FôLEgo para vEncEr BoLsonaro 

é candidatíssimo! 

 O encontro do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) com o também ex-presidente Lula (PT) pra-
ticamente impõe indícios de que o líder tucano não acredita que o seu partido tenha condições de derrotar 
Bolsonaro, nas eleições do próximo ano. E há que se dizer que o PSDB tem, ao menos, três pré-candidatos 

a presidente: o governador de São Paulo, João Doria; o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 
e o senador Tasso Jereissati. Não é pouco. Obviamente, esse encontro causou desconforto dentro 
do PSDB, partido que vem se preparando para impor uma derrota a Bolsonaro, que considera um 
presidente incompetente para o cargo que exerce. Em nota, a direção da legenda expressou esse 
desconforto: “Esse encontro ajuda a derrotar Bolsonaro, mas não faz bem a um potencial candidato 
do PSDB. Nossa característica é saber dialogar, inclusive com adversários políticos. De toda forma, 

precisamos evitar sinais trocados a nossos eleitores. O partido segue firme na construção de 
uma candidatura distante dos extremos que se estabeleceram na democracia brasileira”, diz 
trecho assinado pelo presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo. Alheio a essa polêmica, 
FHC disse em alto e bom som, em entrevista à TV Globo: votará em Lula, caso o segundo 
turno confronte o petista e Bolsonaro. Essa referência ao ‘segundo turno’, certamente, foi 
para não melindrar a cúpula partidária. Pelo que se depreende dessa conversa entre ele e 
Lula, teria a anuência do tucano uma aliança do PSDB com o PT, já em primeiro turno.

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O PSC quer participar das eleições na Paraíba 
em qual palanque? perguntou-se a Leonardo 
Gadelha, numa emissora de TV. “Marcondes 
[o pai dele] costuma dizer: ‘Time que não en-
tra em campo, não conquista a torcida’. O PSC 
quer participar. Estamos no campo da oposição, 
mas isso não quer dizer que, agora, exista um 
alinhamento automático”.  

LEonardo soBrE oposição: não  
Há Um aLinHamEnto aUtomático 

tErcEira via diFíciL 

conFirma candidatUra 

“São dois fenômenos de massa, é difícil con-
seguir uma terceira via. E com o encontro de 
Lula e Fernando Henrique Cardoso, vemos 
que vai intensificar-se essa polarização”. Do 
deputado federal Leonardo Gadelha (PSC), 
referindo-se ao embate na corrida presi-
dencial entre o petista e o presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido).

Vice-prefeito de Cabedelo, Mersinho Lucena (Repu-
blicanos) confirma sua candidatura a deputado fe-
deral, no próximo ano. “Não vejo como não colocar 
meu nome à disposição para ajudar a Paraíba, em 
Brasília. Esta semana, Cícero Lucena (PP) foi indaga-
do se concordaria com a candidatura do filho. “É o 
eleitor quem decidirá isso”, disse, lacônico.  
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Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br

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

Pelo segundo dia con-
secutivo, a Paraíba bate o 
recorde de hospitalizações 
por covid-19 no intervalo 
entre as publicações dos 
boletins diários, da quinta-
feira e da sexta-feira. Segun-
do dados da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES), 110 
pacientes foram internados 
em unidades de referência 
para o tratamento do novo 
coronavírus no estado, su-
perando a marca do dia an-
terior, de 109 internações.

Só nesta semana, sem 
contabilizar os números 
deste sábado, os hospitais 
paraibanos regularam 581 
leitos de UTI e enfermaria. 
Contabilizando, de acordo 
com o Centro Estadual de 
Regulação Hospitalar, 920 
pacientes internados no 
tratamento para a doença.

Na Paraíba, o número 
total de ocupação é de 73% 
em UTI e 79% nas enferma-
rias destinadas a adultos. 
O Sertão tem a maior con-
centração de ocupação em 
leitos de UTI para adulto, 
com 92% e 101% em enfer-
maria adulto. Seguido por 
João Pessoa, com 75% de 
ocupação em UTI e 69% de 
leitos de enfermaria ocupa-
dos. Em Campina Grande, 
os números chegam a 71% 
e 88%, respectivamente, em 
leitos de UTI e enfermarias 
destinadas a adultos.

Nesta sexta-feira, a SES 
confirmou novos 1.156 ca-
sos de contaminação pela 
doença e 34 falecimentos 
em decorrência do agrava-
mento do quadro. Sendo, 
entre os novos casos, 77 
(6,6%) pacientes hospita-
lizados e 1.079 (93,4%) le-
ves, com recuperação nas 
residências. Desde o início 
da semana, neste domingo, 
foram confirmados 5.570 
casos e 169 falecimentos, 

de acordo com os números 
consolidados até ontem.

Entre os falecimentos, 
28 dos 34 óbitos foram ocor-
ridos entre a quinta-feira e 
ontem, os demais são data-
dos desde o dia 15 de maio. 
Outros 86 falecimentos es-
tão sendo investigados pela 
SES. Foram acometidos 19 
homens e 15 mulheres, com 
idades entre 19 e 89 anos. 
Nove deles não tinham co-
morbidades, nos demais, foi 
observado, com maior fre-
quência, a presença de car-
diopatia.

Apenas seis cidades pa-
raibanas não registram fale-
cimentos por covid-19, até o 
momento, são elas: Riachão 
do Bacamarte, Curral Velho, 
Bernardino Batista, Mon-
te Horebe, Cajazeirinhas 
e São Domingos. Entre os 
municípios que registraram 
óbitos estão: João Pessoa 
(8); Campina Grande (5); 
Itabaiana (3); Alhandra, 
Barra de Santa Rosa, Belém, 
Boqueirão, Cabedelo, Dona 
Inês, Esperança, Guarabira, 
Mamanguape, Natuba, Na-
zarezinho, Picuí, Pitimbu, 
Queimadas, Santa Rita, São 
José do Sabugi, Sousa e Ui-
raúna.

Neste momento, a Pa-
raíba totaliza 314.233 ca-
sos confirmados da doença, 
sendo 214.892 são conside-
rados recuperados e 7.370 
óbitos.

Ainda de acordo com 
a SES, 882.777 testes para 
diagnóstico da doença fo-
ram feitos no estado. Fo-
ram registradas também 
a aplicação de 1.203.052 
doses de imunizantes con-
tra a covid-19, segundo o 
Sistema de Informação do 
Ministério da Saúde. Até o 
momento, 802.241 pessoas 
foram vacinadas com a pri-
meira dose e 400.811 com a 
segunda dose da vacina. Um 
total de 1.518.888 doses de 
vacina para os municípios.

Dados da Secretaria de Saúde apontam que 110 pacientes deram entrada para tratamento da covid-19 no estado

Foto: Divulgação / Secom-PB

Neste sábado

Após atraso, João Pessoa aplicará 
segundas doses da vacina CoronaVac

Após atraso do Minis-
tério da Saúde na distri-
buição de doses, devido à 
falta de insumos, do imu-
nizante contra a covid-19 
do tipo CoronaVac, feita 
pelo Instituto Butantan, a 
Prefeitura de João Pessoa 
irá concentrar a campa-
nha de vacinação para o 
público que ainda não re-
cebeu a segunda dosagem. 

De acordo com a Se-
cretaria Municipal de Saú-
de (SMS-JP), poderão re-
ceber a dose de reforço as 
pessoas que já completa-
ram 28 dias desde a dose 
inicial do tipo CoronaVac. 
O atendimento será reali-
zado, exclusivamente me-

diante agendamento, no 
drive-thru do Mangabeira 
Shopping, das 8 horas ao 
meio-dia.

O agendamento é 
realizado através do apli-
cativo Vacina João Pessoa 
ou no endereço vacina.
joaopessoa.pb.gov.br . 
Além do agendamento, o 
público deverá apresen-
tar, além dos documentos 
pessoais de identificação 
com foto, o cartão de va-
cinação comprovando o 
recebimento da primeira 
dose e, ainda, um prazo de 
28 dias ou mais da aplica-
ção inicial.

A previsão da se-
cretaria é que o público 
também possa ser aten-
dido neste domingo, no 
entanto, a SMS-JP não 

confirma a informação já 
que depende do montan-
te de doses aplicadas no 
dia. Pela escassez de va-
cinas do tipo CoronaVac, 
o estoque é controlado 
para evitar aglomerações 
e expectativas em outro 
grupo. 

Para se locomover até 
o ponto de vacinação, as 
pessoas que não possuem 
veículo poderão utilizar o 
serviço gratuito em carros 
por aplicativo. O Governo 
do Estado da Paraíba e a 
Prefeitura Municipal de 
João Pessoa, em parceria 
com os aplicativos Uber e 
99, disponibilizam o des-
locamento gratuito atra-
vés do uso de cupons de 
descontos. Para os usuá-
rios do 99 Pop, o código 

promocional é ‘Promoco-
des’, já para os usuários 
do Uber, o código é ‘VA-
CINAPB’. Cada usuário só 
pode ser usado uma única 
vez, garantindo a gratui-
dade para as duas viagens 
que devem chegar até R$ 
25 cada.

Cinco municípios con-
centram 278 novos casos, o 
que corresponde a 24% dos 
casos registrados nesta sex-
ta-feira. São eles: João Pessoa 
com 100  novos casos; Campi-
na Grande teve um acréscimo 
de 59 novos casos; Seguido 
de Esperança com 56; Caja-
zeiras confirmou, respectiva-
mente, 35 e 28 casos.

Possuem uma maior 
concentração de casos acu-
mulados totais: João Pessoa 
(82.971), Campina Grande 
(28.122), Patos (10.944), 
Cabedelo (7.803), Guarabira 
(7.570), Santa Rita (7.500), 
Cajazeiras (7.123), Sousa 
(6.158), Bayeux (6.125) e São 
Bento (5.069). Além destas, 
outras 37 cidades possuem 
casos acima de mil.

Poderão receber a dose 
de reforço as pessoas 
que já completaram 
28 dias desde a dose 

inicial, no Mangabeira 
Shopping, das 8h 

ao meio-dia
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1,4 milhão de pessoas morreram em 2020, ano com maior mortalidade no país; dessas, 194.949 foram vítimas da covid-19

O novo coronavírus ainda 
era uma nova ameaça quando 
a família do Issao Aoyama, de 
62 anos, foi infectada. Moravam 
juntos ele, a esposa e a filha de 
34 anos. Todos eles perderam 
o olfato e o paladar. 

“Os médicos na época não 
sabiam que isto era sintoma de 
covid. Não tivemos tosse e na-
riz com coriza, mas a garganta 
ardia e não tínhamos olfato e 
paladar. Passamos dias assim. 
Mas um dia [2 de maio de 2020] 
meu marido acordou cansa-
do, com tontura e febre de 40 
graus. Então o meu filho [que 
não morava junto] levou o pai 
no Pronto Socorro de Cambé 
[município da Região Metro-
politana de Londrina-PR] e 
achávamos que era dengue. A 
médica falou que ele não tinha 
sintomas de gripe. Fizeram vá-
rios exames. Ele também não 
estava comendo muito bem. No 
pronto socorro ficou tomando 
soro. E então isolaram meu ma-
rido, porque a radiografia do 
pulmão não estava boa e então 

acharam que era covid”, relata 
a viúva Silma de Fátima Branco 
Ayoama, de 63 anos.  

“Ainda no dia 2 meu ma-
rido foi encaminhado para a 
Santa Casa de Cambé, e no dia 
3 foi transferido para o Hospital 
Universitário de Londrina. Ele 
estava bem, mas no dia 4,  às 
3 horas de madrugada, piorou 
e foi intubado. Daí continuou 
intubado até dia 6 de maio. Foi 
quando morreu”. 

Assim como Silma, mais 
de 400 mil pessoas no Brasil 
ficaram viúvas, viúvos ou órfãos 
devido à morte de familiares 
por covid-19. De acordo com 
dados da Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais (Arpen-Brasil), que 
representa os cartórios, 2020 
foi o ano com maior mortali-
dade de pessoas no país. No 
total, 1,4 milhão de pessoas 
morreram no último ano, des-
sas 194.949 foram vítimas da 
covid em 2020.

De acordo com os dados 
da Assessoria de Comunicação 
Social do Instituto Nacional de 
Seguridade Social, em 2018 fo-
ram concedidas 373.015 pen-

sões, em 2019 foram 428.512 
e em 2020 foram 416.341 pen-
sões por morte concedidas. 

A advogada Carla Benedet-
ti, mestre em Direito Previden-
ciário pela PUC-SP, ressalta que, 
embora os números de 2020 
sejam menores, houve um au-
mento crescente. “Houve um 
aumento considerável deste 
número a partir de agosto de 
2020, quando o país contava 
com aproximadamente 100 mil 
mortes, mas insta salientar que 
as concessões, em regra, são fi-
nalizadas meses após o reque-
rimento do pedido. Portanto, 
estes pedidos foram realizados 
alguns meses anteriores a agos-
to, para que o volume fosse cada 
vez mais frequente”. A advogada 
é autora do livro ‘Aposentadoria 
da pessoa com deficiência sob a 
visão dos Direitos Humanos’ e 
coordenadora da pós-gradua-
ção em Direito Previdenciário. 

A advogada frisa que, para 
se ter uma estimativa sobre o au-
mento do número de concessões 
de pedidos de pensão por morte 
e que, provavelmente, possuem 
relação com o número de mor-
tes em razão da pandemia, en-

quanto em dezembro de 2019, 
houve a concessão de 34.246 
pedidos, em dezembro de 2020 
este número saltou para 53.202. 
“O mesmo cenário ocorre em 
janeiro de 2019,  quando foram 
concedidos 30.199 pensões por 
morte, e em janeiro de 2020, 
27.999, todavia, em janeiro de 
2021, em plena pandemia, o nú-
mero foi de 45.896. O mesmo 
salto ocorreu em relação ao mês 
de fevereiro, que contabilizou 
43.040 em 2019; 40.739, em 
2020, mas, 59.917 em 2021. Tal 
número crescente, possivelmen-
te seria bem maior nos meses 
de março e abril de 2021 se os 
dados já tivessem sido disponi-
bilizados”, lamenta Carla.

A especialista resalta que, 
com consequência de natureza 
econômica, social e de saúde, 
inclusive, mental, a pandemia 
também traz efeitos no sistema 
previdenciário. “Tanto no au-
mento considerável do número 
de requerimentos dos benefícios 
por incapacidade, quanto tam-
bém nos de pensão por morte”.

Como solicitar a pensão 
A pensão pode ser solicita-

da nos canais de atendimento 
do INSS ou por meio da repre-
sentação de um advogado. Para 
isso, é importante juntar docu-
mentação pessoal, tais como RG 
e CPF do falecido e dos benefici-
ários, ou carteira de motorista, 
bem como certidão de óbito e 
de casamento, em se tratando 
de pensão para esposo (a); ou 
contrato de união estável, e cer-
tidão de nascimento para filhos 
menores de 21 anos. 

Caso seja necessário com-
provar a união estável, é indis-
pensável a apresentação de pro-
vas que comprovem esta união, 
tais como recibos e contratos de 
conta conjunta no banco; segu-
ro de vida, tendo o requerente 
como beneficiário; comprovan-
tes de residência em comum; 
contratos de prestação de ser-
viço em que conste o nome de 
ambos; dentre outros documen-
tos que evidenciem a relação 
de dependência mútua entre 
os companheiros, bem como 
que conviviam juntos como se 
casados fossem.

Para pensão a pais do fale-
cido, faz-se necessário compro-
var também a dependência dos 

pais para com este filho, juntan-
do-se documentos e relação de 
provas que evidenciem que a 
renda do filho era indispensável 
para a manutenção da vida des-
tes pais de forma digna.

“Nos casos em que se deve 
comprovar a união estável ou a 
dependência econômica, o trâ-
mite processual pode ser um 
pouco mais demorado, em razão 
da análise de tais documentos”, 
alerta a advogada. 

A viúva do Issao Aoyama 
fez o requerimento e já con-
seguiu a pensão por morte. 
“Mas o valor foi mais baixo do 
que esperava, pois ele pagava 
previdência sobre 2 salários-
-mínimos”, contou Silma, que 
completa: “Deve ser por conta 
das mudanças da reforma da 
Previdência, porque minha ad-
vogada explicou que a pensão 
não é mais de 100%. Não tive 
nenhuma dificuldade para con-
seguir o benefício. Era casada no 
papel e meu marido pagava cer-
tinho a Previdência, então, não 
tinha muita coisa para provar. A 
minha advogada cuidou de tudo 
e após alguns meses eu recebi o 
benefício”, finalizou.

Ludmilla Souza
Agência Brasil

Pedidos de pensão por morte 
crescem devido à pandemia

Boletim diário

Número de mortes por covid-19 
no Brasil já chega a 446,3 mil

O total de vidas per-
didas para a covid-19 no 
Brasil subiu para 446.309. 
Nas últimas 24 horas, as 
secretarias municipais e 
estaduais de Saúde regis-
traram mais 2.215 vítimas 
da doença – anteontem 
(20) o total de óbitos esta-
va em 444.094.

Ainda há 3.683 faleci-
mentos em investigação. O 
termo é empregado pelas 
autoridades de saúde para 
designar casos em que um 
paciente morre, mas a cau-
sa continua sendo apurada 
mesmo após a declaração 
do óbito.

O número de casos 

confirmados desde o iní-
cio da pandemia foi para 
15.970.949. Entre anteon-
tem e ontem, foram regis-
trados 76.855 diagnósticos 
positivos de covid-19 no 
Brasil. Na quinta-feira (20) 
o sistema de informações 
do Ministério da Saúde 
trazia 15.894.094 casos 
acumulados.

O país tem 1.102.431 
casos ativos, em acompa-
nhamento. O número de 
pessoas que se recupera-
ram da covid-19 desde o 
início da pandemia tota-
lizou 14.422.209, o que 
equivale a 90,3% do total 
de infectados com o vírus.

Os dados estão na atu-
alização diária do Minis-
tério da Saúde, divulgada 

na noite de ontem. O ba-
lanço é elaborado com in-
formações das secretarias 
estaduais de Saúde sobre 
os casos de covid-19 e de 
mortes em decorrência da 
doença.

Os números são em 
geral mais baixos aos do-
mingos e segundas-feiras 
em razão da menor quan-
tidade de funcionários das 
equipes de saúde para re-
alizar a alimentação dos 
dados. Já às terças-feiras 
os resultados tendem a ser 
maiores pelo envio dos da-
dos acumulados.

Estados
O s  e s t a d o s  c o m 

maior registro de mortes 
por covid-19 é São Pau-

lo (107.017). Em segui-
da, vêm Rio de Janeiro 
(49.250); Minas Gerais 
(38.549); Rio Grande do 
Sul (27.286) e Paraná 
(25.375).

Com menos vidas per-
didas para a pandemia, es-
tão Roraima (1.594); Acre 
(1.632); Amapá (1.654); 
Tocantins (2.766) e Alago-
as (4.571).

Vacinação
Até o momento, foram 

distribuídos a estados e 
municípios 89,5 milhões 
de doses de vacinas contra 
a covid-19. Deste total, fo-
ram aplicadas 56 milhões 
de doses, sendo 37,9 mi-
lhões da primeira dose e 
18 milhões, da segunda.

A Receita Federal irá per-
mitir a consulta ao primeiro 
lote de restituições do Imposto 
de Renda de Pessoas Físicas 
(IRPF) de 2021 na próxima se-
gunda-feira, 24, às 10h. Com o 
pagamento programado para 
31 de maio, esse será o maior 
lote já liberado pelo Fisco, com 
um valor total de R$ 6 bilhões a 
serem depositados nas contas 
de 3,446 milhões de contri-
buintes.

Nesse primeiro lote, 
serão contemplados contri-
buintes com prioridade legal, 
como idosos; portadores de 
deficiência física ou mental ou 
moléstia grave; e contribuintes 
cuja maior fonte de renda seja 
o magistério. Também rece-
berão primeiro aqueles não 
prioritários que entregaram 
as suas declarações até o dia 
28 de fevereiro.

Para saber se teve a de-
claração liberada é preciso 
acessar a página da Receita 
na internet ou por meio do 
aplicativo “Meu Imposto de 
Renda”. O contribuinte saberá 
se a sua restituição sairá no 
primeiro lote, se ainda está 
sendo processada ou ainda se 
existem pendências que impe-
dem a restituição. Nesse caso, 
as correções podem ser feitas 
por meio de uma declaração 
retificadora.

Apesar do prazo para en-
vio das declarações neste ano 
ter sido prorrogado para até o 
dia 31 de maio, o cronograma 
dos pagamentos das restitui-
ções foi mantido pelo governo. 
Desde o ano passado, a quan-
tidade de lotes foi reduzida de 
sete para cinco, e o início das 
devoluções passou de junho 
para maio. A Receita Federal 
conclui o pagamento de todas 
as restituições até o mês de 
setembro.

O crédito será depositado 
na conta bancária informa-
da na declaração do imposto. 
Caso haja algum erro na infor-
mação e os valores não pos-
sam ser depositados automa-
ticamente, os recursos ficarão 
disponíveis para resgate por 
até um ano no Banco do Brasil.

De acordo com a Receita, 
cerca de 390 mil contribuin-
tes ainda não receberam a sua 
restituição de 2020 em razão 
de pendências em suas contas 
bancárias. Após um ano, se o 
resgate não for realizado no 
BB o contribuinte precisará 
buscar o próprio Fisco. O prazo 
para pedido de pagamento de 
restituição é de cinco anos.

Até as 16h de ontem, o 
Fisco havia recebido 22,630 
declarações do IRPF 2021. A 
expectativa é que sejam en-
tregues cerca de 32 milhões 
de documentos.

RF libera consulta a 1o 
lote de restituição de IR

Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Leia mais na Página 17

Lote liberado pelo Fisco terá valor total de R$ 6 bi a serem depositados nas contas

Foto: Agência Brasil

O Ceará monitora um 
caso suspeito da variante 
B.1.617 do coronavírus, que 
surgiu na Índia. O Estado 
informou ontem, que havia 
sido notificado pela Agên-
cia Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) sobre a 
suspeita no início da sema-
na. O paciente, que está em 
Fortaleza, voltou de uma via-
gem à Índia no dia 9 de maio.

Segundo a Secretaria 
da Saúde do Ceará (Sesa), o 
paciente de 35 anos fez dois 
exames RT-PCR nos dias 10 
e 11 de maio e ambos de-
ram positivo. Uma semana 
depois ele repetiu o exame 

e o resultado foi negativo. 
O colega de empresa que o 
acompanhou durante a via-
gem também fez testes para 
identificar a infecção por co-
ronavírus nos dias 10 e 12 de 
maio e os resultados foram 
negativos.

A secretaria informou 
que todos os viajantes que 
chegam ao Ceará oriundos 
de países com circulação de 
variantes devem cumprir 
quarentena de 14 dias, o que 
está sendo respeitado pelos 
viajantes e monitorado pela 
pasta. A Fiocruz está fazendo 
o sequenciamento genômico 
para determinar se o homem 
foi infectado pela variante in-
diana. A Sesa disse que está 

acompanhando o processo.

Casos no Maranhão
Na quinta-feira, 20, o Ma-

ranhão confirmou os primei-
ros casos da variante indiana 
no Brasil. Os pacientes estão a 
bordo do navio MV Shandong 
da ZHI, procedente da África 
do Sul. Ao todo, 15 tripulantes 
da embarcação testaram po-
sitivo para a covid-19 e pelo 
menos seis foram infectados 
pela cepa B.1.617. Um deles 
está internado na UTI em um 
hospital privado de São Luiz.

O navio está ancorado a 
50 quilômetros da costa e ain-
da não tem permissão para 
atracar no porto maranhense. 
Todos os tripulantes estão 

isolados em cabines indivi-
duais.

Mais transmissível
A variante B.1.617 foi 

classificada pela Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) 
como uma “preocupação glo-
bal” porque pode ter capaci-
dade de transmissão maior 
do que a cepa original do 
vírus. No entanto, a institui-
ção ressalta que as vacinas 
protegem contra “todas as 
variantes” do coronavírus.

Na semana passada, o 
presidente Jair Bolsonaro de-
cidiu proibir voos internacio-
nais com origem ou passagem 
pela Índia, país onde a cepa foi 
inicialmente identificada. 

Secretaria de Saúde do Ceará monitora 
novo caso suspeito de variante indiana
Agência Estado

Jonas Valente
Agência Brasil



Paraíba
Igreja Católica
O arcebispo da Paraíba, Dom Manoel Delson, celebra 
amanhã a Missa de Pentecostes, com transmissão on-line. 
A programação começa hoje com uma vigília. Página 8 Fo
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Governador João Azevêdo se reuniu com representantes das empresas de ônibus e firmou acordo para retomar serviço 
Carol Cassoli 
Especial para A União

Integração Metropolitana 
volta a operar em JP e CG
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Sentido único nas ladeiras

Acessos ao Cabo Branco têm tráfego alterado
Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Começou a valer ontem 
a mudança no trânsito das 
ladeiras que ligam os bair-
ros do Cabo Branco e Alti-
plano. As vias, que fazem a 
ligação entre a Rua Edvaldo 
Bezerra Cavalcanti Pinho e a 
Avenida João Cirilo da Silva, 
passam a ter sentido úni-
co. As mudanças, segundo 
a Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP), 
decorrem de solicitação da 
própria população, refor-
çada por estudos técnicos 
realizados nos locais. 

“Neste primeiro dia já 
observamos claramente as 
melhorias, tanto em rela-
ção à redução de chances 
de acidentes envolvendo 
pedestres e ciclistas, quan-
to em no que diz respeito 
à melhoria do fluxo para os 
condutores”, ressaltou Geor-
ge Morais, superintendente 
da Semob-JP.

Suspenso desde a última 
quarta-feira  (19), o serviço de 
Integração Metropolitana do 
transporte público de João Pessoa 
e Campina Grande foi retomado 
durante o itinerário de ontem. A 
decisão do retorno foi tomada 
pelo governador João Azevêdo, 
que se reuniu com as empresas de 
ônibus responsáveis pelo trans-
porte público metropolitano para 
debater medidas que beneficias-
sem tanto os usuários do serviço 
quanto as empresas prestadoras 
do serviço. A resolução agradou 
aos passageiros, que estavam 
descontentes com a situação.

Após dois dias sem o aten-
dimento, as concessionárias 
voltaram a oferecer o bônus 
de tarifa na segunda viagem 
de passageiros que fazem 
percursos dentro da Região 
Metropolitana da Grande João 
Pessoa. De acordo com o diretor 
institucional do Sintur-JP, Isaac 
Moreira, a ação é uma forma de 
manter diálogo com o Governo 
do Estado. “Com a reunião nós 

mantemos um canal aberto de 
diálogo até que uma decisão 
definitiva seja tomada”, explica.

Na última segunda-feira 
(17), o Sintur-JP enviou um ofício 
comunicando ao Departamento 
de Estradas e Rodagens da Pa-
raíba (DER-PB) e à Secretaria de 
Estado da Fazenda (Sefaz-PB) a 
descontinuidade do serviço de 
integração. Segundo o Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros 
de João Pessoa (Sintur-JP), devido 
à pandemia de covid-19, houve 
o aumento do custo de insumos 
para a manutenção dos veículos 
(como o combustível) e também 
a diminuição da demanda de pas-
sageiros circulando nos ônibus 
diariamente (como consequência 
ao isolamento social necessário). 
Desta forma, tornou-se custoso 
manter o desconto nas passagens. 
Assim como o sindicato respon-
sável pela capital, o Sintrans, de 
Campina Grande, também seguiu 
a tendência e adotou a decisão 
de interromper o desconto na 
passagem.

Após a reunião que levava 
em consideração a necessidade 

de retorno imediato das ativida-
des de Integração Metropolitana, 
o governador se manifestou em 
suas redes sociais para oficializar 
a medida e ressaltar a importân-
cia do bônus oferecido à popu-
lação: “Depois de uma reunião 
com as empresas de transporte 
público, ficou definido o retorno 
da Integração Metropolitana, 
a partir da meia-noite. A ação 
possibilitará a volta das nego-
ciações entre Governo do Estado 
e empresas concessionárias. 
Diálogo sempre.”

Como funciona
A Integração Metropolitana 

é  fruto de um acordo das empre-
sas de ônibus com o DER-PB e é 
concedida aos passageiros que 
circulem intermunicipalmente na 
Grande João Pessoa. Neste caso, 
é cobrado do passageiro apenas 
o valor da primeira viagem; tor-
nando o embarque no segundo 
ônibus gratuito. 

Para a passageira Maria 
do Rosário Nunes, 53 anos, o 
retorno do serviço também é 
uma maneira de demonstrar 

Foto: Marcus Antonius

Serviço foi suspenso pelas empresas de ônibus na última quarta-feira

respeito à população. “Eu pego 
o ônibus para Tibiri todo dia e a 
integração faz muita diferença, 
principalmente pra gente que 
é pobre”, Maria é comerciante e 
relata que o bônus na passagem 
é notado no fim do mês, quando 
percebe que ainda tem dinheiro 
na carteira. 

A auxiliar de laboratório 
Michaela França, concorda com 
Maria do Rosário. A jovem realiza 
o trajeto em direção a Bayeux, 
vem para a capital trabalhar 
diariamente e percebe que, para 
grande parte das pessoas, o des-
conto é muito importante. “O 
retorno foi bom. Pra quem paga 
sua própria passagem, dá pra 
perceber que esse dinheiro faz 
diferença na hora de comprar 
um gás, pagar uma conta de 
água, energia, até comprar uma 
carne”, destaca.

Redução do ICMS
Em acordo feito entre o 

Sintur-JP,  a Sefaz-PB e o DER
-PB, decidiu-se que a redução 
do ICMS é uma das formas 
mais prudentes de contem-
plar os envolvidos na situa-

ção. Segundo o secretário da 
Sefaz-PB, Marialvo Laureano: 
“é importante ressaltar que o 
Governo já dá 100% de isenção 
no faturamento das empresas 
que trabalham na zona metro-
politana, tanto de João Pessoa 
quanto de Campina Grande.” 

Com a alteração, os veí-
culos que seguiam pela Rua 
Edvaldo Bezerra Cavalcanti 
Pinho, a primeira ladeira 
(por trás do Hotel Íbis) fi-
cará com fluxo apenas no 
sentido Cabo Branco/Alti-
plano. Já seguindo pela Ave-
nida João Cirilo da Silva (em 
frente ao Paço dos Leões), 
o tráfego ficará somente 

no sentido Altiplano/Cabo 
Branco.

O objetivo, segundo a 
Superintendência Execu-
tiva de Mobilidade Urbana 
de João Pessoa (Semob-JP), 
é tornar o fluxo viário mais 
seguro, reduzindo os riscos 
de acidentes. 

“A mudança ficou óti-
ma, ando por aqui direto 

e, agora, está mais seguro”, 
disse o vigilante José Aveli-
no, que todos os dias, passa 
pelo local de bicicleta quan-
do está indo trabalhar.

Genílson Silva também 
comemorou, lembrando 
que por pouco não sofreu 
acidente recentemente em 
uma das ladeiras. “Agora 
ficou excelente, melhorou 

e muito. Teve uma vez que 
passei e o retrovisor do car-
ro bateu em mim. Agora não 
corro mais este risco, não 
vai mais acontecer”.

Nos locais, sinaliza-
ção vertical e horizontal 
reforçam as alterações. A 
Semob informou que man-
terá agentes de mobilidade 
nas imediações orientando 

as pessoas e garantindo o 
fluxo nos trechos que so-
freram as modificações. Até 
a última quarta-feira, 19, 
as ladeiras tinham sentido 
duplo e pouquíssimo espa-
ço para os pedestres, que 
agora possuem uma faixa 
exclusiva, garantindo tam-
bém mais segurança para 
quem caminha pelo local. 

Para garantir maior segurança a motoristas, pedestres e ciclistas, a Semob-JP modificou o trânsito nas ladeiras que interligam os bairros do Altiplano e do Cabo Branco

Foto: Secom-JP

Foto: Marcus Antonius

Foto: Clóvis Roberto

ABrAnGênCIA 
do sErvIço 
nAs rEGIõEs 
MEtroPolItAnAs

João PEssoA
Bayeux;
Cabedelo;
Conde;
Jacumã;
Santa Rita

CAMPInA GrAndE
Lagoa Seca;
Queimadas;
Massaranduba;
Montadas;
Puxinanã;
Alagoa Nova;
Serra Redonda

Leia mais na Página 17

Sistema de integração de passageiros entre as linhas urbanas e 
interurbanas garante redução nos gastos mensais dos usuários
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Foram selecionados no estado 35 detentos, mais que o dobro do resultado alcançado pelo segundo lugar no ranking

Paraíba ocupa o 1º lugar em 
reeducandos aprovados no Sisu 

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

A Paraíba se destaca na 
educação entre pessoas privadas 
de liberdade no Brasil. O estado 
ocupa o primeiro lugar do país 
com 35 reeducandos seleciona-
dos no Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu 2021) em instituições 
do Ensino Superior. O resultado 
é mais que o dobro do registra-
do pelo segundo lugar, o Mato 
Grosso, onde foram aprovados 
17 detentos. Ao todo, 120 de-
tentos da Secretaria de Estado 
da Administração Penitenciá-
ria (Seap-PB) foram aprovados 
no Exame Nacional do Ensino 
Médio para Pessoas Privadas de 
Liberdade (Enem-PPL 2020). Os 
outros 84 aguardam nas listas 
de espera dos cursos escolhidos. 

Esse resultado é inédito 
na Paraíba e registra um cres-
cimento de aprovações acima 
de 100%, em relação ao ano an-
terior, quando apenas 56 foram 
aprovados no Enem-PPL 2019. 

Segundo a Seap-PB, a Paraíba 
também bateu recorde de re-
educandos inscritos na edição 
2020 do exame, 764 estudantes 
privados de liberdade participa-
ram das provas. Como também 
no número de unidades prisio-
nais participando do processo, 
foram reeducandos de 53 ca-
deias e penitenciárias do estado. 

O secretário estadual da 
Administração Penitenciária, 
Sérgio Fonseca, ressalta os esfor-
ços do Governo do Estado para 
levar a Educação para dentro 
dos presídios. “Esse bom desem-
penho é resultado do esforço do 
governador João Azevêdo em 
ofertar, cada vez mais, oportuni-
dades para que pessoas privadas 
de liberdade possam chegar ao 
ensino de nível superior. Nos-
so maior objetivo é investir na 
ressocialização dessas pessoas, 
para que elas não retornem ao 
sistema penitenciário”. 

Os 35 reeducandos foram 
aprovados para estudarem nas 
universidades federais da Paraí-

ba (UFPB) e de Campina Grande 
(UFCG), no Instituto Federal da 
Paraíba (IFPB) e na Universida-
de Estadual da Paraíba (UEPB). 
Eles estão cursando cursos su-
periores, como Pedagogia, Tec-
nólogo em Agroecologia, Gestão 
Ambiental, Letras.

As aulas dos reeducandos 
matriculados em cursos supe-
riores estão ocorrendo dentro 
das unidades prisionais, na 
modalidade de Educação a Dis-
tância (EAD), em parceria com o 
Instituto Humanitas 360 – ONG 
americana, que fez a doação de 
notebook e tablets para as 64 
cadeias e presídios paraibanos 
– e o Conselho Nacional de Justi-
ça (CNJ).  “Estamos trabalhando 
para ampliar este acesso ao en-
sino superior. Também criamos 
uma estratégia de revisão dos 
conteúdos do Enem PPL através 
do 'Se liga no Enem', para dar 
continuidade aos estudos nas 
unidades prisionais", destaca o 
gerente de ressocialização da 
Seap-PB, João Rosas.

Aprovações ocorreram em 14 cidades
Os aprovados cumprem suas penas 

nas penitenciárias de João Pessoa, Santa 
Rita, Monteiro, Campina Grande, Patos, 
Princesa Isabel, Esperança, Pombal, Co-
remas, Queimadas, São João do Rio do 
Peixe, Alagoinha, Sapé e Ingá. “Isso é um 
marco histórico no sistema penitenciário da 
Paraíba! Ver que estamos proporcionando 
um futuro diferente para esses reeducandos 
é muito satisfatório. Estamos otimizando 
o Plano Estadual de Educação em Prisões 
2020-2024, para que nos próximos anos 
mais pessoas privadas de liberdade pos-
sam entrar nas universidades”, comenta o 
secretário Sérgio Fonseca.

De acordo com o Departamento Pe-
nitenciário Nacional (Depen), a Educação 
dentro das unidades prisionais do país está 
previsto na Lei de Execução Penal 7210/84, 
que garante aos reeducandos o direito 
de estudarem, mesmo estando privados 
de liberdade. Para o cumprimento dessas 
diretrizes, a Seap-PB realizou capacitação 
com os professores e policiais penais que 
estão acompanhando essas aulas virtuais, 
para que o acesso aos conteúdos acadêmi-

cos sejam assimilados dentro das diretrizes 
estabelecidas entre a Seap-PB e CNJ.

O reeducando Adams Campelo, de 25 
anos, que cumpre pena na penitenciária de-
sembargador Silvio Porto, em João Pessoa, 
foi aprovado para o curso de Pedagogia, 
na UFPB, e vê nessa aprovação um novo 
rumo para seu futuro. “Aqui na cadeia tem 
oportunidades para quem quer mudar de 
vida, sim! Eu sou um exemplo e estou muito 
contente por poder ser universitário. Quan-
do eu sair daqui poderei ser professor, mos-
trando que através da educação é possível 
sermos reinseridos na sociedade”, celebra.

Maria Iara Campelo, 49 anos, é mãe 
do futuro pedagogo e não esconde a 
alegria de saber que seu filho entrou na 
cadeia como criminoso e vai sair professor: 
“Apesar dele ter feito coisas erradas aqui 
fora, o Governo da Paraíba está dando a 
oportunidade de meu filho estudar e poder 
ser alguém quando sair da cadeia. Nós 
ficamos muito felizes com sua aprovação 
e muma universidade federal e isso nos dá 
uma esperança de que todos merecem uma 
segunda chance”.

n Todos esses reeducandos aprovados no Sisu 2021 fizeram as provas do Enem-PPL 
2020 nos dias 23 e 24 de fevereiro deste ano. 
Até ontem, o ranking nacional de reeducandos selecionados no Sisu estava assim: 

Aulas são no formato EAD, 
dentro das unidades prisionais; 
professores e policiais penais 
foram capacitados para a tarefa

1º Paraíba=  35 
2º  Mato Grosso= 17
3º  Minas Gerais= 16

4º Ceará= 6 
5º Piauí= 5 
6º Mato Grosso do Sul= 4

Foto: Divulgação/Seap-PB

Semana da Enfermagem

Frei Damião conclui programação com música
Uma apresentação da 

Banda de Música do Corpo 
de Bombeiros encerrou na 
tarde de ontem a programa-
ção alusiva à Semana de En-
fermagem na Maternidade 
Frei Damião, que integra a 
Rede Hospitalar do Estado.  
Os músicos ocuparam a la-
teral da maternidade e, sob 
a regência do major Paz, 
tocaram vários clássicos da 
MPB como também músicas 
religiosas.

Ao final da apresenta-
ção, o major Paz agradeceu 
ao convite feito pela dire-
ção da maternidade e dis-
se que se sentiu lisonjeado 
em poder tocar e, ao mesmo 
tempo, dá a sua contribuição 
trazendo um pouco de ale-
gria e descontração nesse 
momento tão difícil que a 
saúde está enfrentando.

A diretora geral da 

Maternidade Frei Damião, 
Selda Gomes, agradeceu ao 
major e toda a sua equipe 
pelo desprendimento de 
sair do seu local de traba-
lho para vir tocar e animar 
um pouco a vida dos profis-
sionais e colaboradores da 
maternidade. 

“As músicas tocadas 
aqui suavizaram os nos-
sos ouvidos e acalentaram 
as nossas almas, os nossos 
corações e nos emocionou” 
comentou a diretora que 
também agradeceu à toda 
a equipe de enfermagem 
pela dedicação e profissio-
nalismo em salvar vidas 
nesse tempo de pandemia.  
As atividades alusivas à Se-
mana da Enfermagem foram 
iniciadas no último dia 12.  
Durante esse período foi 
comemorado o Dia Inter-
nacional da Enfermagem, 

no dia 12, como também o 
Dia Nacional do Auxiliar e 
do Técnico de Enfermagem, 
comemorado neste dia 20. 
Durante esse período foi 
comemorado o Dia Inter-
nacional da Enfermagem, 

no dia 12, como também o 
Dia Nacional do Auxiliar e 
do Técnico de Enfermagem, 
comemorado neste dia 20.

De acordo com a pro-
gramação, durante a semana 
aconteceram várias ativida-

des nas unidades I, em Cruz 
das Armas, e na Unidade II, 
na Avenida João Machado, 
no Centro da capital, a exem-
plo de ações educativas so-
bre higienização das mãos 
dentre outras atividades. 
Para a diretora geral da ma-
ternidade Frei Damião, Selda 
Gomes, os enfermeiros são 
essenciais dentro do sistema 
de saúde, “afinal são eles que 
estão presentes durante todo 
o tratamento de pacientes: 
desde o momento da entrada 
até o de alta e muitas vezes 
também fora do ambiente 
hospitalar. Além do contato 
direto com enfermos, esses 
profissionais também fazem 
a “ponte de comunicação” en-
tre outros membros da equipe 
hospitalar, como fisioterapeu-
tas e médicos”, explicou. 

A diretora técnica da Frei 
Damião, Andrea Correia Nó-

brega de Sá destacou que os 
enfermeiros, técnicos e auxi-
liares de enfermagem são pe-
ças-chave no enfrentamento 
de grandes desafios como a 
pandemia do novo corona-
vírus e na Atenção Básica a 
pacientes. 

A chefe do Núcleo de En-
fermagem da Frei Damião, Le-
tícia Pamella de Araújo Silva 
afirmou que ter a enfermagem 
como profissão vai além do tí-
tulo que traz oportunidade de 
estar no mercado de trabalho. 
“Ser enfermeira é saber lidar 
com as situações das mais 
complexas às mais simples, é 
gerir, estudar, cuidar e acima 
de tudo garantir ao pacien-
te o tratamento da mais alta 
qualidade e quero enaltecer a 
importância da enfermagem 
em todas as esferas da saúde e 
em tudo que envolva o cuidar 
e a ciência”, disse.

Banda do Corpo de Bombeiros se apresentou no encerramento das atividades

Foto: Divulgação
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Promotor cita que Andréia Freitas teria asfixiado e agredido o filho de três anos, que ainda foi socorrido para um hospital

O Ministério Público de 
São Paulo ofereceu denúncia 
contra Andréia Freitas de Oli-
veira, de 37 anos, pelo homi-
cídio qualificado de seu filho 
Gael de Freitas Nunes, de três 
anos. O documento, com data 
dessa quinta-feira (20) é assi-
nado pelo promotor Neudival 
Mascarenhas, do 1º Tribunal 
do Júri do Fórum da Barra 
Funda, na Zona Oeste da capi-
tal paulista. Gael morava com 
a mãe em São Paulo (SP), mas 
era filho de pai paraibano e 
foi enterrado no município de 
Prata, no cariri do estado.

Na denúncia, de seis pá-
ginas, o promotor cita que An-
dréia teria asfixiado e agredido 
o filho, inclusive que na crian-
ça foram encontradas marcas 
compatíveis com o anel que a 
mãe da criança usava no mo-
mento das agressões. Na acu-

sação, descreve que Gael acor-
dou e na companhia da tia-avó, 
de 73 anos, na sala do aparta-
mento, tomou uma mamadeira 
enquanto assistia televisão. Al-
guns minutos depois foi para a 
cozinha, onde sua mãe estava. 

O promotor narra ainda 
que nesse momento a mãe da 
criança passou a “agredi-lo na 
região da cabeça e asfixiá-lo 
com as próprias mãos”. Ao 
ser ouvida na polícia, a tia-a-
vó contou ter escutado Gael 
chorar e em seguida barulhos 
“fortes” de batidas na parede, 
e não mais ouviu o choro do 
menino, somente um tempo 
depois barulho de vidro sendo 
quebrado. Ela revelou ter ido 
à cozinha onde encontro Gael 
deitado de lado no chão, com 
vômito e coberto por uma toa-
lha de mesa. Nesse momento, 
uma irmã do menino chamou 
o Samu e os profissionais 
tentaram reanimá-lo, em se-
guida foi levado para a Santa 

Casa, onde faleceu.
Caso o juiz Roberto Zani-

chelli Cintra, da 1ª Vara do Júri, 
aceite a denúncia, Andréia vai 
se tornar ré no processo e vai 
poder ser levada a julgamento 
popular pelo crime. A mãe de 
Gael foi denunciada por ho-
micídio qualificado por meio 
cruel (emprego de asfixia), 
com previsão de pena de reclu-
são, de 12 a 30 anos. A denún-
cia pede ainda que a pena seja 
aumentada em um terço consi-
derando que a vítima é menor 
de 14 anos. Além disso, a peça 
aponta o agravante de Andréia 
ter praticado o crime contra o 
próprio filho.

O garoto foi morto em um 
apartamento na Bela Vista, em 
São Paulo, onde morava com a 
mãe, uma irmã de 13 anos e a 
tia avó, de 73 anos, no dia 10 
deste mês. O corpo da criança 
foi sepultado na cidade de Pra-
ta, cariri paraibano, onde resi-
dem familiares do pai de Gael.

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Mãe de Gael é denunciada pelo 
Ministério Público de São Paulo

Andréia está no presídio feminino de Tremembé; Gael era filho de paraibano e foi sepultado no município de Prata

Foto: Reprodução

A Polícia Militar está realizando, 
desde essa sexta-feira (21), se esten-
dendo até o próximo dia 2 de junho a 
Operação Previna-se que tem como 
objetivo fazer cumprir os decretos 
dos Governo do Estado e munici-
pais e conter o avanço da pande-
mia. Também ontem, foi realizada 
a Operação Alvorada com reforço à 
segurança nas paradas de ônibus e 
locais que têm indícios de realização 
de crimes contra o patrimônio para 
dar mais segurança à população nas 
primeiras horas do dia. 

“Estamos reforçando o poli-
ciamento, temos a participação 
dos coronéis, oficiais e praças 
unidos, buscando através da Al-
vorada trazer segurança para as 
pessoas que amanhecer tenham a 
sensação de segurança de come-
çar o dia bem. Por isso o esforço 
concentrado. Além disso, temos 
parte do efetivo já vacinado”, des-
tacou o coronel Euller Chaves, co-

mandante geral da PM paraibana. 
De acordo com o comandante, até 
o dia 2 de junho há regras e “en-
quanto instituição de Estado esta-
mos engajados com as prefeituras 
e o governo, além da parceria com 
a vigilância sanitária e Procons. 
Buscaremos cumprir nossa missão 
e fazer valer os decretos estadual e 
municipal”, continuou.

Chaves afirmou que a polícia 
está fazendo um trabalho de orien-
tação e em João Pessoa no primeiro 
dia do novo decreto que restringe 
a circulação de pessoas na orla, já 
houve uma notória diminuição do 
fluxo de pessoas. “Pelo menos 50% 
diminuiu. Houve um recuo grande 
e é preciso que as pessoas enten-
dam o decreto. Os bares estão aber-
tos até as 22h, mas a permanência 
em calçadas públicas só pode até 
às 17h. As pessoas podem circular 
com destino ao local, mas não po-
dem aglomerar”, ressaltou.

Operação é realizada para fazer cumprir decretos

As equipes da Polícia Militar realizam incursões em todos os 
pontos de todas as regiões do Estado, principalmente na orla 
da capital, onde ocorrem as maiores aglomerações
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Um veículo da cidade 
de Natal (RN), locado no ano 
passado e que não tinha sido 
devolvido, foi recuperado 
pela Polícia Civil da Paraíba 
no município de Aguiar, no 
Sertão do Estado. O veículo 
estava na posse de um ado-
lescente de 14 anos, filho 
de um presidiário que cum-
pre pena em Patos. A ação 
foi realizada pelos policiais 
da Delegacia de Picuí, sob a 
coordenação do delegado 
Anderson Fontes.

Segundo informações 
do delegado Carlos Seabra, 
seccional da Polícia Civil em 
Itaporanga, a apreensão do 
veículo aconteceu após os 
investigadores paraibanos 
receberem a informação de 
que um automóvel mode-
lo Gol havia sido locado em 
agosto do ano passado numa 
locadora, em Natal e, até en-
tão, não havia sido devolvi-
do. O delegado disse que o 
veículo foi encontrado em 
poder do adolescente, sen-

do o Gol junto com o jovem 
levados à delegacia, mas ele 
foi liberado mediante termo 
de responsabilidade e res-
ponderá por ato infracional 
análogo ao crime de recep-
tação.

O delegado disse tam-
bém que o veículo já havia 
sido vendido pelo locatário 
original e que o pai do ado-
lescente, que é presidiário, 
comprou o veículo de um 
colega de cela por R$ 37 mil, 
sendo que o valor do veículo 
gira em torno de R$ 55 mil. 
Além disso, o documento 
do veículo está em nome da 
locadora Localiza, portanto 
de procedência ilícita. “Ain-
da resta apurar os crimes 
de apropriação indébita e 
receptação por parte dos 
indivíduos que compraram 
e venderam o veículo e es-
sas investigações devem ser 
desenvolvidas nas cidades 
onde os respectivos fatos 
ocorreram”, concluiu o dele-
gado Carlos Seabra.

Menor de 14 anos usa 
carro locado em Natal

Imagens de câmeras 
de segurança instaladas 
podem ajudar a polícia a 
identificar o veículo e os 
ocupantes que abandona-
ram o corpo de um jovem 
próximo ao hospital da Uni-
med, na capital.

A delegada Luiza Cor-
reia esteve no local e a úni-
ca informação colhida pela 
delegada é que na noite de 
quinta-feira (20) um Corsa 
parou junto a uma placa 
“proibido estacionar”, os 
ocupantes tiraram um ‘cor-
po’, colocaram na calçada 
e pediram a pessoas que 
socorressem aquela pessoa 
que estava passando “mau”. 

A vítima se tratava de 
William Kleberson, que 
também era conhecido por 
“Wilian do Grau” e residia 
em Gramame. Ele apresen-
tava perfurações a bala.

Corpo é 
abandonado 
próximo a 
hospital

Sem trégua

PM continua com ações de 
combate ao tráfico de droga

A apreensão de 164 ta-
bletes de maconha, que re-
presenta a maior quantidade 
já registrada em Santa Rita, 
foi realizada pela Polícia Mi-
litar. A ação aconteceu no fim 
da tarde dessa última quinta-
feira.

Policiais da Força Tática 
do 7º BPM, através de de-
núncia, foram até uma casa 
desocupada, usada como 
ponto de tráfico. De acordo 
com o capitão Antônio esta é 
a maior apreensão de drogas 
realizada na área do 7º BPM.

A apreensão aconteceu 
na Comunidade do Cadeado, 
nas proximidades do Presí-
dio Padrão, no loteamento 
Vidal de Negreiros. Todo 
o material apreendido foi 
apresentado na 6ª Delegacia 
Distrital.

Segundo o capitão An-

A maconha estava escondida numa casa abandonada em Santa Rita
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tônio, do comando da Força 
Tática, o proprietário dos en-
torpecentes é um presidiário. 

Mais drogas
Em um terreno na Vila 

Regina em Rio Tinto, a Polícia 
Militar prendeu um jovem 
de 19 anos suspeito de en-
volvimento com o tráfico de 
droga. Antes de ser abordado 
o suspeito jogou uma sacola 
contendo várias trouxinhas 

contendo maconha e aden-
trou numa residência.

Na casa, o suspeito foi 
preso e após uma busca a um 
galinheiro acharam mais en-
torpecentes, totalizando 135, 
59 pinos aparentando ser co-
caína, quatro celulares e um 
relógio da marca Invicta. O 
jovem e o material apreendi-
dos foram levados para a de-
legacia de Mamanguape.
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Programação terá uma vigília hoje à noite e uma missa amanhã pela manhã, ambas com transmissão pelo YouTube 

A programação da Festa 
de Pentecostes, que celebra a 
vinda do Espírito Santo sobre 
os apóstolos, Maria, e todos 
os seguidores de Jesus Cristo, 
50 dias após a Páscoa, come-
ça hoje à noite na Arquidioce-
se da Paraíba. 

Em João Pessoa, a Festa 
de Pentecostes terá início às 
23h de hoje com uma vigília 
de oração e adoração através 
do canal da Arquidiocese no 
YouTube e da rádio Consola-
ção FM. Já amanhã, a come-
moração pela data acontecerá 
com uma missa a ser celebra-
da às 10h, no Santuário Mãe 
Rainha, com transmissões 
pelo canal da Arquidiocese da 
Paraíba pelo YouTube e pela 
rádio Consolação FM. 

É na celebração da Festa 
de Pentecostes que a Igreja 
Católica inicia a ação evange-
lizadora para que todas as na-
ções e línguas tenham acesso 
ao Evangelho e à salvação 
mediante o poder do Espírito 
Santo de Deus.

O arcebispo da Paraíba 
Dom Delson recomenda que 
todos os fiéis acompanhem 
as transmissões da missa de 
Pentecostes para evitar aglo-
merações devido à pandemia 
da covid-19. Pela segunda vez 
consecutiva, a celebração de 
Pentecostes será realizada 
através das redes sociais e 
transmitida por emissoras de 
rádio, por causa da pandemia 
do coronavírus. 

Desde a década de 1990, 
a Festa de Pentecostes era 

realizada no Ginásio Ronal-
dão, no Cristo Redentor, e 
reunia milhares de fiéis. A 
celebração, antes da pande-
mia, reunia padres de todas 
as paróquias que compõem a 
Arquidiocese da Paraíba.

O padre Egídio de Carva-
lho reforçou que Pentecostes 
é a festa em que os cristãos 
celebram o cumprimento da 
promessa da vinda da ter-
ceira pessoa da Santíssima 
Trindade, o Espírito Santo, 
que é o grande Dom de Deus. 
Essa celebração acontece 
exatamente 50 dias depois 
da Páscoa, por isso a palavra 
Pentecoste. 

“Depois que Jesus subiu 
aos céus, Ele havia prometido 
aos seus discípulos que não 
os deixaria sozinhos, nem 
abandonados. E conforme o 
prometido, enviou sobre eles 
o Espírito Santo. Então, o dia 
da vinda do Espírito Santo, é 
o dia de Pentecostes”, afirma.

Sobre a celebração neste 
ano, o padre Egídio disse que 
por estarmos ainda viven-
ciando uma pandemia, um 
momento especial, as cele-
brações acontecerão através 
das redes sociais, com as limi-
tações que hoje são impostas. 

As demais dioceses exis-
tentes no estado, Campina 
Grande, Patos, Cajazeiras e 
Guarabira, também deverão 
realizar a Festa de Pentecos-
tes, através de suas redes so-
ciais. 

História
Os primeiros registros 

da Festa de Pentecostes são 
do início do século III. A festa 

conclui a celebração dos cin-
quenta dias da Páscoa, como 
atestam Tertuliano e Orígenes. 
A solenidade é um fato mar-
cante para toda a Igreja, pois 
nela tem início a ação evan-
gelizadora para que todas as 
nações e línguas tenham aces-
so ao Evangelho e à salvação 
mediante o poder do Espírito 
Santo de Deus. O termo “Pen-
tecostes” se originou a partir 
do grego pentēkostḗ, que sig-
nifica “quinquagésimo”, em 
referência aos 50 dias que se 
sucedem depois da Páscoa.

O dia 
A Bíblia revela que “Che-

gando o dia de Pentecostes, 
estavam todos os apóstolos 
reunidos no mesmo lugar. De 
repente, veio do céu um ruí-
do, como se soprasse um ven-
to impetuoso, e encheu toda a 
casa onde estavam sentados. 
Apareceu-lhes então uma es-
pécie de línguas de fogo que 
se repartiram e pousaram 
sobre cada um deles. Fica-
ram todos cheios do Espírito 
Santo e começaram a falar em 
línguas, conforme o Espírito 
Santo lhes concedia que fa-
lassem”. (Atos dos Apóstolos 
2:1-4).

José Alves 
zavieira2@gmail.com 

Arquidiocese da Paraíba abre 
hoje a Festa de Pentecostes

Foto: Edson Matos

Feira de Artesanato
O Centro Cultural São Francisco promove  até 

hoje um evento de valorização da cultura paraiba-
na. A Feira de Artesanato e Saberes Populares tem 
o objetivo de estimular o consumo dos produtos 
locais e a valorização da arte paraibana. O even-
to será totalmente on-line e vai reunir artesãos, 
músicos e professores em debates, apresentações 
musicais e comércio. Tudo será transmitido através 
do canal do CCSF no YouTube. A programação 
começa hoje às 9h. 

A programação conta com Mesa de Debates 
com os professores José Augusto de Moraes, Zé 
Nilton, Cristiano Amarante e a professora Dra. 
Bernardina Freire (UFPB). Além disso, nos dois dias 
da Feira acontecem apresentações com o corde-
lista Beto Brito, Trio Gêmeos do Forró, Grupo Sons 
da Igreja, e contação de história com Edilson Alves.

As tipologias do artesanato que serão apre-
sentadas envolvem cerâmica, bordado à mão, 
escultura em madeira, renda renascença, escamas 
de peixe, papel e tecido. O comércio não acon-
tecerá durante as lives. Os interessados poderão 
falar diretamente com os artesãos, que informarão 
as formas de contato durante as apresentações.

SERVIÇO 

n SÁBADO

809h: Abertura
809h15: Roda de Conversa com o Cordelista 
Beto Brito     
810h15:  Apresentação do Trio Gêmeos do 
Forró
811h: Contação de História: Edilson Alves
812h às 14h: Conversa com os Artesãos
814h: Palestra O Saber Popular, com a 
Prof.ª. Dra. Bernardina Freire (UFPB)
815h30 às 17h30: Conversa com os Arte-
sãos
817h30: apresentação do trio Gêmeos do 
Forró
818h: Encerramento

Arcebispo Dom Manoel Delson celebra amanhã pela manhã a Missa de Pentecostes que será transmitida pela internet

Dioceses de Campina 
Grande, Patos, Cajazeiras 

e Guarabira, também 
deverão transmitir a Festa 
de Pentecostes através de 

suas redes sociais.

Em três municípios

Governo entrega cestas básicas para 
comunidades atingidas por barragem

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimen-
to Humano (Sedh), continua 
entregando cestas básicas 
para famílias em situação de 
vulnerabilidade social, uma 
das medidas sociais anun-
ciadas pelo governador João 
Azevêdo para minimizar os 
efeitos da pandemia. Des-
ta vez, em articulação com 
o Movimento dos Atingidos 
por Barragem (MAB) foram 
beneficiadas 1.146 famílias 
das comunidades de Pedro 
Velho e Riachão, no município 
de Aroeiras; Cajá e Melancia, 
em Itatuba; e comunidade 
do Costa e de Água Paba, no 
município de Natuba.

Aline Araújo Lima, atin-
gida pela construção da bar-
ragem de Acauã e moradora 
da comunidade do Cajá, em 
Itatuba, agradeceu a inicia-
tiva do Governo do Estado 
neste momento de pandemia. 
“Nossa comunidade agradece 
ao governador João Azevêdo 
e ao secretário Tibério, pelo 
envio das cestas básicas. Elas 
chegam num momento muito 
difícil, pois a pandemia e a 
crise financeira aumentaram 
o preço não só dos alimentos, 
mas da energia, do gás. Por 
isso essa ação vem em boa 

Foto: Secom-PB

hora e é muito importante 
esse apoio do Governo”, co-
memorou Aline.

Já a agricultora Ana 
Paula da Silva Medeiros, 
moradora da comunidade 
de Riachão, no município 
de Aroeiras, revelou que as 
cestas chegam à sua família 
e à sua comunidade em um 
momento muito difícil de 
suas vidas: “Nós não temos 
trabalho, não temos uma 
renda certa para comprar 
nosso alimento e é muito 
triste amanhecer o dia e não 
ter um feijão para colocar no 
fogo. Ficamos agradecidos 

porque essas cestas abaste-
ceram nossas casas”.

“Quando eu fui pegar a 
minha cesta eu vi a alegria, a 
emoção e a gratidão nos ros-
tos das pessoas por estarem 
com aqueles alimentos para 
levar pra casa, para os filhos 
e para a família se alimen-
tar”, relata a agricultora Jose-
fa Anielly, moradora do Sítio 
Riachão, em Pedro Velho.

O Governo do Estado 
vem acompanhado as famílias 
das comunidades atingidas 
por barragem e auxiliando de 
diversas formas.  Em 2020, o 
governador João Azevêdo au-

torizou a execução do Projeto 
Agrovila Águas de Acauã com 
o decreto de desapropriação 
da área e a compra do terre-
no onde será montada toda 
a infraestrutura para a cons-
trução de casas, perfuração 
de poços, abastecimento de 
água individualizado e ou-
tros benefícios para mais de 
100 famílias. Em dezembro 
de 2020, a comunidade do 
Costa, em Natuba, foi visitada 
pela equipe da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento 
Humano que realizou os ca-
dastros das famílias para o 
reassentamento. 

Entrega de cestas básicas pelo Governo do Estado beneficiou 1.146 famílias em situação de vulnerabilidade social
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Cartões-postais
Videoclipe da cantora e compositora paraibana Madu Ayá, que 
se prepara para lançar seu primeiro álbum,  valoriza os pontos 
turísticos na capital. Página 12
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Autor de vários clássicos 
da música, a exemplo das can-
ções ‘Blowin’ in the Wind’, ‘Like 
a Rolling Stone’, ‘Hurricane’, 
‘Knockin’ On Heaven’s Door’ e 
‘The Times They Are A-Chan-
gin’’, o cantor, compositor, es-
critor e guitarrista norte-ame-
ricano Bob Dylan completará 
80 anos de idade na próxima 
segunda-feira (dia 24). 

Um dos notórios fãs pa-
raibanos do artista é o cantor 
e compositor Zé Ramalho, que 
em 2008, no intuito de home-
nageá-lo, lançou CD e DVD Tá 
Tudo Mudando.

Outro admirador é o fotó-
grafo e jornalista Aurílio San-
tos, que confessou o fato de ter 
completado sua “paixão” por 
Dylan a partir dessa reverên-
cia prestada por Zé Ramalho. 

Já o publicitário Láuriston 
Pinheiro observou que, “musi-
calmente falando, Dylan é um 
dos últimos remanescentes de 
uma geração que influenciou 
tudo o que veio a seguir, a par-
tir dos anos 1970, em termos 
de rock e pop. Desde seu início 
no folk, nos anos 1960, até a 
sonoridade híbrida de rock, 
country e jazz que faz hoje, 
Dylan mudou várias vezes sem 
perder sua profunda identida-
de artística, ou ‘verdade mu-
sical’, como alguns preferem 
chamar”, analisou.

Para Láuriston, a poética 
de Dylan, rica em referências 
da tradição oral do folk e do 
blues, mas aditivada com in-
fluências da literatura clássica, 
soou estranha e envolvente 
desde cedo. “‘Aquilo’ não exis-
tia na coloquialidade do uni-
verso do rock dos anos 1960, 
que falava basicamente de 
(des)encontros, conflitos ge-
racionais e lisergia psicodélica. 
Com o tempo, passou a apro-
fundar, através das letras, uma 
espécie de crônica pessoal da 
América profunda. E cristali-
zou um estilo difícil até de co-
piar”, ressaltou.

A aproximação de Láu-
riston Pinheiro com a música 
de Bob Dylan só ocorreu “com 
mais gosto” a partir dos anos 
1970. “Isso aconteceu com os 
discos Desire e Infidels. Antes 
disso, só ouvia as mais conhe-
cidas que tocavam nas rádios, 
‘Lay Lady Lay’, ‘Mr. Tambouri-
ne Man’, etc. e, esporadicamen-
te, uma coletânea emprestada 
por um amigo”, disse ele, que 
tem suas músicas prediletas 
do ídolo: “São ‘Hurricane’, ‘I 
and I’ e ‘Love Sick’. As duas pri-
meiras são dos dois discos que 
eu ouvia muito, nos anos 1970, 
e a última porque causou im-
pacto desde a primeira audi-
ção do disco de 1997, Time Out 
of Mind, produzido por Daniel 
Lanois, que deu outra guinada 
no som de Dylan. Não tenho 
toda a discografia. Tenho mais 
de duas dezenas de discos de 
Dylan, que cobrem fases dis-
tintas. Mas são as que eu gosto 
de ouvir”, informou o publici-
tário.  

“Zé Ramalho foi influen-
ciado por Bob Dylan no perío-
do da contracultura, no fim da 
década de 1960. Ao ouvir um 
disco com vários sucessos de 
Dylan, lhe chamou atenção, em 

particular, seu jeito de cantar e 
as longas letras de suas músi-
cas, de cunho político, social e 
lisérgico. Desde o começo de 
sua musicalidade, Zé Ramalho 
se acha agraciado por ter sido 
comparado a ele como o ‘Bob 
Dylan do Sertão’, na época do 
seu primeiro disco, Avôhai, 
lançado no ano de 1978”, lem-
brou o amigo Aurílio Santos.

Ele acredita que a admi-
ração por Dylan se reflete em 
Ramalho “pela importância de 
sua visão como artista da sua 
época, observando em Bob a 
diferença de genialidade na ori-
ginalidade e, ao mesmo tempo, 
sentimentos dos que sentem 
os desesperos e angústias do 
mundo. É a poesia que Zé Ra-
malho vê em sua música”.

Aurílio Santos deu um 
exemplo da influência que 
Dylan exerce sobre o artista 
paraibano. “É a linha do pro-
jeto ‘Zé Ramalho canta’, que 
originou a homenagem a Bob. 
Zé gravou Tá tudo mudando, 
disco lançado em 2008, no 
qual recria a obra de seu ídolo. 
Por quase dois anos, Zé Rama-
lho encarou o desafio de ver-
sionar para o português, 12 
canções compostas por Dylan, 
mantendo-se, o máximo pos-
sível, fiel ao material original. 
Acredito que a escolha foi para 
não fugir da visão do poeta, 
mesmo citando metáforas 
diferentes ou situações diver-
sas”, afirmou ele, que também 
é coautor, com Kydelmir Dan-
tas, do livro Zé Ramalho na Li-
teratura de Cordel. 

Prêmio Nobel
“A criação de uma nova 

expressão poética dentro da 
grande tradição da canção 
americana”. Essa foi justifica-
tiva da Academia Sueca para a 
concessão do Prêmio Nobel de 
Literatura para o músico Bob 
Dylan, em 1986, o que causou 
surpresa e certa polêmica.

“Em geral, o Nobel tem o 
poder de não só reconhecer o 
valor literário de um escritor, 
mas de uma língua, de uma 
cultura, de uma geração. Since-
ramente, ganhar o Nobel não 
acrescentou nada nem a Dy-
lan, nem ao próprio tema. Por 
mais que reconheça em Dylan 
um gênio, a voz que melhor 
interpretou o século 20, hoje 
em dia, o mundo está cada 
vez mais visual e o principal 
prêmio literário, a principal 
vitrine do mundo dos livros, 
deveria levar isso em conta”, 
afirmou o poeta e jornalista 
Astier Basílio. 

Na ocasião, a Academia 
Sueca lembrou que, além de 
ter produzido álbuns com can-
ções autorais, Dylan também 
publicou trabalhos experimen-
tais, a exemplo de Tarântula, 
em 1971, uma compilação de 
seus escritos e desenhos em 
1973 e, em 2004, crônicas au-
tobiográficas.

“Bob Dylan já entrou 
para a história antes do 
Nobel. Não lhe acrescentou 
nada o galardão. Como admi-
rador, reconheço sua impor-
tância e talento, mas não sou 
favorável. Dylan soube fazer 
com que, em sua voz, o espí-
rito do tempo encontrasse 
seus gritos. Do folk ao rock, 
do blues à poesia beatnik, 

Dylan viveu todas as vidas 
possíveis. A sua obra compõe 
uma espécie de monumento 
e um espelho de beleza, ver-
dade e fúria”, disse Basílio.

Indagado se acredita que 
letra de música pode ser con-
siderada literatura, Astier Bra-
sílio lembrou sua experiência 
acadêmica. “No Brasil, há certa 
tendência aos extremos. Estu-
dei literatura na escola, entre 
fins dos anos 1980 e começo 
dos anos 1990, e nos livros di-
dáticos se mostrava poesia até o 
Concretismo. Dai em diante era 
só letra de música. A ideia exa-
gerada de que a poesia migrou 
para a música foi responsável 
pelo silenciamento de gerações 
de poetas contemporâneos. 
Não há equilíbrio. Poderia se 
estudar as duas vertentes, mas 
o Brasil é um país de tradição 
mais musical que literária, de 
modo que a letra de música tem 
sido mais predominante”. 

Na ocasião da premiação 
com o Nobel para o seu ídolo, 
Zé Ramalho comentou o fato 
para o jornal O Globo. “Toda a 
cultura pop foi premiada junto 
com Bob Dylan. A expressão 
poética de Dylan mudou gera-
ções no mundo inteiro. E che-
gou até lá em Brejo do Cruz. 
Ele fez algo que beneficiou a 
qualidade de vida do ser hu-
mano”, declarou o músico.

Artista ganhará museu, no ano que vem, com 
objetos pessoais e versões inéditas de músicas

Recentemente, o perfil do Bob 
Dylan Center (BDC) nas redes so-
ciais divulgou que o músico ter um 
museu próprio em Tulsa, no estado 
norte-americano de Oklahoma, 
cuja abertura já tem data: 10 de 
maio de 2022.

O local – um prédio de três an-
dares (com uma imensa fotografia 
de Dylan, feita em 1965 por Jerry 
Schatzberg, que estampa a sua fa-
chada) – abrigará cerca de 100 mil 
objetos do artista, como manuscritos 
de composições, registros audio-
visuais e fotografias (como uma 
imagem recentemente descoberta 
de Bob Dylan no palco durante sua 
turnê de 1974 com a banda, tirada 
pelo fotógrafo Barry Feinstein).

O museu contará também 
com área de pesquisa, letras ma-
nuscritas, cadernos de anotações, 

correspondências, instrumentos 
musicais, vídeos raros de apre-
sentações, peças de artes visuais 
e até mesmo gravações inéditas, 
como uma versão de ‘Don’t Think 
Twice, It’s All Right’, gravada por 
ele em 1962 em um apartamento 
de amigos e que apresenta letras 
alternativas da primeira gravação 
conhecida da música, que foi 
lançada no ano seguinte, no The 
Freewheelin 'Bob Dylan.

Uma das atrações prometidas 
são os painéis interativos e de multi-
mídia. Dentre os exemplos, está uma 
recriação de um ambiente de estúdio 
autêntico onde os visitantes experi-
mentarão como é estar presente em 
uma das sessões de gravação históri-
cas do músico. Haverá também uma 
linha do tempo multimídia da vida de 
Dylan, desde seus primeiros anos em 

Minnesota até os dias atuais, escrita 
pelo historiador Sean Wilentz.

A abertura coincidirá com a 
conclusão da catalogação e digita-
lização de um arquivo de peças de 
Bob Dylan adquirido pela Fundação 
George Kaiser e a Universidade de 
Tulsa, em 2016. 

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Bob Dylan Center
Imagens: Divulgação

Em Tulsa, EUA, prédio de três andares com uma imensa foto de Dylan (E) abrigará acervo com mais de 100 mil objetos do artista, como visto na maquete digital (E)

Admirado por paraibanos como Zé Ramalho, músico norte-americano é um cronista da América profunda

Bob Dylan completa 80 anos 
sem mudar a verdade musical

Cantor, compositor e instrumentista Bob Dylan 
se apresenta em São Paulo, em 2008 (acima), 
mesmo ano em que Zé Ramalho lança o ‘Tá 
tudo mudado’, disco cuja capa é baseada no 
clipe ‘Don’t Look Back’, de Dylan (ao lado)

Foto: Eduardo Nicolau/Estadão Conteúdo

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Fotos: Divulgação
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O quadro não era 
diferente do que se vê 
diariamente naquele 
local. Eu me refiro ao 
chão da área coberta do 
Mercado de Artesanato 
de João Pessoa, diante 
da agência da Caixa 
Econômica na Av. Ruy 
Carneiro. Restos de co-
mida e de entulhos da 
noite anterior, juntos 
com restos de gente 
que fazem dali a sua 
cama (?). 

Quem quiser se de-
parar com esta lamentá-
vel cena, vá conferir: an-
tes de chegar o primeiro 
funcionário da agência 
bancária que distribui as 
senhas para atendimen-
tos pelos caixas, uma fila 
do lado de fora, até mais ou menos bem organizada, se posta 
ao longo de toda a agência, com os lugares marcados por um 
“X” já meio apagado pelo tempo de pandemia e espera, pacien-
temente, que o segurança mande entrar.

Entra primeiro quem não depende desse agendamento, 
até porque provavelmente não vai receber o auxílio emergen-
cial, cujo valor mal dá para comprar uma mínima cesta básica 
(um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de farinha, 
um pacote de café, um pacote de fubá e meio quilo de carne 
de charque – se muito) – esses têm de aguardar na fila, com a 
esperança de sair com aqueles trocados que o Governo forne-
ce de esmola. Eles não têm a sorte de participar do churrasco 
com que o presidente comemorou o aniversário da primeira-
dama em que foi servida uma picanha argentina que custa 
1.800 reais um quilo...

Mas, deixando pra lá este presidente irresponsável e 
criminoso, me fixo na figura de uma pobre mulher que, dentro 
da agência desde cedo, todas as manhãs dos chamados dias 
úteis, ela se posta escorada numa das paredes com uma caixa 

de jujubas numa das 
mãos e eleva a outra, 
como a pedir clemência 
aos presentes e entoa 
um triste discurso, creio 
que já está decorado há 
muito tempo:

– Pelo amor de 
Deus, me deem um real 
para que eu possa jun-
tar e comprar comida 
pra mim e para o meu 
filho que está em jejum 
desde ontem...

As pessoas ouvem a 
cantilena e passam sem 
olhar, talvez com ver-
gonha de não acudirem 
aquela pobre e humilha-
da mulher. 

E ela, mostra a caixa 
de jujubas e diz que 
podem levar quantas 

quiserem, desde que deixem um real.
Na semana passada, isso aconteceu mais uma vez às 

minhas vistas e me fez tristonho e convicto que, se Deus 
existe, Ele deveria cuidar mais dos pobres, desvalidos e 
miseráveis e não somente lhes prometer o reino dos céus. E 
eu, que não tinha uma moeda de um real, fiz o que me pare-
ceu mais humano naquele momento: consegui sacar do cai-
xa eletrônico uma nota de dez reais e fiz o que me mandava 
a consciência naquele instante: passei-lhe a nota de dez 
reais e fui saindo, quando ela se pôs de pé, me deu abraço 
(ambos de máscara), quis me entregar a caixa de jujubas e 
desandou a chorar, o que fez todos que estavam presentes, 
se entreolharem e saírem – assim como eu – da agência 
cabisbaixos, silenciosos e, talvez – quem sabe? – com vonta-
de de juntar suas lágrimas às daquela maltrapilha mulher, 
abandonada pelo marido, pela sorte e pelo mundo, com um 
filho, em casa, passando fome...

Para terminar, devo dizer que não consegui segurar uma 
lágrima que, furtivamente, me escorreu pela face...

Dez reais e um choro convulsivo

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

A cavalhada é uma reminiscência 
dos torneios da Idade Média, no qual 
os aristocratas exibiam, em espetáculo 
público, sua destreza e valentia. Na 
época do feudalismo os torneios revi-
viam os combates de gladiadores dos 
circos romanos, agora, porém, nobres a 
cavalo. O combate individual chamava-
se justa e o coletivo, torneio.

A cavalhada foi praticada em todas 
as áreas culturais brasileiras, até mes-
mo na Amazônia.

Embora seja acentuado o desapa-
recimento das cavalhadas em prati-
camente todos os estados brasileiros, 
podemos assimilar três tipos distintos: 
cavalhada teatral, sério-burlesca e 
religiosa. Não seriam fases pelas quais 
passam, mas tipos, sendo que o primei-
ro e o terceiro ainda existem e o segun-
do desapareceu completamente sob 
as rodas dos automóveis de passeio, 
desde que apareceu o corso carnava-
lesco motorizado.

A cavalhada teatral, herança por-
tuguesa, é a forma mais antiga, intro-
duzida no Brasil no século 17, compõe-
se de duas partes distintas: a de jogos, 
igual aos torneios e justas, onde há 
disputa e evoluções e outra – a dramá-
tica, ostentosa, garrida (anunciando o 
começo de ofício divino).

Nas disputas, há os jogos de 
destreza, quais sejam o corta-cana, 
argolinhas, limpeza de lança e garru-
cha, atirando a cabeças de turco com 
pistola, espetando com a espada as 
máscaras espalhadas na liça, num ár-
duo entrevero, arremesso de alcanzias 
(mealheiros), com flores silvestres ou 
não, às namoradas ou esposas e jogos 
de agilidade equestre, como sejam as 
manobras, as carreiras em “S” dobrado, 
em “X”, quebra-garupa, quatro tornos, 
carreira pintada, findando sempre 
tais exibições com uma saudação aos 
mantenedores de cada grupo. Na outra 
parte, na teatral, há a “Embaixada” ou a 
representação da luta entre cristãos e 

mouros, guerrilhas, ataque ao castelo, 
roubo da princesa Florides, troca de 
embaixadas, escaramuças e despedida. 
Antigamente, o espetáculo se dava em 
dois dias distintos e subsequentes, 
hoje em apenas um e a cavalhada faz 
parte de um programa, já não é mais 
uma festa independente.

O segundo tipo de cavalhada seria 
o sério-burlesco: compõe-se de um 
desfile onde os dois grupos distintos 
chamam a atenção do povo: um pelo 
seu manifesto esmero no trajar, outro 
pela forma chocante. Estão ali duas 
classes distintas: a dos aristocratas, 
sob máscaras de fino lavor, cavalgan-
do animais de trato, os homens bons 
da cidade, e noutro grupo, os plebeus 
representados pelos peões com seus 
molambos e jogralidades.

O terceiro tipo, o religioso, consis-
te apenas em um desfile de cavaleiros 
acompanhando a procissão. Em geral, 
este tipo de cavalhada é denominado 
“cavalaria de um determinado santo”: 
Cavalaria de São Benedito, Cavalaria de 
São Roque ou Cavalaria de São Jorge. 
Em geral, quando termina a procissão, 
os cavaleiros ou “corredores” de tal 
santo fazem algumas evoluções sim-
ples, a meia-lua, caramujo, manobra 
zero, como acontece com a Cavalaria 
de São Benedito por ocasião da festa 
da Coroação do Rei Congo em estados 
onde ocorre.

Na cavalhada do Sertão da Paraí-
ba, do tipo religioso, há um elemento 
lúdico – a procura do festeiro para 
chefiar o desfile. Cavalos bem aperados 
(encilhado com esmero) dos brancos e 
negros, os destes, porém, destacam-se 

pela quantidade dos enfeites de flores 
vermelhas na cabeçada e até no rabicho. 
Os cavaleiros não usam esporas para 
fustigar os animais – “porque desagrada 
o santo” – mas talas e chicotes.

Os cavaleiros passeiam de um lado 
para o outro, aos montes, procurando 
o “rei” ou festeiro. A busca continua 
até as 17h, quando é encontrado “num 
lugar que ninguém sabe”. Um emissá-
rio ao descobrir o rei, dá um tiro de 
pistola para o ar e como prêmio da 
descoberta, desfilará tendo como orde-
nança o rei Congo e um congueiro. Há 
então imediata concentração de todos 
os cavaleiros participantes da festa de 
Nossa Senhora do Rosário, no local de 
onde partiu aquela salva; agora ouvem-
se várias, pois vai ter início o desfile da 
cavalhada, que percorrerá as principais 
ruas da cidade ou lugarejo – é a procis-
são a cavalo. 

São duas colunas de cavaleiros. 
À frente vem o corneteiro tocando 
clarim, atrás, dois cavaleiros: um com 
bandeira branca enfeitada de fitas 
amarelas e outro com bandeira ama-
rela e branca em cujo topo do mastro 
tem uma centena de fitas vermelhas. 
Atrás dos porta-bandeiras, três cava-
leiros: um com trajes civis (aquele que 
descobrir o esconderijo do rei, certa-
mente será o festeiro do ano seguin-
te) e outros dois que ladeiam, quais 
ajudantes de ordem, com os uniformes 
da congada, um é o rei Congo e outro 
um congueiro. Pouco atrás dos três 
cavaleiros descritos, vem o rei festeiro, 
ladeado por dois cavaleiros de branco 
com suas espadas em guarda; a seguir, 
cerca de uma centena de cavaleiros. 
No intervalo entre as duas colunas, 
de cavaleiros em desfile, em frente ao 
séquito do rei, dois cavaleiros empu-
nhando espadas desembainhadas, 
ficam no vai e vem como que arruman-
do as colunas – são os mantenedores. 
Fechando a retaguarda da cavalaria 
vem a plebe a pé.

Cavalhadas
 A cavalhada foi praticada 

em todas as áreas culturais 
brasileiras, até mesmo

na Amazônia 

Foto: Divulgação

“Ela se posta escorada numa das paredes com uma caixa 
de jujubas numa das mãos e eleva a outra, como a pedir 
clemência aos presentes e entoa um triste discurso”

Yamandú e Toquinho

Encontro resulta 
em álbum

Quando o mundo somava quase sete meses em regi-
me de isolamento, em outubro de 2020, o produtor Marco 
Mazzola conseguiu realizar um dos mais originais projetos 
online da era pandêmica. A uma população de amantes do 
jazz, que sofria sinais de abstinência de uma das expressões 
que mais dependem de presenças físicas para acontecer, 
convenceu os donos da marca suíça Montreux Jazz Festival 
e fez o que nem a matriz ousou fazer: uma segunda edição 
do evento no Rio, sediada em um hotel que garantisse uma 
bela vista da orla que o mundo se acostumou a ver.

Contou com uma base nos Estados Unidos, de onde 
os artistas que não podiam viajar fariam seus shows, e 
levou para o Fairmont Copacabana nomes que já estavam 
no Brasil. Stanley Jordan, no País, se uniu ao guitarrista 
Diego Figueiredo; o grupo vocal gospel Sing Harlem fez 
sua homenagem a Milton Nascimento dos Estados Uni-
dos e Milton a respondeu daqui; Letieres Leite compare-
ceu com sua Orkestra Rumpilezz e Toquinho e Yamandú 
Costa cruzaram seus violões.

O show de Yamandú e Toquinho, feito em 25 de outu-
bro de 2020, mesmo sem grandes planejamentos e depois 
de apenas dois ensaios, foi lançado em áudio ontem. “Não 
há pretensão alguma em fazer sucesso com isso”, diz Ya-
mandú ao Estadão, de Lisboa, onde vive desde dezembro 
de 2020. “O que fizemos foi uma grande homenagem ao 
violão brasileiro, mais do que às nossas carreiras.” Surpre-
so com a decisão do lançamento, Toquinho também tirou 
o foco de qualquer cerimonial. “Se soubesse que seria lan-
çado, eu teria ensaiado mais”, disse, rindo.

São dez temas nos quais se revezam os representan-
tes de duas gerações e escolas de violões tão diferentes, 
e este parece ser um ponto que fica interessante ao vivo. 
Eles só se encontram mesmo em quatro momentos: ‘Ape-
lo’ (de Baden Powell e Vinicius de Moraes, de 1966); no 
choro ‘Odeon’ (Ernesto Nazareth, de 1909, com letra que 
Vinicius foi colocar só em 1968); em ‘Tua Imagem’ (de 
Canhoto da Paraíba, de 1968); e na música ‘Bachianinha 
nº 1’ (do mestre de Toquinho, Paulinho Nogueira, feita 
em 1965). Em outros temas, fazem suas performances 
solo: Toquinho nas caymmianas ‘O Bem do Mar ligado 
a Saudade da Bahia’ e em ‘Asa Branca’, e Yamandú em ‘A 
Legrand’, feita ao francês Michel Legrand, mas inédita em 
gravações; além de ‘Porro’ e ‘Sarará’.

Por vezes, há um pouco de Yamandú em Toquinho 
quando se ouve a abertura de ‘O Bem do Mar’. Sua mão 
direita vem mais pesada na intensidade com que age so-
bre as cordas, tão marcante nas explosões do amigo gaú-
cho. A voz de seu violão, algo entendido logo no início de 
suas aulas, ainda menino, com o professor Paulinho No-
gueira, e que se tornou uma marca antes mesmo que ele 
virasse o compositor consagrado por parcerias – Jorge 
Ben, Chico Buarque, Vinicius –, se faz muito das melodias 
tocadas ao mesmo tempo que os acordes que encadeia 
como um mestre. O violão de Toquinho é das canções, das 
harmonias, e não dos solos, o que não o torna menor. Mas 
o clima do espontâneo que se vê em sua passagem por 
Montreux cobra um preço. Nem todas as frases chegam 
limpas e os andamentos podem se apressar. Coisas das 
apostas nas quais mais valem as amizades e o sabor do 
momento do que o peso da exatidão.

A origem de Yamandú, bem mais ao sul do paulista-
no Toquinho, vem da confluência de argentinos, gaúchos 
e mouros. O choro do Sudeste só chegou depois. Sim, ele 
diz, a colonização árabe em território gaúcho é percebi-
da. “A relação com o cavalo, o assado, temos muito desses 
resquícios.” E, na música, ele se reconhece agora ainda 
mais, respirando os ares de Lisboa. Seu violão de per-
sonalidade flamenca e cigana parece procurar sempre o 
espetáculo, algo que o difere da sobriedade de Raphael 
Rabello, e não se doma por partituras que, aliás, ele não 
lê. O outro lado de quem mantém uma temperatura sem-
pre elevada em sua performance talvez esteja nos efê-
meros tempos na delicadeza e na pouca capacidade de 
permanência nos campos da contemplação. O violão de 
Yamandú, como um bailarino espanhol, quer sempre os 
aplausos depois de um grand finale.

Sua vivência ibérica vai render um primeiro projeto 
a ser divulgado a partir do próximo dia 12. Caminantes é 
um álbum gravado em trio, com seu violão de sete cor-
das, a guitarra portuguesa do lusitano Luis Guerreiro, um 
virtuoso expoente da música moderna portuguesa que já 
esteve com a cantora Mariza em grandes salas de concer-
to do mundo, e o bandoneon do argentino Martin Sued, 
também de digitações ágeis e frases longas. Um álbum 
autoral que mostra uma outra matriz racial pouco falada, 
mas muito formadora da linguagem brasileira não ligada 
diretamente à África. A música peninsular de Yamandú, 
Sued e Guerreiro mostra como o fado, o tango e a milonga 
saem, ao final, de uma mesma mãe.

Julio Maria
Agência Estado

Foto: Marcos Hermes/Divulgação

Canhoto da Paraíba está no repertório de Toquinho (E) e Yamandú (D)
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em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

A Parahyba é mesmo cheia de surpresas e en-
cantos. Na caatinga agrestada do alto da Borborema, 
predominante no cume de uma de suas serras, há uma 
torre pontiaguda e de pedra. Está localizada entre os 
municípios de Massaranduba e Riachão do Bacamar-
te e pelo seu total e intrigante destaque na paisagem, 
foi escolhida como passagem do marco divisor desses 
dois municípios. Trata-se de um matacão (bloco de pe-
dra sobre um lajedo) de natureza granítica com o topo 
bem delgado ostentando um cruzeirinho muito antigo. 
Partindo de João Pessoa com destino a Campina Gran-
de, através da BR-230, observa-se no quilômetro 127, 
do lado direito, uma grande pedra afilada, com aspec-
to de torre. Sua exuberância é enorme e todos que por 
ali passam são tentados a observar e admirar o monu-
mento, até os menos sensíveis. Sua característica deu 
nome à localidade: Fazenda Torre, de propriedade do 
político Perón Japiassú, onde se encontra o Parque de 
Vaquejada Liberal.

Este matacão repousa em um grande lajedo aflo-
rado bem no alto do serrote, é um gigante de aproxima-
damente onze metros de altura e oito de largura. Ele 
pode ser admirado em um raio de muitos quilômetros, 
e quem subir até lá poderá avistar de um verdadeiro 
mirante toda a paisagística serrana, rodeado de uma 
interessante vegetação de cactos e bromélias. 

Não bastasse o monumento lítico ser por si só 
esplêndido, em sua face noroeste há um verdadeiro 
painel de inscrições rupestres antiquíssimas, pré-his-
tóricas, ocupando uma porção considerável da super-
fície alisada do bloco rochoso. Aqueles testemunhos 
enigmáticos são provas incontestes de que essa re-
gião do planalto é povoada há milhares de anos e os 
povos que deixaram as marcas de sua cultura disse-
minaram esses símbolos por vasto território, já que 
é sabido pelas pesquisas arqueológicas empreendidas 
no Estado a existência de centenas de pinturas ocul-
tas nas matas, ornando rochas.

Na Pedra da Torre temos inscrições que foram 
gravadas a fortes golpes com ferramenta feita de ou-
tra rocha com maior grau de dureza; não são tão pro-
fundas como aquelas que existem na Pedra do Ingá, 
são mais rasas, picotadas, alisadas, sobre a parede 
pétrea previamente untada com uma tinta vermelha, 
provavelmente com a intenção de obter um maior 
destaque para os testemunhos gravados que ficam 
esbranquiçados, como uma base, uma tela. Ao longo 
do matacão também se encontra algumas figuras e 
manchas pintadas em vermelho, feitas com uma tinta 
obtida com o corante rubro resultante da fragmenta-
ção do óxido de ferro, umas pedrinhas avermelhadas, 
comuns nestes terrenos, ricas em ferro. Como fixador 
do corante, usavam alguma seiva vegetal ou mesmo 
gordura animal. 

O posicionamento geográfico do serrote em meio 
aos cordões de serra é estratégico, pois do alto vê-se 
toda a região num raio de pelo menos 20 quilôme-
tros. Penso que no tempo dos indígenas, seria possi-
velmente um importante lugar para observação, seja 
para planejamento e execução de caçadas ou mesmo 
para a visualização de outras tribos que por ventura 
perlustrava a região, levando-os a se defender ou ata-
car, caso fosse necessário. Essa pode ser a razão deles 
terem marcado aquele lugar.

As inscrições gravadas possuem formas geomé-
tricas bastante complexas, predominando as linhas 
sinuosas e os círculos, além de alguns pontos que a 
arqueologia denomina de capsular. As pinturas, além 
de dar vivacidade às gravuras, apresentam diversos 
símbolos geométricos e muitas manchas, não sendo 
de fácil identificação ou discernimento. Assim, a sua 
decifração não é possível pois o código cultural que 
traduz aquelas marcas se perdeu na bruma dos tem-
pos e, como sabemos, o processo colonizador sucum-
biu em quase a totalidade os grupos indígenas, ani-
quilando a chance de entendermos plenamente esse 
tesouro ancestral hoje coberto pela aura enigmática 
do mistério.

Monumento natural e histórico, a Pedra da Torre 
é mais um cantinho que todo mundo deveria conhe-
cer, atrativo turístico do Agreste paraibano que deve 
ser explorado pelos amantes da arqueologia, da aven-
tura e da natureza. Vale a pena conferir.

Torre de pedra

Colunista colaborador

“Sensacional. Tem a 
abertura mais assustadora 
que eu já li em muito tempo. 
A HQ como um todo rende 
uma leitura envolvente, da-
quelas de ler até tarde da 
noite”, chegou a comentar o 
‘Mestre do terror’ Stephen 
King sobre o álbum Green 
River Killer - A Longa Caça-
da a um Psicopata (Darksi-
de Books, 248 páginas, R$ 
64,90), com arte de Jona-
than Case e roteiro de Jeff 
Jensen, que é o filho do in-
vestigador do caso na épo-
ca, Tom Jensen.

O assassino de Green 
River, na região de Seattle, 
é um dos casos mais conhe-
cidos dos Estados Unidos, 
graças aos números vulto-
sos: dezenas de vítimas e 
uma investigação que se ar-
rastou por décadas. Embora 
não apareça na obra, outro 
notório serial killer teve par-
ticipação ativa no processo: 
Ted Bundy ofereceu algumas 
ideias sobre o perfil do as-
sassino e a importância dos 
lugares onde os corpos fo-
ram encontrados.

Entre 1982 e 1998, Gary 
Leon Ridgway matou 48 mu-
lheres, tornando-se um dos 
mais procurados assassinos 
em série norte-americanos.

A história em quadri-
nhos conta essa história de 
um ponto de vista bastante 
privilegiado, o de Tom Jen-
sen, investigador respon-
sável por conduzir a busca 
pelo assassino. Com o arras-
tar dos anos em que o caso 
esteve sem solução, o leitor 
acompanha o avanço das 
técnicas de investigação, o 
desgaste dos policiais en-

volvidos e as oscilações de 
interesse da opinião pública 
pelo caso.

Lançada originalmente 
nos EUA pela Dark Horse, 
em 2011, no ano seguinte 
Green River Killer ganhou o 
prestigiado Prêmio Eisner 
na categoria Melhor Traba-
lho Baseado na Vida Real.

O roteirista Jeff Jensen 
é escritor e jornalista. Tra-

balhou por 18 anos na En-
tertainment Weekly e virou 
o principal crítico de TV da 
revista. Em 2015, junto a 
Brad Bird e Damon Lindelof, 
Jensen foi um dos roteiristas 
do filme Tomorrowland: um 
lugar onde nada é impossí-
vel. Com Jonathan Case, ele 
coescreveu o livro de prelú-
dio Before Tomorrowland e 
foi roteirista do seriado da 
HBO Watchmen.

Já o desenhista Jona-
than Case atua também 
como escritor e pintor. Ele 
é mais conhecido no Brasil 
por ter trabalhado em séries 
de super-herói como Bat-
man ’66 (baseado no seriado 
camp de TV dos anos 1960) 
e Superman: Alienígena Ame-
ricano (ambos publicados 
por aqui pela Panini).

HQ acompanha caçada a um dos mais 
procurados assassinos em série dos EUA

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da

Editora DarksideRoteirista da obra, Jeff Jensen, é o filho do investigador do caso na época

Foto: Divulgação

Música

Elba Ramalho participa 
de festival beneficente

Elba Ramalho e Preta Gil cantam 
neste sábado, sucedidas por Vanessa 
da Mata e Negra Li amanhã, em festival 
beneficente transmitido ao vivo para 
todo o país, a partir das 18h30, pelo 
canal de TV por assinatura Music Box 
Brazil. As apresentações fazem parte 
da estreia do projeto ‘Cultura nas Esta-
ções’, iniciativa gratuita que promove 
cultura, educação e empreendedoris-
mo no ambiente digital.

“Fico contente com esta valoriza-
ção da mulher, com o carinho com as 
mães, que tanto prezam seus filhos. Ser 
mãe é cuidar, é proteger; é realmente 
gerar a vida. Neste momento tão afliti-
vo, vamos celebrar a vida. Espero que 
cada uma de nós consiga transmitir 
alegria e afeto neste encontro”, disse a 
paraibana em entrevista para O Globo. 
“Recentemente, assisti a uma artista 
de Niterói que se chama Daíra e canta 
lindamente, quando ela estava se apre-
sentando no Theatro Municipal, que é 
um lugar lindo. E esse cuidado que a 
cidade tem é fundamental para a reno-
vação e a sobrevivência da nossa cul-
tura. Cultura é o nosso legado, é o que 
fica para sempre”.

 Toni Garrido será o mestre de 
cerimônia nos dois dias, conduzindo 
as aberturas e os encerramentos das 
apresentações em palco ao ar livre, 
sem presença de plateia, em acordo 
com os protocolos pandêmicos, ins-
talado no museu Caminho Niemeyer, 
em Niterói, de frente à Baía de Gua-
nabara, no Rio de Janeiro. Os atores 
Rafael Zulu e Juliana Knust também 
participam da transmissão, intera-
gindo com o público.

Os espectadores podem fazer 
doações financeiras durante as apre-
sentações, por meio de QR Code na 
tela do Music Box Brazil. O valor ar-

recadado será revertido em alimen-
tos distribuídos pelo Centro de Aten-
ção e Atendimento à Aids (Caaids), 
em São Gonçalo, e o movimento Ci-
dadania Contra a Fome (Firjan/Sesi), 
ambos do Rio de Janeiro.

Sandra de Sá conduz o esquen-
ta do evento no sábado e Fernanda 
Abreu no domingo, com transmissão 
a partir das 16h no canal da Enel Bra-
sil no YouTube. O Music Box Brazil está 
disponível em Claro HD/Net HD (623), 
Claro/Net (123), Oi TV (145) e Vivo TV 
(637), além de operadoras locais.

Foto: Divulgação

Elba canta hoje na estreia do projeto ‘Cultura nas Estações’, cujas doações vão para instituições filantrópicas

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial do

Music Box Brazil

Matacão está localizado entre Massaranduba e Riachão do Bacamarte

Foto: Acervo Pessoal
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Madu Ayá lança produção audiovisual do single ‘Me Devora na Manha’, uma mistura de regionalismo com pagode baiano

Com imagens em alguns 
dos pontos turísticos mais vi-
sitados da capital paraibana, 
a cantora e compositora pes-
soense Madu Ayá lança o vi-
deoclipe do single ‘Me Devora 
na Manha’. A canção divulgada 
em plataformas digitais em 
fevereiro aponta para novos 
rumos na trajetória da artis-
ta. “Esse single marca minha 
carreira”, afirma ela que já se 
prepara para lançar seu pri-
meiro álbum.

Lançado recentemente, o 
novo clipe com direção e rotei-
ro de Edu Peres já contabiliza 
quase 10 mil visualizações no 
YouTube e conta com imagens 
do Centro Histórico de João 
Pessoa, como o Porto do Ca-
pim, praça Antenor Navarro; 
e segue até as praias, como a 
de Jacaré e a de Barra de Gra-
mame. “O fato de eu ter colo-
cado pontos históricos de João 
Pessoa no clipe fez com que eu 
levasse a Paraíba para todos 
os lugares onde minha música 
está tocando. Tenho recebido 
mensagens de pessoas que co-
nheceram João Pessoa, viram o 
clipe e ficaram com o desejo de 
voltar”, conta Madu.

A canção ‘Me Devora na 
Manha’ foi composta e produ-
zida durante a pandemia, mas 
procura fugir dessa circuns-
tância apresentando-se de 
forma leve e descontraída, re-
tratando o sentimento de que-
rer amar. Madu Ayá descreve 
sua música como uma mistura 
de regionalismo com pagode 
baiano. “A gente pode colocar 
o gênero todo como axé, mas 
tem sim um mescla com pa-
gode baiano e MPB”, descreve. 
A cantora afirma que busca 
agora direcionar sua carreira 
para canções que tragam esse 
tipo de sonoridade. 

Desde que foi semifina-
lista do Festival Nacional da 
Canção, em 2018, com a in-
timista ‘Me Tira D’eu’, e de 
ter se apresentado em trios 
elétricos durante o Carnaval 
de João Pessoa, Madu tem in-
vestido em ritmos mais dan-

çantes e propostas mais pop 
em seu repertório. “Tinha um 
lado meu que eu precisava 
colocar para fora através dos 
meus lançamentos. Eu tenho 
tanto um lado mais intimista 
que gosta de pegar o violão e 
cantar sobre coisas mais pro-
fundas, como tenho também 
um lado que querer pular no 
palco, sair dançando”, avalia. 
Pensando nisso, ela lançou no 
ano passado ‘Atrevida’, que já 
revela a sua propensão ao axé, 
e ‘Porcentagem’, em parceria 
com o cantor e compositor 
baiano Roberto Coelho, que 
Madu Ayá diz classificar a mú-
sica como “pop com dendê”.

“Estava buscando sair 
dos questionamentos mais 
intimistas e mais profundos 
perante a pandemia. Então, eu 
usei a arte para fugir um pou-
co disso, para buscar algo que 
levantasse o astral e falasse 
de amor de maneira profun-
da, mas com uma linguagem 
mais leve”, declara a cantora, 
que diz ter passado por um 
momento transformador du-
rante este tempo de isolamen-
to social. “Durante a pande-
mia, percebi que estava tendo 
um novo olhar para o mun-
do. Meus sentimentos eram 
mais leves. Eu tive muito mais 
amor pelo mundo e por mim 
mesma. Tudo isso fez com que 
eu criasse canções e colocasse 
para fora essa luz. Era tanta 
mudança que eu não aguen-
tei mantê-las só por dentro”, 
complementa.

Com suas canções ga-
nhando uma identificação 
mais coesa musicalmente, 
Madu já prepara um álbum 
que deve ser lançado no se-
gundo semestre deste ano 
para registrar essa sua nova 
fase. “Eu estou trabalhando 
agora na curadoria das can-
ções, e vai ter esse conceito, 
essa união. Espero que em ju-
lho eu já tenha alguma novida-
de sobre esse EP”, acredita. 

A artista revela estar 
bastante feliz com o resulta-
do que vem tendo do público 
até o momento. Segundo ela, 
‘Me Devora na Manha’ tem en-
trado em playlists nacionais, 

sendo incluída em coletâneas 
realizadas por plataformas 
de streaming de música e 
por personalidades, como 
o ator Lúcio Mauro Filho. 

Desde muito cedo 
Madu já mostrava afabili-
dade pela música e, sendo 
assim, aos 11 anos, já to-
cava violão e dava gênese 
a sua carreira, compondo 
seus primeiros versos. 
Tocando violão desde os 
11 anos de idade, a ar-
tista participou em sua 
adolescência de bandas 
de garagem, nas quais 
cantava MPB e rock nacio-
nal. Torcedora do Botafogo 
da Paraíba, Madu Ayá vira-
lizou na Internet em 2019 
quando resolveu fazer uma 
música em homenagem ao 
seu time de coração. O suces-
so levou a compositora a se 
apresentar cantando e tocan-
do a canção/hino no estádio 
Almeidão, antes da partida 
do Botafogo durante a 
Copa do Nordeste. Com 
um desempenho errá-
tico do time pessoense, 
a artista não tem dei-
xado o time de lado. 
“O futebol tem dessas 
coisas: uma hora a gen-
te está ganhando, outras 
a gente cai um pouco. Mas isso 
faz parte do esporte. A vida 
de torcedor é essa: ser feliz 
com o time e sofrer junto com 
ele também. Espero que essa 
onda mude”, almeja.

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Clipe de cantora da PB valoriza 
os pontos turísticos na capital
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Virá algo como uma limpeza cármica?
       “Acabamos de 
informar as nossas 
informações”. Juro que 
ouvi essa frase no rádio 
em um táxi em que fiz 
o percurso Cruz das 
Armas-Rógers. 
        Olhei para o asfal-
to largo da Vasco da 
Gama e decidi retirar, 
no outro dia, do arqui-
vo um trecho de um 
artigo que Fernando 
Pedreira publicou no 
Rio sobre os rumos 
desta pátria:
       “Não sei  o que 
diria Bertrand Russell, 
se fosse ainda vivo e 
se entendesse dessas 
coisas latinas. O fato, 
entretanto é que, ao 
menos no Brasil em 
que estamos hoje vi-
vendo uma experiência 
linguística curiosa, que 
talvez não o desgos-
tasse inteiramente. 
Temos, entre nós, cada 
vez mais crianças (em 
números absolutos) 
que não têm escola, e 
cada vez mais escolas 
que não ensinam virtu-
almente coisa nenhu-

ma a seus alunos. Em 
compensação, vamos 
aprendendo compul-
soriamente a pro-
nunciar as palavras 
com os locutores da 
TV e do rádio, assim 
como aprendemos a 
nos comportar a ver 
a vida com os artis-
tas das telenovelas. 
Nem ortografia, nem 
regras de gramática, 
nem nada”.
      

nnnnnn

       Enquanto as 
paraibanas locutoras 
de FMs entram numa 
“competição” para dizer 
mais cariocamente a 
palavra “contigo” um 
dos locutores de uma 
passarela em Tambaú 
repetiu umas 50 vezes 
“o pobrema”. É isso aí; 
“o pobrema”. 
       Mas, o que fazer?  
Chamar a Polícia ou a 
Academia? A burocracia 
ou a tecnocracia? 
       Dormi com o pro-
blema do “pobrema”. O 
clichê do clichê? 

Clichê do clichê

Vi uma média porção, até hoje, 
de filmes de antecipação de 
sociedades totalitárias usando 

recursos tecnológicos sofisticados para 
manter o povo numa condição de moderna 
escravatura. Entre eles, a obra-prima Fahren-
heit 451, de François Truffaut. Mas, nenhum 
me chocou tanto quanto O sobrevivente (The 
running man), de Paul Michael Glaser, que 
revi em DVD.

Deixo claro que o choque em relação a 
O sobrevivente, com Arnold Schwarzeneg-
ger, não foi por uma questão de linguagem, 
de estética, de cinema em si, pois o filme 
de Glaser, em alguns momentos, chega a 
ter ares de um thriller de classe C, como é o 
caso de seu final.

O choque veio pela descoberta 
súbita, nas nossas caras, de que a 
sofisticação tecnológica desenvolvi-
da por cima de uma sociedade de 
maioria claramente pobre (como é 
hoje o caso do Brasil), ou de tendên-
cias naturalmente conformistas. É o 
caso dos EUA, que dividiu-se entre 
Donald Trump e Joe Biden (foto) – 
ainda bem que o democrata ganhou 
e já está no poder. Os EUA têm de 
evitar a “maluquice” mostrada em 
O sobrevivente. Ou seja: numa “ilha” 

de edição de TV, computadores podem mon-
tar a imagem de qualquer pessoa fazendo o 
que ela nunca fez e levar ao ar para todo o 
país, coast-to-coast, simultaneamente.

Por exemplo: você é preso, sem cul-
pa, e a programação de sua imagem, na 
“ilha” tecnologicamente avançadíssima 
de TV, pode lhe mostrar, nas telinhas e 
telões, matando uma velhinha de 95 anos 
e cinco de seus bisnetinhos, com todos os 
detalhes. 

Se os rumos da História fossem em 
direção ao autoritarismo declarado, ao 
governo assumidamente totalitário, então 
seriam inevitáveis as cenas desenroladas 
no filme de Paul Michael Glaser. Só que 

na  vida real, as possibilidades do final 
feliz de O sobrevivente serão dezenas de 
vezes menores. 

Leve-se em conta que o fim do filme 
em questão foi em decorrência muito 
mais do muscle power de Schwarzeneg-
ger do que da organização da Resistên-
cia de então.  

nnnnnnnnnn

Não quero ser pessimista. Ainda 
adoro uma boa dose de otimismo, assim 
como vocês, nesta segunda década do 
século 21. Entretanto, não sou imbecil – 
como os leitores da coluna também não 
–  para não recordar que a Resistência ao 
nazismo durante a Segunda Guerra não 
enfrentava baterias, armações, redes e 
recursos supertecnológicos. A coisa era 
mais pau-a-pau.

Também não abraço o fatalismo por 
dentro e ao redor de antológicas profe-
cias e do bíblico Apocalipse. No entanto, 
pode ser que as imagens de O sobrevivente 
tenham de acontecer para vir alguma coisa 
como uma “limpeza cármica”, de morte 
definitiva dos efeitos de uma causa ruim 
que a própria sociedade capitalista criou e 
desenvolveu.

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe de
‘Me Devora na Manha’

Contabilizando quase 10 mil 
visualizações no YouTube, 
clipe conta com imagens 
do Centro Histórico de João 
Pessoa e segue até as praias, 
como a de Jacaré e a de 
Barra de Gramame
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Promotor de Justiça diz que denúncia revela possível fraude para contratar servidores comissionados em Bayeux

A Promotoria de Justi-
ça do Ministério Público da 
Paraíba (MPPB) em Bayeux 
recebeu, ontem, denúncia de 
falsificação da assinatura da 
prefeita do município, Lucie-
ne Gomes (PDT), para con-
tratação de servidores co-
missionados. “Fui informado 
pelo Cartório da Promotoria 
há poucos minutos, não pos-
so adiantar detalhes, mas 
vamos investigar”, afirmou, 
por telefone, o promotor de 
Justiça Demétrius Castor de 
Albuquerque Cruz.

Ele explicou que, apesar 
“da enxurrada de denúncias” 
que vem sendo publicadas 
pela imprensa, essa é, de 
fato e no momento, a única 
denúncia formalizada jun-

to ao Ministério Público no 
município. Adiantou ainda 
que, apesar também de as 
notícias envolverem sempre 
partidos e políticos, a de-
núncia formalizada chegou 
assinada por um morador 
da cidade.

Demétrius Castor afir-
mou que procura “filtrar 
bastante” o que chega até 
ele e que desconhece denún-
cias sobre “quadrilhas na 
Secretaria da Saúde de Ba-
yeux e em outros setores da 
prefeitura local. E mais: que 
não leva as notícias de sites 
noticiosos em consideração. 
“Muita coisa publicada em 
sites é politicagem e eu filtro 
ao extremo. Se alguém me 
liga, falando dessas coisas, 
mando trazer as provas. Eu 
só não vou é mandar ins-
taurar inquérito baseado, 

unicamente, em portal de 
notícia”, avisou.

Além da denúncia sobre 
falsificação da assinatura da 
prefeita, da quadrilha na saúde 
e de outras supostas irregula-
ridades, ele disse que já lhe te-
lefonaram recentemente para 
dizer estar de posse de um pen 
drive com todas as corrupções 
da prefeita, mas que para tudo 
isso ele pede as provas.

“Eu não vou dar trela a 
tudo que chega e a tudo que 
sai nos portais, porque, as-
sim, ninguém poderia mais 
trabalhar, fazer outras coi-
sas”, alegou Demétrius, ao 
justificar que a denúncia re-
cebida poucos minutos an-
tes da entrevista e que trata 
de falsificação de assinatura 
da prefeita vai ser apurada, 
porque é fruto de uma ação 
formalizada.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

MPPB investiga falsificação 
de assinatura de prefeita

Seridó e Curimataú
Devido ao aumento no número de casos de covid-19 nas Regiões do Seridó 
e do Curimataú, o presidente de consórcio intermunicipal de saúde, Neto 
Nepomuceno (DEM), está sugerindo um lockdown em 14 cidades. Página 14
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“Quadrilha na Saúde” seria boato

Contratação de empresa de advogados

As denúncias bem mais graves 
e que tratam da existência de uma 
“quadrilha na Secretaria da Saúde 
do município ainda continuam no 
campo dos boatos, porque, até on-
tem, segundo o procurador jurídico 
da Prefeitura de Bayeux, Cecílio 
Ramalho, não chegaram ao Minis-
tério Público para serem checadas e 
comprovadas.

“O ônus da prova cabe a quem 
acusa”, afirmou o procurador, ao 
explicar que, apesar de ter espalhado 
a notícia por vários sites da Grande 

João Pessoa, o seu autor (o vereador 
Betinho da RS, do PDT) não apresen-
tou nenhuma prova sobre os fatos.

Cecílio Ramalho explicou que a 
Procuradoria e a prefeitura não têm 
o que fazer, porque o denunciante 
citou irregularidades que teriam 
sido praticadas pelo ex-secretário 
da Saúde que foi afastado. Ele tra-
tou o fato como notícia que poderia 
ter sido “requentada” e que, se tiver 
provas do que disse aos sites, que 
o vereador Betinho as apresente ao 
Ministério Público.

O vereador Betinho não foi lo-
calizado para falar sobre o assunto, 
mas, como um dos principais nomes 
da oposição política no município de 
Bayeux, o presidente do Cidadania, 
Jeferson Kita, também tratou dessas 
denúncias. Segundo ele, mesmo 
ainda não tendo ganhado as salas 
do Ministério Público de Bayeux, 
as denúncias contra a prefeita são 
muitas e caminham mesmo para a 
possibilidade de tirá-la do mandato.

“Conhecemos todas essas mais 
citadas, mas já se fala também em 
empresa de advogados e tudo isso 
mostra como, desde a campanha, a 
prefeita saiu vendendo a prefeitura 

para conseguir conquistar e para se 
manter no mandato”, afirmou Kita, 
ao lembrar que o “loteamento de 
cargos” começa com os vereadores 
que, dos 13, cinco hoje estão como 
secretários.

Ele disse ainda que, se a prefei-
tura conta com uma Procuradoria, 
não tem o porquê contratar em-
presa de advogados para a defesa 
da prefeita ou dos interesses do 
município, e que, além dos sites, 
essas denúncias estão ganhando 
espaço entre a população e devem 
trazer problemas sérios para a ad-
ministração nos próximos dias ou 
nas próximas semanas.

OAB e servidores do Judiciário criticam auxílio-saúde

TJPB se pronuncia sobre a repercussão negativa

O Programa de Assistên-
cia à Saúde Suplementar, que 
beneficia os juízes paraibanos 
com o ressarcimento de des-
pesas com saúde, aprovado 
na última quarta-feira (19) 
pelo Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB), está sendo 
criticado pela Ordem dos Ad-
vogados do Brasil na Paraíba 
(OAB-PB) e pelos servidores 
do Judiciário estadual.

De acordo com o presi-
dente da OAB paraibana, Pau-
lo Maia, apesar dos servidores 
públicos merecerem ter uma 
remuneração justa e digna, 
eles não devem ter privilé-
gios sobre o cidadão comum. 
“O trabalhador da iniciativa 

privada paga suas obrigações 
regulares com o valor do seu 
salário, sem a percepção de 
auxílios financeiros comple-
mentares”, comentou.

Além disso, os servidores 
do Poder Judiciário protesta-
ram contra a decisão, através 
do Sindicato dos Técnicos e 
Analistas do Poder Judiciá-
rios (Sintaj) e a Associação 
dos Servidores da Secretaria 
do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba (ASSTJE-PB). Em nota 
conjunta, eles manifestaram 
posicionamento contrário à 
aprovação da proposta.

Segundo os sindicatos, 
o gasto anual estimado para 
custear a medida é de aproxi-
madamente R$ 4,7 milhões, 
beneficiando 261 magis-
trados. “Mesmo diante das 

gravíssimas consequências 
econômicas, sociais e para a 
saúde pública, causadas pela 
mais grave crise sanitária do 
país, é de causar grande estra-
nheza e indignação o fato de o 
Tribunal de Justiça direcionar 
recursos públicos para bene-
ficiar, justamente, aqueles que 
já se encontram no topo da 
pirâmide salarial, no âmbito 
do serviço público estadual”.

Além disso, a nota criti-
ca a diferença no tratamento 
entre os magistrados e os ser-
vidores do Judiciário da Pa-
raíba. “Sem reposição salarial 
há quatro anos, forçados, diu-
turnamente, a garantir maior 
produtividade ao Judiciário 
estadual através de metas ina-
tingíveis, são ignorados em 
suas demandas financeiras”.

O Tribunal de Justiça 
de pronunciou, ontem, so-
bre a repercussão do caso, 
acusando a imprensa local 
de distorcer as publicações. 
Segundo o TJPB, a resolução 
cumpre uma determinação 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNJ), que instituiu a As-
sistência à Saúde Suplemen-
tar da Magistratura. “Norma 
se refere ao ressarcimento 
de despesas com planos de 
saúde e já fora aprovada 
pela maioria dos tribunais 
da federação, sendo o TJPB 
um dos últimos a cumprir a 

determinação”, diz nota de 
esclarecimento.

Além disso, o TJPB res-
saltou que está apenas cum-
prindo ordens superiores, 
já que foi intimado pelo CNJ 
para apresentar dados sobre 
as medidas. A nota responde 
ainda às queixas dos servi-
dores sobre o tratamento 
diferenciado. “Os servidores 
do TJPB já recebem verba 
para cobrir despesas com 
gastos em saúde desde o ano 
de 2017, inclusive sem a ne-
cessidade de comprovação 
desses dispêndios, ao con-

trário de como ocorrerá com 
os magistrados, que precisa-
rão apresentar comprovan-
tes da efetiva despesa para 
poderem perceber o direito 
ao ressarcimento”.

Ressarcimento
O Programa de Assis-

tência à Saúde Suplementar 
será  prestado através do 
ressarcimento das despesas 
realizadas com planos ou se-
guros privados de assistên-
cia à saúde e odontológica, 
de escolha do magistrado.

A verba indenizatória 
será paga mensalmente, 
em cota única, mediante 
reembolso parcial ou total 
das despesas realizadas. As 
despesas realizadas com 
planos ou seguros privados 
de assistência à saúde ou 

odontológica serão limita-
das até o percentual máximo 
de 10% dos vencimentos do 
magistrado, segundo o Ato 
da Presidência do Tribunal 
de Justiça.

Por outro lado, segun-
do nota do TJPB, apesar da 
norma do CNJ estabelecer 
o valor máximo para o res-
sarcimento no percentual 
de 10%, o Tribunal instituiu 
o teto de 5%, em razão de 
suas responsabilidades or-
çamentárias.

Além disso, os juízes 
beneficiados também po-

derão contemplar depen-
dentes. São eles: o cônjuge 
ou companheiro, o pai ou 
o padrasto, a mãe ou a ma-
drasta, o sogro e a sogra, que 
constem como dependentes 
na declaração de imposto de 
renda do titular; os filhos e 
os enteados até a data em 
que completarem 21 anos 
de idade ou, se estudantes 
de curso de ensino regular 
reconhecido pelo Ministério 
da Educação, até os 24 anos; 
e as pessoas que estejam sob 
guarda, tutela ou curatela 
judicial do titular.

Resolução que garante o Programa de Assistência à Saúde Suplementar para magistrados cumpre determinação do CNJ

Foto: Reprodução

Verba indenizatória será 
paga mensalmente, em 

cota única, mediante 
reembolso parcial ou 

total das despesas

Possível fraude na administração municipal de Bayeux aponta falsificação de assinatura da prefeita Luciene Gomes

Foto: Reprodução
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Sugestão foi apresentada durante assembleia com gestores que integram consórcio intermunicipal de saúde

Devido ao aumento no núme-
ro de casos de covid-19 nas regiões 
do Seridó e do Curimataú da Pa-
raíba, o presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde do Seridó 
e Curimataú (CIMSC), Neto Nepo-
muceno (DEM), está sugerindo um 
lockdown nas 14 cidades que com-
põem essas regiões. A sugestão foi 
apresentada ontem, durante uma 
assembleia com os prefeitos que 
integram o CIMSC.

Em Barra de Santa Rosa, onde 
Neto Nepomuceno é prefeito, o 
lockdown foi decretado desde o 
último dia 10 de maio. À imprensa, 
ele comentou sobre a importân-
cia de municípios vizinhos cola-
borarem para conseguir conter a 
proliferação do novo coronavírus, 
que provoca a covid-19. “Somos 
14 municípios e queremos que 
todos falem a mesma língua. Nós 
aqui fechamos, mas nesta semana 
pessoas da minha cidade foram 
para uma vaquejada em Sossego, 
curtir e farrear. Não temos contro-
le”, disse.

Após publicar o decreto, o 
prefeito divulgou um vídeo onde 
comentou para a população a im-
portância de diminuir o número 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Da Redação

Prefeito defende lockdown nas 
Regiões do Seridó e Curimataú
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Política na História

853 — Uma frota bizantina saqueia e 
destrói a indefesa Damieta no Egito.

1176 — Os Ḥashashin (assassinos) 
tentam matar Saladino próximo de 
Alepo.

1254 — Rei sérvio Estêvão Uresis I 
e a República de Veneza assinam um 
tratado de paz.

1377 — O papa Gregório XI emite 
cinco bulas pontifícias para denunciar a 
doutrina do teólogo inglês John Wycliffe.

1455 — Início da Guerra das Rosas: na 
Primeira Batalha de St. Albans, Ricardo, 
Duque de Iorque, derrota e captura o rei 
Henrique VI da Inglaterra.

1520 — Massacre do Templo Maior 
ocorre durante o Cerco de Tenochtitlan, 
resultando na revolta dos astecas contra 
os espanhóis.

1629 — Imperador romano-germânico 
Fernando II e o rei dinamarquês 
Cristiano IV assinam o Tratado de 
Lübeck, terminando com a intervenção 
dinamarquesa na Guerra dos Trinta 
Anos.

1762—Suécia e Prússia assinam o 
Tratado de Hamburgo.

1809 — No segundo e último dia da 
Batalha de Aspern-Essling (perto de 
Viena, Áustria), Napoleão I é repelido 
por um exército inimigo pela primeira 
vez.

1875 — Noruega introduz o sistema 
métrico decimal.

1939 — Segunda Guerra Mundial: 
Alemanha e Itália assinam o Pacto de 
Aço.

1941 — Durante a Guerra Anglo-
Iraquiana, as tropas britânicas tomam 
Faluja.

1947 — Guerra Fria: a Doutrina 
Truman entra em vigor, auxiliando a 
Turquia e a Grécia.

1957 — O governo da África do 
Sul aprova a separação racial nas 
universidades.

1958 — Tumultos no Ceilão se tornam 
um divisor de águas nas relações raciais 
de várias comunidades étnicas do Sri 
Lanka. O total de mortes é estimado em 
300, principalmente de tâmeis.

1959 — Revolta das Barcas Rio-
Niterói, levante popular que terminou 
na depredação da residência dos 
empresários da concessionária e a 
estatização do serviço.

1964 — Lyndon B. Johnson lança a 
Grande Sociedade (programa para 
acabar com a pobreza e as injustiças 
raciais).

1967 — Egito fecha o Estreito de Tiran 
para o transporte israelense.

1972 — Ceilão adota uma nova 
constituição, tornando-se uma 
república, muda seu nome para Sri 
Lanka, e se une à Comunidade das 
Nações.

1990 — Iêmen do Norte e do Sul se 
unem para formar a República do 
Iêmen.

1992 — Bósnia e Herzegovina, Croácia 
e Eslovênia juntam-se à Organização das 
Nações Unidas.

2014 — General Prayuth Chan-ocha se 
torna o líder interino da Tailândia em 
um golpe militar, após seis meses de 
turbulência na política.

de casos da doença. “Estão fingin-
do que nada está acontecendo. A 
gestão tem trabalhado, a equipe 
médica vem trabalhando incan-
savelmente, assim como toda a 
equipe de saúde. Então, basta ape-
nas a gente apertar um pouco para 
vocês sentirem na pele. Os hospi-
tais estão com mais internações e 
a onda está crescendo novamente 
no estado”, disse.

Outros municípios paraiba-
nos também decidiram tomar me-
didas mais rígidas após o aumento 

no número de casos e ocupação 
dos leitos de UTI. Em Cajazeiras, 
Sertão da Paraíba, o prefeito José 
Aldemir (Progressistas) decretou, 
no último dia 16, mudanças signi-
ficativas, como um toque de reco-
lher, das 22h às 5h.

O decreto prevê, entre outras 
coisas, a diminuição do horário de 
funcionamento de bares e restau-
rantes, que só poderão atender 
presencialmente até as 18h, com 
ocupação de 30% da capacidade 
para ambientes fechados, e 50% 

para ambientes abertos. Após es-
ses horários, os estabelecimentos 
só poderão funcionar por meio de 
delivery ou retirada.

Em Pocinhos, região de Cam-
pina Grande, por exemplo, a prefei-
ta Eliane Galdino (Avante) precisou 
tomar medidas mais rígidas para 
conter a disseminação da covid-19 
na cidade. Entre as decisões previs-
tas no decreto municipal publicado 
estava um toque de recolher das 
21h30 até as 5h.

Já em São José dos Cordeiros, 
localizado a 260 quilômetros de 
João Pessoa, o prefeito da cidade, 
Felício Queiroz (PL), decretou to-
que de recolher entre 22h e 5h, 
durante os dias de 10 a 24 de maio. 
Em Esperança, localizado a cerca 
de 150 quilômetros de João Pessoa, 
o prefeito Nobinho Almeida (Pro-
gressistas) fechou bares, acade-
mias e igrejas. Além disso, a partir 
das 21h30 há toque de recolher.

Esta semana, depois do novo 
decreto estadual assinado pelo 
governador João Azevêdo (Cida-
dania), com medidas mais rígidas 
para os municípios com bandeiras 
nas cores laranja e vermelha, ou-
tros prefeitos também publicaram 
decretos “mais duros”. Isso já acon-
teceu em Sapé, Campina Grande, 
Conde e Cabedelo.

Neto Nepomuceno é prefeito de Barra de Santa Rosa e presidente do consórcio intermunicipal

Foto: Reprodução

Aproximação com ideologia bolsonarista 
tem provocado mudanças no PTB paraibano

Assembleia Legislativa da PB comemora 
‘Dia do Assistente Social’ em sessão especial

“Estamos conversando”. A 
afirmação foi feita ontem pelo 
radialista e candidato derrotado 
nas eleições a prefeito de João 
Pessoa no ano passado Nilvan 
Ferreira, ao confirmar entendi-
mentos com representantes da 
direção nacional do Partido Tra-
balhista Brasileiro (PTB), para 
que ele deixe os quadros do MDB 

e passe a comandar a legenda 
petebista na Paraíba, que hoje se 
alinha ao governo do presidente 
Jair Bolsonaro (sem partido).

Nilvan revelou que na sema-
na passada esteve com o Coronel 
Meira, um dos coordenadores 
da legenda na região, que recen-
temente esteve visitando João 
Pessoa. “Avançamos bastante nas 
conversas, mas ainda sem conclu-
são, porque falta definir algumas 
questões”, disse.

O ainda emedebista projeta 
como uma coisa que caminha pra 
dar certo, mas que uma posição fi-
nal só poderá ser anunciada para 
a imprensa no começo do próxi-
mo mês de junho. Mas ele ponde-
rou que não vai sair do seu atual 
partido “sem mais, nem menos”.

“Antes de tomar a decisão de 
mudar ou não de legenda, preten-
do manter uma conversa com o 
senador Veneziano Vital do Rêgo, 
presidente estadual do partido. Se 

for sair, quero sair pela porta da 
frente”, comentou ele, ao acres-
centar que foi assim que entrou 
pelas mãos do ex-senador José 
Maranhão.

Sobre projeto de candidatura 
para o próximo ano, Nilvan Fer-
reira faz mistérios e diz que não 
tem nada ainda definido. “Uma 
coisa é certa: eu vou disputar as 
eleições do próximo ano. Ou na 
majoritária ou na proporcional”, 
garantiu.

A Assembleia Legislativa da 
Paraíba (ALPB) realizou ontem 
uma sessão especial em alusão ao 
‘Dia do Assistente Social’, come-
morado em 15 de maio. A sessão, 
que aconteceu de forma remota, foi 
proposta pela deputada estadual 
Cida Ramos (PSB) com o tema ‘Há 
mais de 500 anos: sempre na linha 
de frente’ e contou com a partici-
pação da deputada estadual Estela 
Bezerra (PSB), de professores, es-
tudantes de Serviço Social e repre-
sentantes da categoria.

Regulamentada em 1957 e 
posteriormente em 1993, a pro-
fissão de assistente social é funda-
mental na elaboração e execução 
das políticas sociais brasileiras 
para a ampliação dos direitos de 
cidadania. A deputada Cida Ramos 
destacou que o profissional da 
Assistência Social tem trabalha-
do diretamente em contato com 
a população, com os movimentos 
sociais e organizações de direitos 
humanos contra a desigualdade de 
classe, o racismo estrutural, o ma-
chismo, o feminicídio e contra toda 
a forma de desigualdade. “Somos 
uma categoria que luta de modo 
incansável pelos direitos humanos. 
Nossa luta é anticapitalista, pela 
democracia, contra o autoritarismo 

e toda forma de opressão”, afirmou 
a deputada Cida.

Ela ainda ressaltou que, em 
conjunto com a classe trabalha-
dora, a categoria busca conquistar 
uma sociedade justa, livre e eman-
cipada e acrescentou que durante 
a pandemia do novo coronavírus 
essas desigualdades se mostraram 
da forma muito mais visível. “Esta-
mos diante de um dos países mais 
desiguais do mundo. A pandemia 
revelou a face cruel da forma mais 
tensa deste país e desse projeto em 
curso no Brasil. Precisamos nos 
unir em uma única voz afirmando 
que temos um lado, coragem, força 
e tem unidade para enfrentar o 

autoritarismo e reconquistarmos 
o caminho da plena democracia a 
direção de um Brasil socialmente 
justo”, argumentou.

A deputada Estela Bezerra pa-
rabenizou a deputada Cida Ramos, 
que é assistente social, pela ses-
são especial em alusão à categoria. 
Estela ressaltou que a Assistência 
Social, além do projeto próprio 
da profissão, possui uma luta por 
igualdade e responsabilidade so-
cial. “Precisamos enfrentar com 
muita força e altivez os próximos 
momentos desse vácuo de direi-
tos que estamos atravessando e 
enfrentando. Confio muito na for-
ça que vem dessa profissão, que é 

extremamente organizada e muito 
consistente”, parabenizou Estela.

Doutora em Assistência Social, 
a professora Maria Luíza Rizzotti 
avaliou que é preciso prestar home-
nagens aos profissionais da área, 
não só na Paraíba, mas em todo o 
país, onde a categoria vem atuando 
de forma direta com a população 
diante da pior crise sanitária da his-
tória. “Quiçá todas as Assembleias 
do país pudessem homenagear os 
assistentes sociais, que têm dado 
sangue, suor e lágrima, para garan-
tir os direitos sociais. Faz parte da 
nossa luta o combate às diferenças 
e defender a democracia e os direi-
tos sociais a todas as pessoas”, disse.

Sessão especial na ALPB, proposta pela deputada estadual Cida Ramos, foi realizada ontem por meio de videoconferência

Foto: Agência ALPB



Brasil

Aproximação com o tucano faz parte da estratégia do petista de se apresentar como um pré-candidato moderado e atrair o centro

Em campos opostos da 
política desde a década de 
1990, os ex-presidentes Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) e 
Fernando Henrique Cardoso 
(PSDB) almoçaram juntos. O 
encontro foi promovido pelo 
ex-ministro Nelson Jobim, 
que atuou tanto no governo 
do petista quanto no do tuca-
no. O almoço ocorreu na casa 
de Jobim e durou cerca de 3 
horas. Ocorreu na semana 
passada, mas só ontem a foto 
do encontro foi publicada 
nas redes sociais de Lula.

A aproximação com o 
tucano faz parte da estraté-
gia do ex-presidente de se 
apresentar como um pré-
candidato moderado e atrair 
lideranças do centro político. 
No início do mês, ele esteve 
em Brasília e se reuniu com 
nomes como o do também 
ex-presidente José Sarney 
(MDB), o ex-ministro Gilber-
to Kassab, presidente do PSD, 
e o ex-presidente da Câmara 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O gesto de FHC a Lula 
ocorre no momento em que 
o PSDB enfrenta uma divisão 
interna e planeja fazer pré-
vias para escolher seu can-
didato ao Palácio do Planal-
to em 2022. Em entrevistas 
ao jornal Valor Econômico 
na semana passada e à Rá-
dio Eldorado nesta semana, 
o tucano afirmou que, num 
eventual segundo turno en-
tre Bolsonaro e Lula, votaria 
no petista.

“Espero que não seja 
necessário, mas se for, pro-
vavelmente, sim. PT é um 
partido importante que se 
organizou. Não tenho medo 
do PT”, afirmou ao jornal. Na 
mesma entrevista, FHC reve-
lou que anulou o voto na dis-
puta presidencial de 2018, 
quando Fernando Haddad 
(PT) enfrentou Bolsonaro no 
segundo turno. No Twitter, 
Lula elogiou a entrevista e 
respondeu: “Eu faria o mes-
mo se fosse contrário”.

Tucanos incomodados
O encontro entre os ex- 

presidentes Fernando Henri-
que Cardoso (PSDB) e Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) não 
foi bem recebido por tuca-
nos. Além de o PSDB ter di-
vulgado uma nota com críti-
cas ao “sinal trocado” dado 
por FHC, caciques tucanos 
avaliam que a associação 
entre os dois antigos adver-
sários políticos enfraquece a 
tentativa de lançar uma can-
didatura de centro em 2022.

“O PSDB deve continuar 
a busca de uma candidatura 
ao centro, e há sinais claros 
de que além dos nomes co-
locados até aqui, o senador 
Tasso (Jereissati) começa a 
considerar realmente uma 
candidatura. Lula nunca foi, 
e não acredito que será uma 
opção para o PSDB”, afirmou 
ao Estadão Aécio Neves, de-
putado e ex-presidente do 
partido.

Aécio foi o candidato do 
PSDB ao Planalto em 2014 
e perdeu no segundo turno 
para Dilma Rousseff (PT) 
por uma margem apertada 
de votos. 

Pedro Venceslau e 
Lauriberto Pompeu 
Agência Estado

Lula e FHC discutem sobre 
2022 em encontro histórico 
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Meio Ambiente

Bancada do PT pede ao 
STF afastamento de Salles

A bancada do Partido 
dos Trabalhadores (PT) 
na Câmara dos Deputados 
foi ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) cobrar o 
afastamento do ministro 
do Meio Ambiente, Ricar-
do Salles, investigado sob 
suspeita de participação 
em um esquema de cor-
rupção ligado à exporta-
ção ilegal de madeira.

Os parlamentares afir-
mam que a permanência 
de Salles no cargo, além de 
contribuir para o desmonte 
da política ambiental, abre 
caminho para obstrução das 
investigações em curso con-
tra ele.

“Além de fraudar o com-
promisso constitucional de 
defender o meio ambiente 
no país, [Salles] vem diutur-
namente se posicionando ao 

lado dos que vulneram as 
regras ambientais, criando, 
desta feita, embaraços às 
apurações e investigações 
que procuram desvendar 
todos esses desmandos am-
bientais no país”, diz um tre-
cho da notícia-crime.

O pedido vai ser anali-
sado pelo ministro Alexan-
dre de Moraes, que auto-
rizou buscas contra Salles 
na Operação Akuanduba, 
aberta da Polícia Federal 
na quarta-feira passada, e 
mandou desarquivar uma 
notícia-crime que atribui ao 
ministro do Meio Ambiente 
os crimes de prevaricação, 
advocacia administrativa e 
de responsabilidade na re-
união ministerial em que 
ele sugeriu aproveitar a 
pandemia para ‘passar a 
boiada’ em medidas regu-
latórias. Moraes também 
afastou do cargo o presi-

dente do Ibama, Eduardo 
Fortunato Bim.

“São reiteradas as de-
núncias contra o ministro 
Ricardo de Aquino Salles 
pelo desmonte da política 
ambiental brasileira, me-
diante o enfraquecimento 
dos órgãos de proteção e fis-
calização do meio ambien-
te”, afirma o PT.

Principal alvo da opera-
ção da PF, Salles nega irregu-
laridades e diz que Moraes 
foi ‘induzido ao erro’. Ao 
Supremo, os investigadores 
apontaram ‘movimentação 
extremamente atípica’ de 
R$ 14,1 milhões no escritó-
rio de advocacia do qual o 
ministro do Meio Ambiente 
é sócio, em São Paulo, entre 
2012 e junho do ano passa-
do, e levantaram suspeita 
de favorecimento ao contra-
bando de produtos flores-
tais no País.

Rayssa Motta
Agência Estado

Filho do secretário da SVS 
fura fila da vacinação em JP

O filho do secretário de 
Vigilância em Saúde (SVS) do 
Ministério da Saúde furou a fila 
da vacinação em João Pessoa 
(PB). Daniel Freire de Medei-
ros é estudante de medicina da 
Universidade Federal da Paraí-
ba (UFPB), e filho do atual titu-
lar da SVS, Arnaldo Correia de 
Medeiros. A Secretaria de Vigi-
lância em Saúde é responsável, 
dentro do Ministério da Saúde, 
por coordenar o enfrentamen-
to à pandemia de covid-19 e o 
Plano Nacional de Vacinação 
Contra a Covid-19.

Daniel Freire de Medei-
ros é aluno do 8º semestre de 
medicina da Universidade Fe-
deral da Paraíba. Ele recebeu 
a primeira dose da vacina As-
traZeneca/Oxford no dia 28 de 
janeiro deste ano.

Procurado, disse que foi 
imunizado por estagiar em 
hospital numa ala que atende 
pacientes com covid. A prefei-
tura de João Pessoa (PB), con-

tudo, só autorizou a vacinação 
de estagiários a partir do dia 
5 de maio. Dos 59 colegas de 
turma de Daniel, apenas ele 
tomou a vacina em janeiro, 
conforme dados públicos da 
prefeitura e da UFPB.

Em janeiro, havia autori-
zação apenas para vacinar os 
estudantes que estão em regi-
me de internato, situação em 
que o filho do secretário não 
se encontra. 

No site do Portal da Trans-
parência da prefeitura de João 
Pessoa, Daniel aparece regis-
trado como “médico”, o que ele 
atribui a um erro da prefeitura. 
Segundo informações públicas 
da prefeitura de João Pessoa, 
Daniel foi vacinado no Hospi-
tal São Vicente de Paulo.

Ao Estadão, a Prefeitura 
de João Pessoa disse que ini-
ciou apenas no dia 5 de maio 
a vacinação contra a covid-19 
dos “estagiários de saúde (in-
cluindo medicina), no último 
ano de faculdade, que atuam 
em hospitais, unidades de 
pronto atendimento (UPA) e 

serviços de Atenção Básica”.
O pai do estudante, Ar-

naldo Correia de Medeiros, 
é farmacêutico de formação 
e professor universitário da 
UFPB. Ele chegou ao posto de 
titular da SVS ainda em junho 
de 2020, na gestão do ex-mi-
nistro Eduardo Pazuello. O 
nome dele foi indicado pelo lí-
der do Partido Liberal (PL) na 
Câmara, o deputado paraibano 
Wellington Roberto. 

Diretor do hospital, o mé-
dico George Guedes Pereira 
disse que Daniel “acompanha e 
auxilia em cirurgias, e também 
atende pacientes com covid, de 
tal forma que foi oferecida a ele 
a cobertura vacinal”. O diretor 
também disse que poucos es-
tagiários voluntários como Da-
niel se dispuseram a continuar 
no trabalho depois do início 
da pandemia. “Os que estavam 
em estágio e que solicitaram (a 
vacinação) foram sim (vacina-
dos)”, disse ele, sem dizer qual o 
número de pessoas que foram 
vacinadas na mesma situação 
do filho do secretário

Fernando Henrique Cardoso e Lula se encontraram para um almoço na casa do ex-ministro Nelson Jobim

Foto: Ricardo Stuckert

André Shalders
Agência Estado

Reforma tributária e 
autonomia fiscal

Henrique Salema 
Alexandre

salemaferreira@gmail.com

Ao longo de dez artigos semanais foram produzi-
dos textos sobre as propostas da reforma tributária que 
tramitam no Congresso Nacional. Na verdade, o conteúdo 
publicado é uma breve síntese das discussões cotidianas 
travadas com o economista e doutor em políticas públi-
cas Acilino Madeira, dileto amigo e também Auditor Fis-
cal-tributário. 

A partir de uma visão multidisciplinar acerca da ativi-
dade tributária, em especial diante das intricadas relações 
entre economia e direito, foi possível discutir a evidente 
necessidade de reformulação do sistema tributário na-
cional, bem como os possíveis impactos econômicos, ju-
rídicos, administrativos e organizacionais decorrentes. 

No encerramento deste ciclo de discussões não seria 
prudente deixar de evidenciar os impactos da reforma 
tributária sobre as Administrações Tributárias e as carrei-
ras Fazendárias. E neste ponto se faz necessário primeiro 
indagar: a quem interessa a insegurança jurídica decor-
rente da complexidade tributária? Talvez a resposta mais 
próxima da realidade aponte para as gestões públicas ine-
ficientes e os agentes econômicos que sonegam tributos. A 
primeira porque se faz arbitrária diante do caos tributário 
e os segundos porque só conseguem sobreviver nos mer-
cados concorrenciais através da sonegação de tributos.

Não existe qualquer problema em reconhecer que o 
fundamento que permeia as PECs 45/2019 e 110/2019 é 
a simplificação tributária em nosso país, demanda antiga 
dos agentes econômicos e até mesmo do Poder Público, 
diante do caos jurídico-tributário instaurado. A escola 
do pensamento jurídico denominada de Law & Econom-
ics, também chamada de Análise Econômica do Direito, 
investiga, dentre inúmeras outras situações, os custos de 
transação decorrentes da insegurança jurídica imposta 
aos agentes econômicos. Neste ponto, é necessário recon-
hecer que insegurança jurídica é sinônimo de ineficiência 
econômica. 

Tal qual como ocorre com o setor privado, a com-
plexidade tributária afeta negativamente o setor público. 
O nosso sistema tributário, conforme previsto na Consti-
tuição Federal de 1988, impõe à União, Estados e Municí-
pios a necessidade de manter aparatos estatais próprios 
extremamente dispendiosos, que incluem despesas com 
sistemas informacionais, equipamentos, processos ad-
ministrativos e servidores públicos, dentre outros. 

E pior ainda, diante da complexidade tributária a 
redundância se impõe. Por exemplo, uma Autoridade 
Fazendária estadual, mesmo que se depare com descum-
primento da legislação tributária municipal, nada poderá 
fazer. O contrário também é verdade. A tributação sobre 
o consumo no país dá a exata dimensão desse problema: 
os agentes econômicos ficam sujeitos a controles e audito-
rias das diversas Administrações Tributárias federal, es-
taduais e municipais, apesar de o consumo ser uma única 
base econômica de incidência tributária. 

Por isso, as propostas de emenda à constituição em 
tramitação impõem a unificação da legislação tributária 
do IBS, da interpretação da legislação, da fiscalização e do 
processo administrativo tributário, além da centralização 
da arrecadação. Por evidente, a unificação e centralização 
propostas trazem implícitas uma realidade jurídica rel-
evante: a necessidade de unificação das competências 
e atribuições inerentes às carreiras fazendárias. Neste 
cenário, é possível presumir que as legitimas demandas 
das Autoridades Fazendárias não serão mais tratadas no 
âmbito local, mas em âmbito nacional. Com isso, as Au-
toridades Fazendárias deixarão de sofrer os influxos dos 
humores dos gestores locais, ambiente mais propicio a in-
termináveis conflitos políticos.

Tal alteração em nosso sistema jurídico terá o condão 
de impedir que os gestores locais interfiram no exercício 
funcional de uma carreira típica de Estado, seja através 
do esvaziamento dos procedimentos de controle, de ar-
recadação e de fiscalização, seja por não proporcionar 
condições e estruturas mínimas de trabalho, seja por des-
valorizar a remuneração das Autoridades Fazendárias. 

Por tudo isso, a reforma tributária pode ser um 
primeiro passo na direção da tal almejada autonomia das 
Administrações Tributárias. Resta saber se o poder políti-
co local deseja tal alteração.



Mundo

Estimativa da Organização Mundial de Saúde é de que 6 milhões a 8 milhões de pessoas já tenham morrido

OMS: número de mortes por 
covid pode ser 3 vezes maior
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Agência Brasil

Os números oficiais de mor-
tes atribuídas direta ou indireta-
mente à pandemia de covid-19 
provavelmente estão “significa-
tivamente subestimados”, disse 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) ontem, acrescentando que 
entre 6 milhões e 8 milhões de 
pessoas podem ter morrido até 
o momento. Ao apresentar seu 
relatório anual Estatísticas Mun-
diais de Saúde, a OMS estimou 
que o total de mortes na pande-
mia foi de pelo menos 3 milhões 
em 2020 - 1,2 milhão a mais do 
que o relatado oficialmente.

“Provavelmente estamos 
diante de um total significativa-
mente subestimado de mortes 
atribuídas direta ou indireta-
mente à covid-19”, afirmou. A 
agência das Nações Unidas esti-
ma que cerca de 3,4 milhões de 
pessoas morreram diretamente 

em consequência da pandemia 
de covid-19 até maio de 2021.

“Este número, na verdade, 
seria duas a três vezes maior. 
Então acho que, por precaução, 
pode-se estimar seguramente 
cerca de 6 milhões a 8 milhões 
de mortes”, disse Samira Asma, 
diretora-geral-assistente da Divi-
são de Dados e Análises da OMS, 
em entrevista coletiva virtual.

William Msemburi, analista 
de dados da OMS, lembrou que 
essa estimativa inclui tanto mor-
tes não relatadas de covid-19 
quanto mortes indiretas devidas 
à falta de capacidade hospitalar e 
restrições à circulação, entre ou-
tros fatores. “O desafio é que as 
[cifras de mortes] por covid-19 
relatadas subestimam o impacto 
total”, afirmou Msemburi. A OMS 
não detalhou os números aos 
quais os especialistas de saúde 
se referem como “mortalidade 
em excesso”.

Pandemia

UE e China prometem doar vacinas 
e apoiar países em desenvolvimento
Alex Rodrigues
Repórter da Agência Brasil 

A presidente da Comis-
são Europeia, Ursula von der 
Leyen, anunciou, ontem, que 
a União Europeia pretende 
doar ao menos 100 milhões 
de doses de vacinas contra 
a covid-19 para países de 
baixa e média renda até o 
fim de 2021.

O anúncio foi feito ontem, 
durante a abertura da Cúpula 
Global de Saúde do G20, da 
qual participam, remotamen-
te, representantes dos países 
que integram o G20 (grupo 
das 20 maiores economias 
mundiais) e de organismos 
multilaterais, como a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) e Organização para 
a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico. E no qual 
o governo chinês prometeu 
doar US$ 3 bilhões a países 
em desenvolvimento.

Ursula confirmou a inten-
ção da Comissão Europeia em 
sua conta pessoal no Twitter, 
onde classificou a realização 
da cúpula como um “novo 
capítulo na história da saúde 
pública global”.

Organizado pelo governo 
italiano, que, atualmente, pre-
side o G20, e pela Comissão 

Europeia, o evento propõe 
que os líderes globais discu-
tam maneiras de garantir que 
as vacinas contra a covid-19 
cheguem rapidamente a todo 
os países. Não à toa, pedidos 
por mais cooperação e solida-
riedade deram o tom dos dis-
cursos de abertura do evento.

Em resposta, a China pro-
meteu conceder, nos próximos 
três anos, mais US$ 3 bilhões 
para iniciativas que ajudem 
os países em desenvolvimen-
to a lutar contra a covid-19 e 

superar a crise econômica de-
corrente da pandemia. Além 
disso, o presidente Xi Jinping 
se comprometeu a apoiar os 
laboratórios farmacêuticos chi-
neses a transferirem conheci-
mento tecnológico para outros 
países e, “na medida de nossas 
possibilidades”, oferecer mais 
vacinas ao restante do globo.

Xi Jinping assegurou que 
a China já forneceu mais de 
300 milhões de doses de va-
cinas contra a covid-19 para 
outros países e já se manifes-

tou favorável para discutir a 
possível quebra de patentes 
dos imunizantes. “Apoiare-
mos a Organização Mundial 
do Comércio e outras orga-
nizações internacionais a to-
mar uma decisão a respeito 
[deste assunto] com a maior 
brevidade possível”, garantiu 
o presidente chinês antes de 
propor a criação de um foro de 
cooperação internacional para 
“explorar formas de promover 
a distribuição equitativa e ra-
zoável das vacinas”.

A União Europeia pretende doar ao menos 100 milhões de doses de vacinas para países de baixa e média renda 

Foto: Fotos Públicas

Agência Brasil

A Espanha permitirá que 
pessoas de países de fora da 
União Europeia (UE) que fo-
ram vacinadas contra a covid-19 
entrem no país a partir de 7 de 
junho, disse o primeiro-ministro 
espanhol, Pedro Sánchez, ontem.

A nova regra se aplicará 
a viajantes vacinados, inde-
pendentemente de seu país de 
origem, principalmente dos 
Estados Unidos, acrescentou 
Sánchez em discurso na Feira 
Internacional de Turismo, em 
Madri. Um dia depois de a União 

Europeia chegar a um acordo 
muito aguardado para certifica-
dos de vacinas digitais, Sánchez 
afirmou que o retorno do turis-
mo seria o principal motor da 
recuperação econômica do país.

Paralelamente, a partir de 
24 de maio, a Espanha permitirá 
que turistas de países de fora da 
UE, considerados de baixo risco 
de infecção pelo novo coronaví-
rus, entrem sem um teste de PCR 
negativo. O Reino Unido, maior 
mercado espanhol para turistas 
estrangeiros, fará parte da lista, 
assim como a Austrália, Nova 
Zelândia e Israel, entre outros.

Espanha permitirá 
entrada de vacinados

Agência Estado

Mesmo com o respeito ao 
cessar-fogo selado na última 
quinta-feira, após 11 dias de 
confronto entre Israel e Hamas, 
a tensão no Oriente Médio res-
surgiu em Jerusalém, onde ma-
nifestantes palestinos voltaram 
a enfrentar a polícia israelense 
na Esplanada das Mesquistas 
ontem.

Segundo a polícia, pro-
testos começaram depois das 
preces de sexta-feira na Mes-
quita de Al-Aqsa. Manifestantes 
arremessaram pedras e bom-
bas caseiras contra policiais e 
foram dispersados. De acordo 
com o Crescente Vermelho, ao 
menos 21 palestinos ficaram fe-
ridos. Outros confrontos foram 
registrados em outras cidades 
da Cisjordânia. Confrontos na 
Esplanada das Mesquitas foram 
o estopim para a atual crise, há 
12 dias. Desta vez, no entanto, a 
trégua segue mantida. “Desde às 
2h não se detectou nenhum lan-
çamento de foguete, e os aviões 
(das Forças Armadas) voltaram 
para suas bases”, anunciou o 
Exército israelense.

Celebrações 
Após o anúncio da trégua, 

milhares de palestinos saíram 
às ruas de Gaza para festejar o 
fim dos bombardeios israelen-
ses. Manifestações ocorreram 
em cidades da Cisjordânia e em 

Jerusalém Oriental, ocupados. “É 
a euforia da vitória”, disse Khalil 
al-Haja, número dois do gabinete 
político do Hamas na Faixa de 
Gaza, um enclave submetido a 
bloqueio israelense há quase 15 
anos. “Nosso povo se levantou 
para defender a Mesquita de Al
-Aqsa de peito aberto e provar 
ao mundo todo que Jerusalém é 
nossa e a mesquita é uma linha 
vermelha”, disse o líder do Ha-
mas, Ismail Haniyeh.

Repercussão internacional
O presidente americano, 

Joe Biden, agradeceu ao Egito 
pelo papel desempenhado no 
cessar-fogo, que chamou de 
“oportunidade genuína para 
avançar” rumo à paz entre is-
raelenses e palestinos. O Egito 
enviará duas delegações a Tel-A-
viv e aos Territórios Palestinos 
para “supervisionar a aplicação 
do cessar-fogo”, informaram fon-
tes diplomáticas do Cairo.

A União Europeia também 
celebrou o anúncio e recordou 
que “a situação na Faixa de Gaza 
é insustentável há muito tempo”, 
enquanto a Alemanha, que tam-
bém elogiou a iniciativa, advertiu 
que agora é necessário “abordar 
as causas profundas do conflito 
para encontrar uma solução” 
para a região.

O papa Francisco também 
aplaudiu o cessar-fogo e pediu 
a toda Igreja Católica que reze 
pela paz. “Agradeço a Deus pela 

decisão para se deter os conflitos 
armados e os atos de violência 
e rezo pela continuação da via 
do diálogo e da paz”, declarou. 
Segundo o papa, uma vigília 
de Pentecostes será celebrada 
na Igreja de Santo Estêvão de 
Jerusalém para “reivindicar o 
presente da paz”

Mortes e feridos
Os bombardeios aéreos e 

os disparos de artilharia e de 
foguetes deixaram, em 11 dias, 
as mortes de pelo menos 232 
palestinos, incluindo 65 meno-
res de idade, e 1.900 feridos, se-
gundo as autoridades de Gaza. 
Em Israel, os foguetes palestinos 
mataram 12 pessoas, incluindo 
uma criança e uma adolescente, 
e deixaram 355 feridos, segundo 
a polícia.

Oriente Médio: Jerusalém tem 
confrontos após cessar-fogo

Segundo a polícia, 
protestos começaram 
depois das preces de 

sexta-feira na Mesquita 
de Al-Aqsa. Manifestantes 

arremessaram pedras 
e bombas caseiras 

contra policiais e foram 
dispersados 
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Medida é fruto de um acordo com as concessionárias e pretende impedir qualquer aumento na passagem dos coletivos
Em reconhecimento às 

dificuldades enfrentadas em 
razão da pandemia e para 
evitar qualquer aumento no 
preço da passagem dos ôni-
bus, o Governo da Paraíba 
fechou acordo com as empre-
sas concessionárias de trans-
porte coletivo, tanto urbano 
como também da região me-
tropolitana de João Pessoa e 
Campina Grande. 

Os termos do acordo 
preveem que haverá uma 
redução de 50% na base 
de cálculo do ICMS sobre o 
diesel para as empresas de 
transporte coletivo urbano e 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa (Bayeux, Cabe-
delo, Conde, Jacumã e Santa 
Rita) e Campina Grande (La-
goa Seca, Queimadas, Mas-
saranduba, Montadas, Pu-
xinanã, Alagoa Nova e Serra 
Redonda). 

Sob a orientação do go-
vernador João Azevêdo, as 
negociações foram conduzi-
das pela Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz-PB) e pelo 
Departamento de Estradas de 
Rodagem da Paraíba (DER-PB). 
Para fechar o acordo, o Governo 
da Paraíba exigiu, inicialmente, 
que as empresas voltassem 
a operar normalmente para 
atender os passageiros nos 
Terminais de Integração da 
Região Metropolitana a par-
tir dessa sexta-feira (21), in-
cluindo o bônus da tarifa na 
segunda viagem.

Rodada de negociação
As empresas de trans-

porte coletivo intermunici-
pal – que já possuem uma 
parceria com o Governo do 
Estado em razão da redução 
da base de cálculo do ICMS 
apurado em 80%, ou seja, as 
empresas só pagam 20% do 
que seria devido de imposto 
–, têm agora o compromisso 
do Governo do Estado em am-
pliar essa parceira no sentido 
de também reduzir em 50%, 
por 6 (seis) meses, a carga 
tributária de ICMS incidente 
sobre o óleo diesel adquirido 
por essas empresas, estando 
pendente, tão somente, da 
aprovação do Confaz, a qual 
foi solicitada pela Sefaz-PB.

PB reduz 50% do ICMS sobre o 
diesel às empresas de ônibus

Edição: Thais Cirino            Editoração: Bhrunno Maradona

Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaboração

O grande desafio das organizações é 
crescer. É inevitável. O crescimento não 
precisa ser acelerado. Precisa ter uma 
velocidade mínima. Senão, para e morre. 
Isso vale para empresas, organizações não 
governamentais sem fins lucrativos e até 
para o setor público, no qual as demandas 
crescem, querendo os dirigentes ou não. 
Para que haja crescimento – ordenando 
preferencialmente – necessário se faz 
equipes que estejam unidas em torno de 
objetivos maiores e de metas pontuais.

A união entre as pessoas nas 
organizações dificilmente é aquela das 
famílias na qual um doa um rim para 
o outro, reparte o bife e o cobertor. Na 
prática, essa união nas organizações existe 
pela sobrevivência de cada um e pela 

sobrevivência da supridora da vida de 
todos. A busca das melhores práticas que 
levam ao crescimento é objeto de estudo 
do setor acadêmico. As boas pesquisas 
acadêmicas nessa área são aquelas que 
resultam de um olhar profundo no dia a dia 
das organizações, vencedoras ou não.

Nas diferentes áreas – Recursos 
Humanos, Planejamento, Financeiro, 
Marketing, Comercial, Produção, 
T.I., Gestão – as pessoas servem para 
mostrar os bons e os maus caminhos, a 
serem seguidos e os a serem evitados. 
O problema é que existe ainda uma 
repulsa magnética entre a academia 
e as organizações. Estas acusam os 
acadêmicos de serem teóricos apenas. 
Por outro lado, são acusadas de não 

prestarem atenção aos avanços de gestão 
propostos nos mais variados campos e 
que envolvem as ciências atreladas ao 
mundo das organizações. Esse problema 
não deveria existir.

A boa pesquisa vem da aplicação de 
metodologia científica na investigação 
das organizações. As boas organizações 
usam o que revelam as boas pesquisas.  A 
prática gera teoria e a teoria gera a prática, 
numa espiral ascendente. Há que haver 
a lucidez simultânea para se entender 
que a pesquisa investiga, questiona, e 
propõe novas concepções, técnicas, mas 
deve sempre ser embasada em resultados 
do próprio mercado ou testados em um 
ambiente o mais parecido possível com a 
realidade do mercado.

Os líderes das organizações são 
obrigados a trabalhar com o senso de 
urgência, não lhes restando muito tempo 
para questionamentos. O tempo já lhes 
é escasso para gerir o próprio negócio, e 
a administração dos pepinos e abacaxis, 
vitórias e derrotas do dia a dia. O domínio 
das informações necessárias para o sucesso 
da organização já é um exemplo de vitória. 
Como a economia e a política são ciências 
distintas porém irmãs siamesas, assim 
é a convivência da teoria com a prática. 
Podemos dizer que cada macaco no seu 
galho, porém a floresta é única e as árvores 
dependem umas das outras, assim como o 
solo depende das árvores e estas do sol e 
do ar. A ecologia organizacional também é 
assim. Na teoria e na prática!

Teoria e prática, na prática!

Ibovespa 

1,44%
R$ 5,353

1,12%
R$ 6,524

1,25%
R$ 7,575

-0,09%
122.592 pts

Últimos 10 dias

30% dos contribuintes não declararam IR

A 10 dias do fim do 
prazo para envio da decla-
ração do imposto de ren-
da pessoa física, no dia 31 
de maio de 2021, cerca de 
30% dos contribuintes da 
Paraíba ainda não envia-
ram seus comprovantes de 
rendimentos para a Recei-
ta Federal. De acordo com 
a delegacia do órgão na Pa-
raíba, 102.400 contribuin-
tes devem enviar a com-
provação de rendimento 
nos próximos dias. É espe-
rado pela Receita o envio 
de declaração de 329 mil 
contribuintes no período 
somente no estado. 

A estimativa é feita 

com base no total de decla-
rações emitidas a partir da 
Paraíba no ano passado, 
quando a Receita Federal 
recebeu 329.373 declara-
ções até o dia 30 de junho, 
data do final do prazo no 
exercício anterior. Neste 
ano, conforme levanta-
mento feito no estado, até 
ontem, cerca de 226.600 
contribuintes tinham de-
clarado o imposto de ren-
da, cerca de 70% do total 
esperado. 

De acordo com o dele-
gado da Receita no estado, 
Hamilton Sobral Guedes, 
os contribuintes que tive-
rem dúvidas na hora de 
fazer sua Declaração do 
Imposto de Renda pode 
recorrer ao Perguntas e 

Respostas 2021, disponi-
bilizado no site da Receita 
Federal: www.gov.br/re-
ceitafederal.

Os contribuintes que 
são obrigados a declarar 
imposto de renda que en-
viarem a declaração fora 

do prazo terão que pagar 
multa de, no mínimo, R$ 
165,74, e máximo de 20% 
do imposto devido. Para a 
declaração de 2021, exer-
cício de 2020, a Receita 
Federal tornou obrigató-
ria a entrega da declara-
ção do Imposto de Renda 
para as pessoas que rece-
beram auxílio emergen-
cial em 2020 e, além das 
parcelas, tiverem recebi-
do R$ 22.847,76 ou mais 
em outros rendimentos 
tributáveis.

A Receita Federal in-
formou que os valores re-
cebidos de auxílio emer-
gencial são considerados 
rendimentos tributáveis e 
devem ser declarados na 
ficha “Rendimentos Rece-

bidos de Pessoa Jurídica”. 
Eles não contam, no en-
tanto, para o teto de R$ 
22.847,76.

O contribuinte que te-
nha recebido rendimentos 
tributáveis em valor supe-
rior a R$ 22.847,76 no ca-
lendário 2020, deve devol-
ver os valores recebidos 
do auxílio emergencial, 
por ele e também por seus 
dependentes.

Quem precisar de-
volver o valor do benefí-
cio recebido poderá fazer 
a transferência com um 
Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais 
(Darf). O boleto será gera-
do pelo próprio programa 
do IR junto com o recibo 
da declaração.

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

É o número de 
declarações esperadas 
pela Receita Federal no 

estado em 2020

329 mil

Foto: Marcus Antonius

De acordo com o Ministério da 
Economia, na Paraíba, 102.400 
contribuintes ainda precisam 
enviar a documentação à Receita
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Com o valor a ser autorizado, o contingenciamento dos recursos este ano caiu de R$ 9,3 bilhões para R$ 4,5 bilhões

Após vetar R$ 19,8 bi-
lhões e bloquear R$ 9,3 bi-
lhões do Orçamento no fim 
de abril, o governo poderá li-
berar até R$ 4,8 bilhões nas 
próximas semanas. A infor-
mação consta do Relatório 
de Avaliação de Receitas e 

Despesas, divulgado ontem 
pelo Ministério da Econo-
mia. Elaborado a cada dois 
meses, o relatório orienta a 
execução do Orçamento.

Com base em cenários 
de evolução da receita, dos 
gastos obrigatórios e do 
cumprimento da meta de 
déficit primário e do teto de 
gastos, o documento traça 

cenários da parcela do Or-
çamento que pode ser con-
tingenciada (bloqueada) ou 
liberada a cada bimestre.

O relatório abre cami-
nho para a recomposição 
da verba para ministérios e 
órgãos afetados pela nego-
ciação do Orçamento apro-
vado neste ano. Aprovado 
com cerca de R$ 30 bilhões 

remanejados de gastos 
obrigatórios para emendas 
parlamentares, o Orçamen-
to de 2021 foi sancionado 
com vetos (bloqueios defi-
nitivos) de R$ 19,8 bilhões 
e contingenciamentos (blo-
queios temporários) de R$ 
9,3 bilhões. O acordo para 
os vetos parciais foi fecha-
do para evitar o descumpri-

mento de regras fiscais por 
parte do governo.

Revisão
A liberação é possível 

porque o governo revisou 
para baixo a estimativa 
de despesas obrigatórias, 
como subsídios e segu-
ro-desemprego, que abriu 
espaço de R$ 4,8 bilhões 

no teto federal de gastos. 
Esse espaço fiscal ajudará 
a desafogar o orçamento 
de ministérios e de órgãos 
que estavam ameaçados de 
parar no segundo semestre. 
Com o valor a ser liberado, 
o valor contingenciado do 
Orçamento de 2021 caiu 
de R$ 9,3 bilhões para R$ 
4,521 bilhões.

Wellton Máximo 
Agência Brasil

União pode liberar R$ 4,8 bi 
para orçamento de ministérios
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Eduardor Rodrigues, 
Idiana Tomazelli e 
Fabrício de Castro
Agência Estado

R$ 11,7 bilhões

Despesas com créditos extraordinários aumentam

O Relatório de Avaliação 
de Receitas e Despesas do 
segundo bimestre, divulga-
do ontem pelo Ministério da 
Economia, trouxe também 
revisões em expectativas de 

receitas e nas projeções de 
gastos até o fim deste ano, 
na comparação com o relató-
rio extemporâneo publicado 
em abril. O documento traz 
um aumento de R$ 11,748 
bilhões nos créditos extraor-
dinários para este ano, che-
gando um total de R$ 99,459 
bilhões em despesas fora do 
limite do teto de gastos.

Além disso, a maior 
variação está no gasto com 
o abono e o seguro-desem-
prego, cuja previsão caiu R$ 
1,322 bilhão, para R$ 50,182 
bilhões. Por outro lado, o 
documento traz um acrés-
cimo de R$ 1,206 bilhão na 
estimativa da complementa-
ção do Fundeb, chegando a 
R$ 20,448 bilhões.

A previsão de gastos 
com benefícios previdenciá-
rios em 2021 caiu R$ 354,5 
milhões, para R$ 706,838 
bilhões. A projeção para os 
pagamentos de pessoal e en-
cargos sociais subiu R$ 37,2 
milhões, para R$ 335,396 
bilhões.

O gasto previsto com 
subsídios e subvenções fi-

cou R$ 779,3 milhões menor, 
passando para R$ 12,838 
bilhões. Já os valores esti-
mados para o pagamento de 
precatórios e sentenças judi-
ciais caiu R$ 455,8 milhões, 
para R$ 20,848 bilhões.

Pelo lado da arreca-
dação, a estimativa para 
as receitas com dividen-
dos de estatais aumentou 

R$ 1,055 bilhão, passando 
para R$ 16,967 bilhões.

Já as receitas previstas 
com concessões subiram R$ 
3,168 bilhões, para R$ 7,849 
bilhões. O relatório tam-
bém mostra que a projeção 
para arrecadação com ro-
yalties neste ano aumentou 
R$ 4,374 bilhões, para R$ 
72,770 bilhões.

Mais um indicador 
que sofreu atualização 
por parte do Ministério 
da Economia, na grade 
de parâmetros macroe-
conômicos utilizados nos 
cálculos da execução or-
çamentária de 2021, foi a 
Selic. A equipe econômi-
ca elevou a projeção em 
2021 de 2,8% para 3,6%.

Há duas semanas, o 
Comitê de Política Mo-
netária (Copom) elevou 
a taxa básica de juros em 
0,75 ponto porcentual 
pela segunda reunião 
consecutiva, para 3,50% 
ao ano. O Banco Central 
já sinalizou nova alta de 
0,75 p.p. em junho, para 
4,25% ao ano.

Já a projeção do Mi-

nistério da Economia para 
o câmbio médio deste ano 
passou de R$ 5,3 para R$ 
5,4. A previsão para a alta 
da massa salarial nomi-
nal passou de 6,2% para 
4,0%.

Já a estimativa para 
o preço médio do barril 

de petróleo no mercado 
internacional passou de 
US$ 64,3 para US$ 65,5.

Na última terça-feira, 
18, a equipe econômica 
divulgou novas projeções 
para o crescimento da 
economia neste ano, que 
foi atualizado de 3,2% 
para 3,5%. Na ocasião, 
a projeção oficial para a 
inflação medida pelo Ín-
dice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo 
(IPCA) passou de 4,42% 
para 5,05%, enquanto a 
estimativa para o Índi-
ce Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) - uti-
lizado para a correção do 
salário mínimo - passou 
de 4,27% para também 
5,05%.

Projeção de Selic passa de 
2,8% para 3,6% este ano

Elevou a taxa básica 
de juros em 0,75 

ponto percentual na 
última reunião

Copom

Setor de supermercados 
fatura R$ 554 bi em 2020

O faturamento do setor 
de supermercados no Bra-
sil, que conta com 91.351 
lojas, chegou a R$ 554 bi-
lhões em 2020.

Os dados foram divul-
gados pela Associação Bra-
sileira de Supermercados 
(Abras), que ressaltou que 
o valor representa 7,5% 
do Produto Interno Bruto 
(PIB) do Brasil. São 3 mi-
lhões de empregos diretos e 
indiretos no setor.

“O faturamento das 91 
mil lojas, com as mudanças 
novas que estamos trazen-
do neste momento, são 554 
bilhões de reais. Neste valor, 
nós temos todos os canais 
de distribuição dos super-
mercados. Estamos falando 
das vendas físicas, das ven-

Agência Brasil

das por e-comerce, por de-
livery”, disse Marcio Milan, 
vice-presidente da Abras.

Ele acrescentou que os 
dados incluem todos os ca-
nais, os supermercados de 
bairro, os supermercados 
tradicionais, os minimer-
cados, os chamados ataca-

rejo. “Essa grandeza hoje 
aqui demonstrada traz para 
a Abras um novo patamar, 
uma nova informação, de 
uma sinalização como vai 
ser tratada essa grandeza 
dos segmentos hoje que 
atende quase 90% da popu-
lação”, disse.

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Apesar da crise, são 3 milhões de empregos diretos e indiretos no setor

Medida é possível porque o Governo 
Federal fez a revisão para baixo das 
estimativas de despesas obrigatórias, 
como subsídios e seguro-desemprego
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Dose é fundamental para que idoso, que já tem predisposição para problemas respiratórios, previna-se de gripes e internações 

A vacina mais lembrada hoje 
é contra a covid-19, mas nem por 
isso os idosos devem esquecer de 
outras campanhas tão importantes 
quanto a que combate o novo coro-
navírus. Está em andamento, por 
exemplo, a vacina influenza que 
protege contra o vírus H1N1 e suas 
cepas. A dose é fundamental para 
que o idoso – que já tem uma pre-
disposição maior a problemas res-
piratórios – se previna das gripes, 
das internações, de um possível 
agravamento e até da morte. 

“A vacina do H1N1 é importan-
te para pacientes idosos, visto que 
estamos em um período um pou-
quinho mais chuvoso, com a tempe-
ratura mais amena. A gente tem que 
se preparar, porque nessa época há 
uma incidência mais elevada de 
doenças respiratórias. A medicação 
utilizada na vacina é para proteger 
o idoso de uma infecção respirató-
ria bastante frequente nessa faixa 
etária”, explicou Januária de Medei-
ros Silva, especialista em geriatria. 

Ela alertou que, especificamente 
nessa faixa etária, há muita possibi-
lidade de uma simples gripe evoluir 
para uma pneumonia que é uma das 
causas mais elevadas de internação e 
morte em pacientes idosos. Por isso, 
é sempre importante lembrar de pre-
venir. A vacina anual é importante 
também porque o vírus muda bas-
tante. “É um vírus cuja conformação 
é diferente de um ano para o outro. 
Por isso, é preciso todos os anos ter 
esse reforço da H1N1”, afirmou.

Ainda conforme a médica, quan-
do o idoso toma a vacina, não é só 
pensando em prevenir a gripe, mas 
também os problemas que uma gri-
pe causa. “O indivíduo idoso é uma 
pessoa com a imunidade reduzida, 
é mais susceptível a ter um agrava-
mento a partir de infecções virais 
que, normalmente, geram pneumo-
nia bacteriana, pneumonias que vão 
se agravando com o tempo, causando 
hospitalizações e, com certeza, au-
mento de mortalidade”, enfatizou. 

Além disso, não adianta to-
mar a vacina em uma campanha e 
‘pular’ a seguinte. Como todo ano 
surgem novas cepas, todo ano a 
vacina passa por ajustes. Por isso, 
é importante que o idoso compare-
ça a todas as campanhas. “Todos os 
anos tem que fazer a vacina porque 
o vírus muda a sua conformação. A 
vacina é adequada à cepa que está 
no ar nesse período”.

Lucilene Meireles 
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Influenza: a importância da 
vacina para pessoas idosas

Secretaria tranquiliza a população
Antes mesmo do início da vacina-

ção contra a gripe, a Secretaria de Es-
tado da Saúde (SES-PB) tranquilizou a 
população, esclarecendo que é seguro 
tomar os dois imunizantes, respeitando 
o período de 14 dias entre a segunda 
dose da CoronaVac ou AstraZeneca e 
a aplicação da vacina antigripal. 

Em entrevista ao Jornal A União, o 
secretário de Estado da Saúde, Geraldo 
Medeiros, afirmou que, respeitando o 
espaçamento de 14 entre a última dose 
da vacina contra o novo coronavírus e a 
vacina da gripe, faz com que os eventos 
adversos sejam mínimos e não haja 
risco de complicações para os idosos.

Campanha
A influenza é uma infecção viral 

aguda, que afeta o sistema respira-
tório e é de alta transmissibilidade. 
O Ministério da Saúde iniciou a 23ª 
Campanha Nacional de Vacinação 
contra a influenza no dia 12 de abril e 
segue até 9 de julho de 2021. Reduzir 
complicações, internações e mortali-

dade decorrentes das infecções pelo 
vírus da influenza na população-alvo 
para a vacinação são os objetivos do 
MS. A meta é vacinar pelo menos 90% 
de cada grupo prioritário que, além 
dos idosos, inclui crianças, gestantes, 
puérperas, povos indígenas, professo-
res e trabalhadores da saúde.

A vacinação contribui, ao longo do 
ano, na prevenção de complicações 
decorrentes da doença, óbitos e suas 
consequências sobre os serviços de 
saúde, além de minimizar a carga da 
doença, reduzindo os sintomas que 
podem ser confundidos com os da 
covid-19. 

Como a campanha coincide com 
a realização da vacinação contra a co-
vid-19, o MS ressalta que seja prioriza-
da a administração da vacina covid-19 
para pessoas contempladas no grupo 
prioritário para a influenza e que ainda 
não foram vacinadas contra a covid. 
Nestas situações, deve-se agendar a 
vacina influenza, respeitando o inter-
valo mínimo de 14 dias.

Reações e o risco de não tomar 
As reações à vacina normal-

mente são leves, com dor local. Si-
nais de uma gripe logo depois de ser 
imunizado não são em decorrência 
da vacina. “Muita gente pode até 
falar que tomou a vacina e piorou 
ou teve uma gripe logo depois. Na 
verdade, se houve algum episódio 
gripal logo após a administração da 
vacina, normalmente é porque já 
estava com o organismo mais fra-
gilizado. A possibilidade da vacina 
desencadear uma síndrome gripal é 
muito baixa, e o idoso não deve dei-
xar de se vacinar e de se proteger”, 
avisou a geriatra Januária Medeiros. 

De acordo com a médica, o 
risco maior é quando o idoso não 
toma a vacina. Sem estar imuni-
zado, há mais chances de desen-
volver a doença e, em decorrência 
disso, necessitar de um interna-
mento clínico que pode gerar ou-
tras consequências. “Quando um 
idoso passa 15 dias interno, ele já 
volta diferente para casa, com uma 
piora da funcionalidade, mais de-
pendente. E temos que ter muito 

cuidado também por isso”, frisou.
É preciso aguardar 14 dias após 

a vacina da covid para poder tomar 
a vacina da gripe. A contraindicação 
para a vacina é basicamente se o ido-
so tiver alergia a ovo. Se tiver com fe-
bre na hora, deve esperar melhorar.

Um estado com muitos idosos
Na Paraíba, há uma tendência 

de envelhecimento da população. 
Considerando a Pesquisa de Pro-
jeção da População, publicada em 
2018, pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 
2021, o número de idosos com 60 
anos ou mais no estado seria de 
1.067.364, o que representa pouco 
mais de 26% da população total de 
4.059.905 habitantes. E para que 
eles vivam mais e com qualidade de 
vida, é preciso cuidar.

“A Paraíba é um estado com mui-
tos idosos, e eles têm prioridade na 
vacina, semelhante ao que acontece 
com a vacina da covid-19. A proteção 
é o principal benefício da vacina e 
ela é eficaz”, afirmou o infectologista 
Evanízio Roque. Ele explicou que, no 

idoso existem alterações imunoló-
gicas que os deixam mais frágeis. A 
vacina tem a importante função de 
evitar hospitalização e amenizar sin-
tomas. “Se ele teria a gripe de uma 
forma mais intensa sem a vacina, 
pode ter a doença de uma forma mais 
branda. Mesmo a imunidade não es-
tando boa, tomando a vacina, a doen-
ça surge mais atenuada”, acrescentou. 

O infectologista observou que, 
por não sair muito de casa, o idoso 
pode ter deficiência de vitamina D, 
o que impacta na imunidade. Ele re-
forçou que no período de inverno, a 
influenza se torna mais comum. “Há 
maior aglomeração, as pessoas ficam 
confinadas e há menos exposição ao 
sol, aumentando a deficiência da vi-
tamina D”. Ele também recomenda 
que os idosos sejam imunizados. 
“Existem variantes do H1N1. O ví-
rus é mutante. Por isso, a vacinação 
anual é recomendada”, disse. Para os 
idosos que resistem à vacina, o médi-
co alerta que o risco de desenvolver 
uma gripe é maior. Por isso, embora 
a vacina seja voluntária, é interes-
sante que o idoso seja imunizado.

Fotos: Marcus Antônius

A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza começou no dia 12 de abril e segue até 9 de julho de 2021 em todo o país

Grupos prIorItárIos 
Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de 
idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);
Gestantes;
Puérperas;
Indígenas;
Trabalhadores da saúde;
Idosos com 60 anos e mais;
Professores das escolas públicas e privadas;
Pessoas com doenças crônicas não transmissí-
veis e outras condições clínicas especiais;
Pessoas com deficiência permanente;
Forças de segurança e salvamento/
Forças armadas;
Caminhoneiros;
Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário 
de passageiros urbano e de longo curso;
Trabalhadores portuários;
Funcionários do sistema prisional;
Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de ida-
de sob medidas socioeducativas;
População privada de liberdade.
Fonte: Ministério da Saúde. 

n 79.7 milhões 
É o número de pessoas que fazem parte do pú-
blico a ser vacinado nos cerca de 50 mil postos 
de vacinação em todo o Brasil.
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Litoral, Brejo e Agreste terão 
chuvas pontuais e passageiras
Demais regiões da Paraíba devem registrar tempo estável durante o dia, podendo ocorrer chuvas localizadas

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Deverão ocorrer chuvas 
pontuais e passageiras nas 
regiões do Litoral, Brejo e 
Agreste, devido às condições 
de instabilidades provenien-
tes dos baixos níveis da at-
mosfera. Nas demais regiões, 
o tempo deverá permanecer 
estável durante o dia, mas 
poderão ocorrer chuvas loca-
lizadas entre a tarde e a noite, 
segundo a previsão da Agên-
cia Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 
(AESA). O período chuvoso 
nas regiões do Cariri/Curi-
mataú, Sertão e Alto sertão se 
encerra no final do mês. 

A meteorologista Marli 
Bandeira comenta a previ-
são do tempo para o final de 
semana. “Existe perspectiva 
de chuvas esparsas na faixa 
Leste do Estado. Já o período 
chuvoso nas regiões do Cari-
ri/Curimataú, Sertão e Alto 
Sertão se encerra em maio, 
podendo ocorrer chuvas pon-
tuais nos meses seguintes”, 
analisou.

Ranking
As dez cidades que mais 

choveram do dia 1 de janeiro 
até o dia 21 de maio foram: 
João Pessoa (1.228mm); 
Lucena (969,2mm); Alhan-
dra (920,8 mm); Bayeux 
(902,8); São José da Lagoa 

Tapada (880,1); Pedra Bran-
ca (866,9); Triunfo (865,7); 
Diamante (844,8) e Desterro 
(840,5).

Segundo informações 
do levantamento feito pelo 
setor de Monitoramento 
e Hidrometria da Agência 
Executiva de Gestão das 
Águas do Estado (Aesa), 
João Pessoa é a cidade 
paraibana onde mais cho-
veu em 2021, registrando 
1.228 milímetros até 21 de 
maio. Em apenas dois dias, 
13 e 14 de maio, choveu 
292,8 milímetros na capi-
tal, o equivalente a 3,6% 
da média histórica de pre-
cipitações de todo o mês 
de maio. 

Em Cajazeiras

Reeducandos farão curso 
de mecânica de veículos 

A Secretaria da Ad-
ministração Penitenciária 
(Seap) continua realizan-
do parcerias com o objeti-
vo de oferecer qualificação 
profissional às pessoas 
privadas de liberdade 
para que, ao concluírem 
a pena, possam ingressar 
no mercado de trabalho. 
Assim, foi iniciado no Pre-
sídio Padrão de Cajazeiras 
o curso Noções Básicas de 
Mecânica e Elétrica de Veí-
culos, ministrado por pro-
fessores do Serviço Social 
do Transporte e do Servi-
ço Nacional de Aprendiza-
gem do Transporte (Sest-
Senat). Estão inscritos no 
curso 25 reeducandos em 
módulo Ensino a Distân-
cia (EaD). Posteriormente, 
eles terão aulas práticas, 
quando a pandemia da Co-
vid permitir.

O secretário de Ad-
ministração Penitenciária, 
Sérgio Fonseca, destaca 
que a reinserção social é o 
caminho para se reduzir a 
reincidência criminal e pe-
nal, por isso o Governo tem 
investido em atividades 
educacionais, de trabalho 
e renda, além de cuidar 
da assistência social dos 
reeducandos, que inclui 
os cuidados com a saúde 

de cada pessoa privada de 
liberdade. “Não somente 
nas unidades prisionais da 
Grande João Pessoa, tam-
bém no interior da Paraíba 
estão acontecendo cursos, 
remição pela leitura. Os re-
centes resultados do Enem 
PPL e do Sisu demonstram 
que em todas as regiões do 
Estado as ações de resso-
cialização estão com bons 
resultados, Cajazeiras é 
um exemplo”, disse o ges-
tor da Seap.

Na opinião do gerente 
executivo da Ressocializa-
ção, João Sitonio Rosas, “a 
Seap, através desta gerência, 
implementa parcerias visan-
do ampliar as possibilidades 
de inserção da população 
penitenciária em atividades 
laborais, o que aumenta a 
reinserção social destas pes-
soas que temporariamente 
perderam a liberdade, mas 
não perderam o direito à 
educação e a uma segunda 
chance na vida”.

Tales Alves de Almei-
da, diretor do Presídio 
Padrão de Cajazeiras, dis-
se que a parceria com o 
sistema Sest-Senat ocorre 
desde o ano passado e o 
primeiro curso foi Noções 
de Empregabilidade, com 
o objetivo de mostrar aos 

reeducandos como se en-
contra o mercado de tra-
balho quando eles saírem 
da prisão. Participam dos 
cursos aqueles que estão 
próximos a cumprirem a 
pena. “A parceria tende a 
se estender com o apoio 
do Poder Judiciário, que 
repassa recursos das mul-
tas pecuniárias para apli-
cação dos cursos. A gente 
prevê ainda esse ano a rea-
lização de mais 20 cursos 
profissionalizantes com 
certificados”, adiantou.

O reeducando R.F.M. 
agradeceu pela oportunida-
de “por nos proporcionar 
um curso básico de mêcani-
ca para que quando estiver-
mos livres possamos usar 
esses conhecimentos. Então 
só temos a agradecer pelo 
aprendizado adquirido aqui 
na unidade prisional”.

K.F.S. também agrade-
ceu ao Governo do Estado e 
ao sistema Sest-Senat. “Esse 
curso serve assim como um 
referencial nosso, uma car-
ta de referência após cum-
prirmos nossa pena, ao sair 
novamente para a socieda-
de usar esse curso como 
referencial de bom compor-
tamento e estamos aqui in-
teressados em se ressociali-
zar”, afirmou.

A influenciadora digital 
e palestrante Patrícia Leo-
ne, mais conhecida como 
Patty Leone, chega à Paraí-
ba, amanhã, para conhecer 
os principais roteiros turís-
ticos de João Pessoa, Conde, 
Cabedelo e Campina Gran-
de, atendendo a um convite 
da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur). Patty Leo-
ne tem mais de 20 anos de 
experiência no Turismo e o 
objetivo dessa ação da PB-
Tur é atingir o consumidor 
final, já que a influenciadora 
tem centenas de milhares de 
seguidores em seus perfis 
nas redes sociais e um pro-
grama de TV no canal fecha-
do Travel Box Brasil.

A presidente da PB-
Tur, Ruth Avelino, informa 
que a decisão de convidar 

a influenciadora digital, 
foi uma reivindicação do 
trade paraibano que está 
oferecendo todo apoio 
logístico para a vinda de 
Patty Leone. A iniciati-
va tem o apoio do Hotel 
Hardman e da Luck Re-
ceptivo. 

A PBTur sempre bus-
cou divulgar o Destino Pa-
raíba por meio de reporta-
gens especiais produzidas 
por jornalistas especializa-
dos em Turismo e publica-
das nos principais veículos 
de comunicação do país e 
do exterior. Por intermédio 
da influenciadora digital, a 
PBTur passa a utilizar uma 
nova ferramenta de divul-
gação: os influenciadores 
digitais.

 Outro diferencial é que 

Patty Leone é uma profissio-
nal que conhece em detalhes 
como funciona a divulga-
ção dos roteiros turísticos. 
“Patty Leone é um nome co-
nhecido e respeitado no tu-
rismo nacional. São mais de 
20 anos atuando nessa área 
e basta olharmos o número 
de seguidores que ela tem no 
Instagram, no seu canal no 
YouTube e demais perfis na 
rede”, explicou Ruth Avelino.

 
Programação
A PBTur elaborou um 

roteiro de visitas aos prin-
cipais roteiros turísticos do 
Estado. Na segunda-feira 
(24), a influenciadora vai 
visitar o Centro Histórico 
de João Pessoa, as princi-
pais praias urbanas da cida-
de, além de dois restauran-

tes conhecidos pela cozinha 
regional e contemporânea: 
o Mangai e o Al Dente Cuci-
na. Também está previsto 
um passeio de bicicleta pela 
orla. Na terça-feira (25), a 
equipe da influenciadora 
segue para a Costa do Con-
de, no Litoral Sul. Estão pre-
vistas visitas às principais 
praias (Jacumã, Carapibus, 
Coqueirinho, Tambaba). 
Está programado um pas-
seio num veículo 4x4 por 
trilhas e matas. O almoço 
vai acontecer no restauran-
te Kuara e o jantar no NUI 
360.

Na quarta-feira (26), 
Patrícia Leone vai conhe-
cer as piscinas naturias 
do Seixas, um dos novos 
e principais roteiros tu-
rísticos de João Pessoa. O 

passeio de catamarã acon-
tece no período da manhã 
e o almoço vai ocorrer no 
restaurante especializado 
em frutos do Mar, Estalei-
ro, na Praia da Penha. À 
tarde, a equipe da influen-
ciadora vai assistir ao Pôr 
do Sol no Sky Bar. Quinta-
feira (27), aproveitando a 
maré baixa, Patty Leone 
vai ter a oportunidade 
de vivenciar a prática de 
Stand-Up e caiaque no Ca-
ribessa, em João Pessoa. 
O almoço será oferecido 
pelo restaurante Praiano. 
O jantar será na Trattoria 
de Origem.

 Na sexta-feira (28), a 
influencer segue para a ci-
dade de Campina Grande. 
O objetivo é mostrar todo 
potencial da Rainha da 

Borborema e a programa-
ção será guiada por Rosália 
Lucas, secretária munci-
pal de Turismo. No sábado 
(29), Patty Leone vai até 
a Ilha de Areia Vermelha 
e no turno da tarde assis-
te ao Pôr do Sol do Jacaré, 
com apresentação do mú-
sico Jurandy do Sax. A in-
fluenciadora e sua equipe 
retornam a São Paulo no 
domingo (30).

Grande JP: influenciadora conhece turismo

Eleições do Consecult serão 
realizadas em 48 cidades

Regionalização da saúde no 
Estado é tema em discussão

As eleições que vão es-
colher 12 titulares (e 12 su-
plentes) para as vagas da 
sociedade civil no Conselho 
Estadual de Política Cultural 
(Consecult) se realizarão em 
48 cidades paraibanas. Em 
março, no início do processo, 
havia sido definido que as ur-
nas estariam em 24 cidades 
(duas por cada Regional de 
Cultura), o número chegou 
a ser ampliado para 72, mas 
na quinta-feira (20) a Comis-
são Eleitoral decidiu instalar 
pontos de votação em quatro 

cidades por Regional.
Os locais onde funciona-

rão os pontos de votação ain-
da estão sendo escolhidos, de 
maneira a garantir a melhor 
logística para o processo 
eleitoral. Esses pontos serão 
identificados com faixas ex-
ternas e banners.

Candidaturas e prazos 
O registro de candida-

tos foi encerrado na terça-
feira (18) e na quinta (20), a 
Comissão Eleitoral divulgou 
o resultado preliminar (ver 

aqui: https://paraiba.pb.gov.
br/diretas/secretaria-da-
cultura/comissao-eleitoral-
divulga-lista-preliminar-de-
candidaturas-ao-consecult/
resultado-preliminar-elei-
coes-consecult-pb_2021-
2023-docx.pdf), informando 
os candidatos aptos e inap-
tos ao pleito. A mesma co-
missão receberá recursos 
– e documentação que falta 
– até a terça-feira (25) e, no 
dia seguinte, divulgará lista 
definitiva com candidaturas 
válidas.

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) participou, ontem, 
de discussão do fortalecimen-
to da regionalização da saúde 
na Paraíba, junto com o Conse-
lho de Secretarias Municipais 
de Saúde da Paraíba (Cosems) 
e a Superintendência Estadual 
do Ministério da Saúde na Pa-
raíba (Sems). A conversa acon-
teceu durante reunião on-line, 
das 9h às 12h. O objetivo foi 
ampliar a integração dos pro-
jetos da SES, Cosems e Sems 

voltados para o fortalecimento 
do planejamento regional e go-
vernança da Rede de Atenção, 
pactuar o início da Fase II do 
Projeto FortaleCIR e alinhar 
acerca das Conferências Mu-
nicipais de Saúde, diante da 
pandemia.

A secretária executiva da 
SES, Renata Nóbrega, partici-
pou da reunião e lembrou que 
é muito importante o Minis-
tério estar perto da SES e dos 
secretários municipais nesse 

processo. “É uma alegria enor-
me esse momento, pois o SUS 
vive um grande desafio, mas, 
para além da covid, temos vá-
rias outras doenças e precisa-
mos caminhar em paralelo à 
pandemia”, falou.

“Qualquer Estado só vai 
adiante se tiver o avanço regio-
nal. E a Paraíba vem avançan-
do muito porque existe essa 
união entre nós”, declarou a 
presidente do Cosems, Soraya 
Galdino. 

Seap firma parceria 
com Sest/Senat 
e oferta atividade 
de qualificação 
profissional às pessoas 
privadas de liberdade

Foto: Secom-PB

Patty Leone tem mais de 
20 anos de experiência 
no turismo e o objetivo 
dessa ação da PBTur é 

atingir o consumidor final
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Campeão carioca
Flamengo e Fluminense decidem hoje o título carioca 
de 2021 no Maracanã. Se houver novo empate, o 
vencedor será conhecido nos pênaltis. Página 22

Foto: Mailson Santana/Fluminense

Esportes

Vindo de uma estreia 
com goleada, 6 a 1 contra o 
Santos Dumont de Sergipe, a 
equipe de futebol feminino 
do Botafogo, vai entrar em 
campo, hoje, contra o Náuti-
co de Pernambuco, no está-
dio dos Aflitos, em Recife, às 
15h. A partida é válida pela 
segunda rodada do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol 
Feminino da Série A2 - se-
gunda divisão nacional - e 
pode garantir às “Belas do 
Belo”, em caso de vitória, 
a liderança do Grupo C da 
competição nacional.

Enquanto a equipe pa-
raibana venceu e conven-
ceu na primeira rodada da 
disputa, o Náutico acabou 
sendo derrotado, mesmo jo-
gando em seus domínios - no 
mesmo palco da partida de 
hoje -, pela equipe da UDA 
de Alagoas por 3 a 0, um re-
sultado que, pelo placar, traz 
uma pressão a mais para a 
equipe pernambucana que 
agora precisa buscar uma 
recuperação diante do Bo-
tafogo para não se distanciar 
da briga por uma vaga para 
as oitavas de afinal, pois essa 
primeira fase da disputa na-
cional só conta com cinco 
partidas para serem dispu-

tadas e, em caso de nova der-
rota, o time alvirrubro de 
Recife estará virtualmente 
eliminado.

Pa ra  o 
B o t a f o g o , 
que está na 
l i d e r a n ç a 
d o  G r u p o 
C, graças ao 
número de 
gols marca-
dos na pri-
meira parti-
da, já que a 
UDA e o Cea-
rá também 
venceram nas suas estreias, 
o jogo contra o Náutico será 
a oportunidade ideal para 

consolidar a liderança e bus-
car abrir alguma margem na 
briga por uma das duas va-

gas diretas 
para as oita-
vas de final 
- os 4 melho-
res terceiros 
c o l o c a d o s 
t a m b é m 
obtém uma 
vaga para o 
mata-mata, 
m a s  e s s a 
definição só 
ocorre após 
o encerra-

mento da primeira fase.
Essa condição ocorre, 

especialmente, por seus 

adversários diretos des-
sa disputa pela liderança 
do grupo, UDA e Ceará se 
enfrentarem, amanhã, no 
estádio Rei Pelé, na cidade 
de Maceió, capital alagoa-
na. Pensando nesse cenário, 
mas esperando enfrentar 
dificuldades no jogo contra o 
Náutico, a técnica das Belas, 
Gleide Costa, se disse feliz 
com a estreia na competi-
ção, mas garantiu que a sua 
equipe pode e precisa me-
lhorar bastante em relação 
ao primeiro jogo para poder 
sair com os três pontos do 
estádio dos Aflitos.

“Nós tivemos uma es-
treia realmente positiva, 

onde pudemos impor nos-
so ritmo e marcar muitos 
gols, o que é fundamental 
para trazer confiança para o 
grupo, no entanto, sabíamos 
que o primeiro adversário 
era uma equipe que dentro 
da chave possuía mais fragi-
lidades, diante disso, mesmo 
o Náutico tendo perdido na 
primeira rodada, temos cer-
teza que teremos um jogo 
bem mais complicado e onde 
precisaremos demonstrar 
uma evolução para que a 
gente consiga sair de lá com 
esses três pontos que serão 
muito importantes para a 
gente”, comentou Gleide 
Costa.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

 Nós tivemos uma 
estreia realmente positiva, 
onde pudemos impor nosso 
ritmo e marcar muitos gols, 
o que é fundamental para 

trazer confiança para o 
grupo 

BElas Em ação 
pelo Brasileiro 
da Série A2, 
hoje, em Recife 

Foto: Nádya Araújo/Botafogo

Na estreia contra o Santos Dumont/SE, 
as Belas do Belo se destacaram com uma 
goleada de 6 a 1 no estádio Almeidão

Paraibano 2021

sousa nas semifinais e com defesa menos vazada

Com uma vitória sem 
sustos diante do São Paulo 
Crystal, por 2 a 0, jogando no 
Almeidão, o Sousa assumiu 
a liderança do Campeona-
to Paraibano, aproveitando 
o tropeço do Botafogo que 
empatou na rodada jogando 
contra o frágil Nacional de 
Patos que será o adversário 
do “Dinossauro” do Sertão 
na última rodada, jogando 
no estádio Marizão, no pró-
ximo domingo, às 16h. 

Além da liderança iso-
lada da competição, o time 
alviverde é o primeiro a se 
garantir de forma direta nas 
semifinais do Estadual, já 
que alcançou os 13 pontos 
e não pode ser mais alcan-
çado pelo Campinense, que 
está na terceira posição e 
soma 9 na tabela. Para fe-
char esse conjunto de aspec-
tos positivos, a agremiação 
sertaneja também acumula 
a melhor defesa do Estadual 

e o melhor retrospecto jo-
gando como visitante, tendo 
vencido todas as suas parti-
das fora de casa.

Com um retrospecto 
de quatro vitórias em seis 
jogos - soma ainda um em-
pate e uma derrota que 
sofreu diante do Botafogo 
na estreia da competição, o 
Sousa chegará para a última 
rodada podendo confirmar 
sua condição de liderança 
jogando diante do Nacional 
e ampliar a sua sequência 
sem perder por seis parti-
das, depois de engatar uma 
série de três vitórias segui-
das, algo que, nesse cam-
peonato, só o clube conse-
guiu produzir.

Com essa campanha 
que credenciou a equipe 
para a liderança da disputa 
e coloca o time sertanejo 
entre os favoritos ao certa-
me, o Sousa, mesmo tendo 
trocado de técnico na quin-
ta rodada de forma repenti-
na e inesperada - após pe-
didos de demissão de Paulo 

Schardong -, deu continui-
dade ao momento que vi-
via e seguiu vencendo sob o 
comando de Índio Ferreira 
que assumiu o time e já acu-
mula seis pontos em duas 
partidas. 

Para o técnico do Sou-
sa, que retorna à “Cidade 
Sorriso” após passagem em 
2017 onde evitou o rebai-
xamento sousense, agora 
é hora de dar continuida-
de ao trabalho e focar em 
mais uma vitória diante do 
Nacional para garantir que 
a equipe avance na primei-

ra colocação para as semi-
finais e posso entrar com 
as melhores condições 
possíveis na briga pelo seu 
terceiro título estadual na 
história, dando seguimen-
to à tradição como maior 
vencedor do Sertão.

“Foi uma partida di-
fícil contra o São Paulo 
Crystal, mas nosso time se 
comportou muito bem. Ti-
vemos a felicidade de fazer 
um gol logo no início da 
partida, fator que nos deu 
tranquilidade dentro do 
jogo e soubemos aprovei-
tar isso. No domingo, dian-
te do Nacional e jogando 
em nossos domínios, que-
remos nos classificar em 
primeiro e vamos buscar a 
vitória para isso. Esse é um 
dos nossos objetivos e va-
mos em busca dessa con-
dição. O grupo vem numa 
crescente muito grande e 
espero manter isso até o 
fim do campeonato para 
brigarmos por esse título”, 
comentou Índio Ferreira.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Foto: Instagram/Sousa

O  técnico Índio Ferreira concede entrevista após a vitória do Sousa

 Foi uma partida 
difícil contra o São 
Paulo Crystal, mas 

nosso time se 
comportou muito bem. 
Tivemos a felicidade de 
fazer um gol logo no 
início da partida 

Botafogo joga contra o Náutico no estádio 
dos Aflitos em busca de sua segunda 
vitória na competição nacional



Se houver um novo empate no tempo regulamentar, título estadual de 2021 será decidido nas penalidades

Depois de uma primeira 
partida que terminou com 
clima quente no Maracanã e 
que viu nove cartões serem 
distribuídos ao longo da par-
tida, além de xingamentos e 
muita confusão na saída de 
campo, Flamengo e Flumi-
nense voltam a se enfrentar, 
hoje, no estádio do Maracanã, 
com a bola rolando às 21h05 
valendo o título carioca de 
2021. Atuais bicampeões da 
competição, os rubro-negros 
chegam para esse jogo com o 
favoritismo acumulado pelos 
últimos anos de glórias se-
guidas com títulos nacionais 
e continentais sendo acumu-
lados. Do outro lado, um tri-
color que busca retomar seus 
anos de glória e vem promo-
vendo uma reestruturação 
financeira, similar ao que foi 
feito pelo seu grande rival na 
década passada, mas já sen-
tindo o peso de não vencer o 
estadual há 9 anos, a última 
conquista foi em 2012.

Com o acúmulo de terem 
feito a final do ano passado 
que terminou com o triunfo 
flamenguista, os rivais que 
fazem, do “FlaFlu”, um dos 
clássicos mais icônicos do fu-
tebol brasileiro, voltam para 
o gramado “sagrado” do Ma-
racanã sem qualquer tipo de 
vantagem acumulada para 
esse confronto por conta do 
empate em 1 a 1 na primeira 
partida da decisão. Por conta 
disso, a expectativa é nova-
mente por um jogo bastante 
disputado e pegado em cam-
po, onde, em caso de novo 
empate no tempo normal, 
a partida será decidida nas 
grandes penalidades. 

Partida anterior
Melhor time do país, nas 

duas últimas temporadas, 
o Flamengo não tem tido a 
constância esperada para o 
elenco que possui nesse co-
meço de temporada, mas, 
mesmo assim, diante de um 

fraco Campeonato Carioca 
com Vasco e Botafogo em 
crise, os rubro-negros che-
garam à decisão do Estadual, 
mais uma vez, sem grandes 
sobressaltos. 

Na primeira partida da 
decisão, com 60% de posse 
de bola e jogando pratica-
mente o jogo inteiro no ata-
que, o Flamengo foi superior 
e finalizou em gol 11 vezes 
contra seis arremates do tri-
color, no entanto, com várias 
chances desperdiçadas, in-
cluindo um gol perdido por 
Gabigol - que foi o autor do 
primeiro tento, marcado em 
cobrança de pênalti - de fren-
te a meta quando a equipe já 
vencia o jogo por 1 a 0. 

Mesmo enfrentando ní-
tidas dificuldades e em noite 
de pouca inspiração ofensi-
va, o Fluminense, treinado 
por Roger Machado, conse-
guiu, na base da disposição 
defensiva e empenho dos 
atletas, superar a inferiori-
dade técnica e arrancar um 
empate, com gol de Abel Her-
nandéz, para levar a decisão 
para o jogo de hoje, onde, no 
entanto, precisará produzir 
mais em campo se realmente 
espera derrotar os favoritos 
e atuais bicampeões.

O Tricolor também teve 
duas chances claras de marcar, 
além do gol, uma com Kayke, 
no primeiro tempo, e uma ou-
tra com Luis Henrique, no se-
gundo tempo, cara a cara com 
o goleiro Gabriel Batista.

Decisão em Minas
Atlético Mineiro e Amé-

rica decidem também neste 
sábado o Campeonato Mi-
neiro, em jogo no Mineirão, a 
partir das 16h30. No primei-
ro confronto, disputado na 
semana passada, houve um 
empate sem gols e uma nova 
igualdade levará a decisão 
às penalidades. O time co-
mandado por Lisca eliminou 
o Cruzeiro nas semifinais e 
busca repetir o ano de 2016 
quando se sagrou campeão 
estadual.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Fla-Flu, hoje, no Maracanã, 
define o campeão carioca

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

Ele nasceu na cidade de Paulo Afonso
-BA, no dia dezesseis de fevereiro do ano 
de mil novecentos e sessenta, foi batizado 
pelos seus pais com o nome de José Fer-
nandes de Oliveira Inô, mas para o mundo 
da bola ele ficou conhecido como o meio 
campista “Fernando Baiano”.

Tudo começou nas quadras de futebol 
de salão da sua cidade natal, quando jogou 
nas equipes do Operário, do Tiradentes e 
da seleção local. A sua habilidade, visão de 
jogo e facilidade de servir os companhei-
ros do ataque logo chamaram a atenção 
dos treinadores e dos clubes.

Em 1978, para a alegria dos paraiba-
nos, ele começou a jogar profissional na 
equipe do Campinense Clube, mostrando 
logo cedo a sua técnica apurada ao con-
duzir a bola. Até os dias de hoje a torcida 
rubro-negra lembra com saudade daquele 
atleta que suou e contribuiu muito com a 
sua camisa.

No ano de 1981, Fernando Baiano 
continuou alegrando o torcedor de Campi-
na Grande, todavia, agora, vestindo a não 
menos famosa camisa alvinegra do Treze 

Futebol Clube, em uma excelente fase da 
equipe proprietária do presidente Vargas.

O seu futebol já havia ultrapassado as 
divisas da nossa querida Paraíba, quando 
em 1984 ele foi contratado pelo Sport 
Club do Recife, o rubro-negro da Ilha do 
Retiro. Em seguida, o nosso homenageado 
foi defender as cores do Londrina Esporte 
Clube, equipe tradicional do rico e próspe-
ro estado do Paraná.

Depois dessas temporadas no futebol 
pernambucano e paranaense, respectiva-
mente, Fernando Baiano voltou a alegrar 
a torcida paraibana, em 1985, desta vez 
vestindo o manto alvinegro da estrela 
vermelha, do tradicional Botafogo Fute-
bol Clube. A sua imensa torcida alvinegra 
nunca esqueceu dos seus passes refinados 
com a camisa de número dez.

Em 1988, o nosso meio campista foi 
contratado para jogar no Nacional Atlético 
Clube de São Paulo.  Em 1989, ele defen-
deu as cores da Associação Chapecoense 
de Futebol. Em 1990, jogou na equipe do 
Pouso Alegre Futebol Clube, da cidade de 
Pouso Alegre, MG.  Em 1991, jogou no Rio 

Branco Futebol Clube, da cidade de Andra-
das, Minas Gerais.

Ainda em 1991, defendeu as cores do 
Capela Esporte Clube. Depois, passou pelo 
Nacional Atlético Clube, de Patos, Atalaia 
Esporte Clube, de Bananeiras e na Associa-
ção Desportiva Recreativa Cultural Icasa, 
de Juazeiro do Norte, CE.

Em 1994, resolveu pendurar as suas 
disputadas e famosas chuteiras para con-
cluir cursos profissionais em segurança do 
trabalho e a na área de saúde. Atualmente 
ele cursa fisioterapia.

Baiano tem muito orgulho 
por ter sido bicampeão pelo 
Campinense Clube e tricampeão 
pelo Treze Futebol Clube, como 
também de ter participado e 
ajudado no acesso da equipe do 
Capela Esporte Clube, da cidade 
de Capela, para a primeira divi-
são do campeonato alagoano.

Hoje residindo na próspera 
e acolhedora Rainha da Borbo-
rema, recorda com saudade da 
sua época de andarilho, mudan-

do constantemente de cidades, conhecen-
do novas pessoas, não ganhando o dinhei-
ro que se ganha hoje, não usufruindo da 
estrutura que os clubes hoje possuem, 
porém, tratando sempre a bola com o cari-
nho e a intimidade que ela merece.

Para nós torcedores, cronistas e 
desportistas, ficou a certeza de que José 
Fernandes de Oliveira Inô, o popular “Fer-
nando Baiano”, escreveu o seu nome com 
tintas douradas e perpétuas na brilhante 
história do futebol paraibano. 

Você se lembra de Fernando Baiano?

Foto: Arquivo

Flamengo e Fluminense devem fazer mais um jogo bastante disputado neste sábado em busca do título de campeão carioca da temporada de 2021

Foto: Mailson Santana/Fluminense



Esportes

Italo Ferreira, Gabriel Medina, Tatiana Weston-Webb e Silvana Lima estão confiantes em medalhas nas Olimpíadas

Gabriel Medina, Italo Ferrei-
ra, Tatiana Weston-Webb e Silvana 
Lima participarão de um momento 
histórico nos Jogos Olímpicos. Os 
quatro atletas que representarão 
o Brasil na estreia do surfe nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 
demonstram muita vontade e gar-
ra para a conquista de uma meda-
lha. “No que depender de mim, vou 
chegar lá com muita vontade de 
trazer esse ouro”, disse sem titu-
bear o bicampeão mundial Gabriel 
Medina. “Vou dar o meu melhor 
para trazer essa medalha inédita”, 
disparou o atual campeão mundial 
Italo Ferreira.

A ala feminina também não 
deixa por menos. A atleta que aca-
ba de vencer a etapa de Margaret 
River, na Austrália, e assumiu a vice
-liderança do Circuito Mundial, Ta-
tiana Weston-Webb, e a eleita oito 
vezes a melhor surfista brasileira 
Silvana Lima contam que estão em 
treinamento intensivo para ganhar 
uma medalha e ambas dizem estar 

tranquilas física e psicologicamen-
te “estou muito feliz em conquistar 
o meu sonho de estar no maior 
evento esportivo do mundo. E, o 
mais importante, estou bastante 
otimista”, afirmou Tati.

Os surfistas olímpicos foram 
selecionados a partir do ranking 
de 2019 do Circuito Mundial de 
Surfe, maior competição da mo-
dalidade no mundo, promovida 
pela WSL (World Surf League). 
No total serão 40 atletas da elite 
do surfe mundial que estarão na 
Olimpíada de Tóquio, no Japão - 
20 homens e 20 mulheres, com 
no máximo dois representantes 
de cada país em cada gênero.

“Acho que o Brasil vai chegar 
muito forte nos Jogos Olímpicos. 
Vejo que estão todos motivados, 
preparados e animados. E, sem 
dúvida, o surfe vai crescer ainda 
mais com essa entrada nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio”, considerou 
Medina, atualmente em primeiro 
no ranking da WSL. “É algo in-
descritível, nunca imaginei par-
ticipar desse momento histórico. 

Estou treinando bastante e será 
uma honra representar nosso 
país”, acentuou Italo.

Tatiana Weston-Webb ale-
ga não ter nem palavras para 
descrever a emoção que é fazer 
parte dos Jogos. Gaúcha, filha de 

brasileira com inglês, reside em 
Kauai, ilha do arquipélago do Ha-
vaí, conta que não tem um treino 
específico para vencer as ondas 
do Japão. “Fico surfando muito, o 
tempo todo, e o Comitê Olímpico 
do Brasil tem me dado suporte, 

disponibilizando uma equipe de 
nutrição, preparador físico e fi-
sioterapeuta, o que tem me aju-
dado bastante a fortalecer meu 
treino. E, claro, tenho trabalhado 
a mente também”.

Os quatro brasileiros já sur-
faram as ondas do Japão e até le-
varam medalhas quando compe-
tiram no país. No Pré-Olímpico 
disputado durante o ISA World 
Surfing Games, de 2019, em Miya-
zaki, Italo conquistou o ouro e Me-
dina, o bronze. “Foi ótimo poder ir 
lá antes dos Jogos e conhecer o Ja-
pão, a sua cultura e para começar a 
adaptar”, contou Medina.

Já Silvana ficou com a prata 
no feminino da competição. “Foi 
incrível essa conquista no Japão, 
não conhecia o país e só de ter su-
bido ao pódio fiquei muito feliz. 
Também conheci um pouco das 
ondas locais”, revelou.

Mas especificamente a Paia 
Tsurigasaki, escolhida para se-
diar as competições de surfe nos 
Jogos Olímpicos, os brasileiros 
ainda não conhecem. “Sabemos 

que são um pouco parecidas com 
as ondas do Nordeste do Brasil, 
então acredito que vamos nos 
adaptar rápido”, disse Silvana. 
“Estou preparado para tudo. Cada 
lugar apresenta ondas diferentes. 
O que eu faço sempre é me pre-
parar fisicamente e mentalmente 
para conseguir surfar em qual-
quer lugar do mundo e dar o meu 
melhor, me divertindo, pois faço o 
que mais gosto”, afirmou Italo.

Medina obteve a informação 
de que as ondas não são as tradi-
cionais que costumam pegar no 
Circuito Mundial. “Parece que são 
menores e com menos força e, sa-
bendo disso, vou me preparar para 
essa situação. Pretendo perder 
peso para ficar um pouco mais leve 
e poder surfar essa onda nas me-
lhores condições”, comentou. 

“Nunca surfei nessa praia, 
mas já surfei em outro local que 
deve ter condições parecidas ao 
do ISA Games de 2019, quando 
fui super bem. Geralmente é mais 
beach break e ondas menores”, ex-
plicou Tati.

Agência Estado
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Copa América somente na Argentina

Decisão paulista ainda sem favorito

Copa Feminina
em dois países

Barcelona dispensa Messi do último jogo no Espanhol

A Copa América não será mais realiza-
da na Colômbia. A Conmebol negou, 
na última quinta-feira, o pedido do 
governo colombiano de adiar a compe-
tição a fim de ter torcida nos estádios 
e confirmou que o país, que atravessa 
uma grave tensão social, com protestos 
desde o fim de abril, não será mais 
sede do torneio, que deve ser dispu-
tado apenas na Argentina. O governo 
colombiano pediu à Conmebol o adia-

mento da Copa América com o objetivo, 
segundo o ministro do Esporte, Ernesto 
Lucena, de que os torcedores pudessem 
comparecer aos estádios. Horas de-
pois, a entidade recusou a solicitação. 
“Por razões relacionadas ao calendário 
internacional de competições e à logís-
tica do torneio, fica impossível transferir 
a Copa América 2021 para o mês de 
novembro”, diz a nota divulgada pela 
Conmebol.

A precaução marcou a primeira par-
tida entre Palmeiras e São Paulo, 
nesta quimta-feira, pela decisão do 
Campeonato Paulista Sicredi 2001. 
O empate por 0 a o no Allianz Par-
que foi consequência de um jogo 
truncado, em que as equipes abriram 
mão da ousadia e as defesas preva-
leceram nos confrontos com os ata-
ques. O Alviverde foi um pouco mais 
perigoso, a melhor chance foi do Tri-

color, mas, a rigor, as duas equipes 
preferiram apostar tudo na segunda 
partida, domingo, às 16h, no Mo-
rumbi. Os dois times têm esquemas 
semelhantes, com três zagueiros e 
alas que têm a função de jogar mais 
avançados e dar amplitude. Daniel 
Alves e Benítez, que deixaram o 
campo dejogo machucados, são pro-
blemas para o segundo e decisisvo 
jogo amanhã à tarde.

A pandemia do novo coronavírus 
trouxe diversos problemas para o 
mundo do futebol. Um deles foi em 
relação à necessidade de adiamento 
ou cancelamento de competições. Foi 
o que aconteceu com alguns torneios 
femininos. Em 2020, estavam previs-
tos os Mundiais Sub-17 e Sub-20 da 
modalidade e foram adiados. No 71º 
Congresso da Fifa, a entidade con-
firmou as datas da próxima Copa do 
Mundo Feminina, que será disputada 
na Austrália e na Nova Zelândia entre 
20 de julho e 20 de agosto de 2023 e 
contará, pela primeira vez, com a par-
ticipação de 32 seleções. O Mundial 
Feminino Sub-20 mantém sua sede 
na Costa Rica, após o Panamá ter sido 
excluído da organização em conjunto. 
De 11 a 30 de outubro de 2022, 16 
seleções buscarão o título. Antes, entre 
10 e 28 de agosto de 2022, também 
16 equipes nacionais jogarão na Índia 
o Mundial Feminino Sub-17.

O Barcelona não terá o argentino Lionel Messi na partida contra o Eibar, hoje às 13h, fora de casa, pela 380 e última rodada do Campeona-
to Espanhol. Mas o motivo de sua ausência não é por lesão ou suspensão. Em um comunicado oficial divulgado, ontem, o clube anunciou 
que ele foi liberado do treinamento. Assim, teve permissão do técnico holandês Ronald Koeman para começar as suas férias antes de iniciar 
os preparativos para a Copa América com a Argentina. "Leo Messi não treinou com a permissão do treinador e não estará na convocação 
para o jogo contra o Eibar neste sábado. Desta forma, o craque argentino terá uma pequena pausa antes da Copa América, após uma 
temporada em que foi um dos jogadores com mais minutos no elenco", divulgou o clube catalão em seu site oficial e nas redes sociais.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

atletas da elite do surf 
mundial estarão nas 

Olimpíadas de Tóquio, sendo 
20 homens e 20 mulheres

40

Na estreia do surfe, Brasil tem 
tudo para brilhar em Tóquio

Fotos: Divulgação

Italo Ferreira Gabriel Medina Tatiana Weston-Webb  Silvana Lima
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“Confessor de túmulo” é contratado e recebe até R$ 38 mil para falar em nome dos falecidos durante os funerais

Homem é pago 
para revelar 
segredos dos mortos

O australiano Bill Edgar fala 
em nome dos mortos: ele vai a fu-
nerais e transmite confissões do 
túmulo. E por esse trabalho especí-
fico, ele é muito bem pago. A ideia 
surgiu enquanto trabalhava como 
detetive particular para uma pes-
soa com doença terminal na Aus-
trália. “Começamos a falar sobre a 
morte, a vida após a morte e tudo 
mais. Então ele disse: ‘Eu gostaria 
de fazer algo para o meu funeral’. 
Sugeri que escrevesse seu próprio 
encômio”, diz ele.

O homem, entretanto, disse 
que sua família e amigos não gos-
tariam do que ele tinha a dizer, 
então provavelmente não leriam 
ou reproduziriam sua mensagem. 
“Então, me ofereci para falar em 
nome dele”, lembra Bill. “Foi assim 
que tudo começou”, disse ele ao 
programa ‘Newsday’, do Serviço 
Mundial da BBC.

Agora Bill ganha a vida “in-
terrompendo” funerais, como um 
“confessor de caixão”. Em suas pró-
prias palavras, isso significa que 
“em um ponto exato do funeral, eu 
me levanto, abro um envelope e 
leio exatamente o que o morto não 
conseguiu dizer em vida”.

Por uma soma equivalente a 
cerca de US$ 7 mil (R$ 38 mil), Bill 

pode comparecer a funerais ou ve-
lórios, ler testamentos e também 
procurar objetos compromete-
dores. “Pode ser qualquer coisa: 
pornografia, brinquedos sexuais, 
drogas, armas, dinheiro... qualquer 
coisa”, explica ele.

Histórias não contadas
Seu trabalho mais memorável 

até agora foi quando o morto lhe 
pediu para ler uma confissão envol-
vendo seu melhor amigo. “Tive que 
dizer a ele para sentar e calar a boca 
e ouvir o que seu amigo me deixou 
para ler. E foi que seu melhor amigo 
estava tentando seduzir sua esposa 
enquanto este homem estava em 
seu leito de morte”, diz ele.

Após o discurso de Bill no fu-
neral, o homem rapidamente “saiu 
pela porta dos fundos”. E mais al-
gumas pessoas também foram con-
vidadas a deixar a cerimônia, em 
nome do falecido. Mas depois dis-
so, diz Bill, “acabou sendo um fune-
ral muito bom”. Por razões óbvias, 
Bill não recebe comentários, aná-
lises ou reclamações de seus clien-
tes. Mas talvez surpreendentemen-
te, os vivos tampouco o rechaçam.

“É muito perturbador, mas é o 
funeral da pessoa, então por que 
eles não teriam o direito de fazer 
o que bem entendem?”, avalia o 
“confessor”.

Aforismo
“O que vai caracterizar o luto é a reação 

emocional diante de uma perda, isso independe 
se é uma perda de algum ente querido ou de algo 
que venha a ser significativo para aquela criança. 
Podem ser mudanças, como pessoas do convívio 

que se mudam, várias circunstâncias podem 
desencadear esse sentimento.”

(Ewelyne Vieira)

337 — Constantino, imperador romano
1068 — Go-Reizei, imperador japonês
1310 — Santa Humildade, fundadora da ordem religiosa das freiras vallombrosanas
1457 — Rita de Cássia, monja e santa italiana
1667 — Papa Alexandre VII
1802 — Martha Washington, primeira-dama dos Estados Unidos
1885 — Victor Hugo, escritor francês
1910 — Teodoro Machado Freire Pereira da Silva, político (PB)
1953 — Euclides Vilar, escritor, poeta e fotógrafo (PB)
1976 — Alcides Vieira Carneiro, advogado, poeta e político (PB)
2009 — Zé Rodrix, cantor, compositor e instrumentista brasileiro

Mortes na História

Artigo Paulo Sérgio
epaedit@gmail.com

Ontem, uma legião de ex-funcionários do extin-
to jornal O Norte amanheceu órfã. Estou falando 
de um O Norte que na década de 1970, no século 
passado, tornou-se o vanguardista e pioneiro, no 
Nordeste, na forma de se fazer jornal na Paraíba.

O sistema offset atendia aos apelos da tecnolo-
gia que primava por uma forma mais limpa, menos 
agressiva, mais humana de se transmitir a notícia 
impressa. O calor das caldeiras que derretiam o 
chumbo nas linotipos, as pesadas galés com a mon-
tagem de uma página de jornal, estavam morrendo, 
substituídos pelos textos compostos em papel fo-
tográfico e a cartolina dos pastups. Leves e fáceis 
de manusear, traziam um novo horizonte para um 
ambiente de trabalho limpo e seguro.

Nesse ambiente de transformação, de reestru-
turação da forma de trabalhar nas oficinas gráficas, 
surgiu a figura de Lourival Ribeiro (foto). Seu Louri-
val, Seu Louro ou Lourinho, para aqueles que eram 
mais velhos ou que tinham mais intimidade. Seria 
esse homem, oriundo do ambiente agressivo das 
antigas oficinas, que teria a missão de liderar uma 
geração de jovens entusiastas que não sabiam nada 
do que era jornal, muitos tendo nesse novo mundo 

gráfico o seu primeiro contato com o trabalho.
Seu Lourival, com voz mansa, caminhar tran-

quilo, sempre penteando a cabeleira (tinha sem-
pre o cabelo bem arrumado), passava de mesa em 
mesa, observando, orientando, mostrando como 
é que se devia proceder. Foi também um aprendiz 
nesse processo. Absorveu a tecnologia de algumas 
pessoas que aqui chegaram do Correio Braziliense 
e que foram trazidas a João Pessoa para introduzir 
as técnicas de diagramação, composição, monta-
gem e impressão desse novo sistema.

Algum tempo depois, quando o Diário de Per-
nambuco fez a sua transição, já não foi preciso ir 
buscar ninguém no sul do país. Seu Lourival foi 
quem orientou e treinou equipes de paginação que 
vieram aqui adquirir conhecimento com quem ti-
nha experiência. Era O Norte se tornando referên-
cia dentro dos Diários Associados.

Mas seu Lourival não era só “o chefe”... Era tam-
bém o amigo, aquele a quem muitos procuravam 
por orientação e aconselhamento sobre o profis-
sional e até mesmo no pessoal. Tornou-se assim a 
referência entre todos aqueles que, ao longo dos 
anos, foram chegando, aprendendo, e com certeza 

quando saíam, saíam graduados para levar conhe-
cimento aos concorrentes que começavam a enga-
tinhar nas suas transformações: os jornais Correio 
da Paraíba e A União. A União teve também, em 
seu quadro de funcionários, o agora saudoso Lou-
rival Ribeiro.

Seu Lourival transitava de forma descontraída 
das oficinas à redação, e era o elo entre o funcioná-
rio mais humilde e a direção. Muitas vezes, com a 
interferência dele, colegas conseguiram junto à di-
reção benesses que não conseguiriam sozinhos. Ele 
era assim, ajudava quando podia ajudar, não perse-
guia, procurava atuar como amigo, esquecendo até 
a autoridade de “chefe”.

Fossem tempos normais, seria esse evento o 
momento de velhos companheiros encontrarem-
se para homenagear a figura de Seu Lourival e 
rememorarem histórias, situações e fatos pas-
sados. Com certeza, a tristeza da partida de Seu 
Louro seria também o momento de relembrar 
com alegria os momentos de convívio num tem-
po já distante.

Seu Lourival está inscrito em tipos garrafais 
nos anais do jornalismo impresso como o homem 

que liderou 
uma geração 
inteira de pro-
fissionais grá-
ficos que hoje 
sentem-se ór-
fãos, tristes e 
saudosos com 
a sua partida.

D e n t r e 
muitos que 
tinham Seu 
Lourival como 
referência e 
que sempre que se encontram casualmente e que 
por ele perguntam estão, além de mim, Magda-
la Soares, Miranda Cândido, Américo Cavalcanti, 
Lúcia Figueiredo, Adriana Alves, Eugênia, Mary, 
Robson e Rosenberg Duarte, Emmanuel Noronha, 
Dalcira, Eduardo Félix, Flávio e Benildo, Roberto 
Santos, Carlos Vieira...

(Paulo Sérgio é designer gráfico e atualmente coordena a 
equipe de Diagramação do jornal A União)

Seu Lourival: a voz mansa de um caminhar tranquilo

Da Redação
Instante irreversível

Cientistas observam momento 
exato em que a morte acontece

Pela primeira vez, pesquisa-
dores conseguiram estudar o mo-
mento em que a morte cerebral 
se torna irreversível no corpo hu-
mano, observando o fenômeno em 
vários pacientes não ressuscitados 
quando morreram no hospital.

Durante anos, segundo o Site 
Socientífica, cientistas pesquisa-
ram o que acontece com o cérebro 
quando se morre, mas, apesar de 
tudo o que se descobriu, o pro-
gresso foi inibido por não haver 
possibilidade de monitorar facil-
mente a morte humana – já que os 
médicos são convencionalmente 
obrigados a prevenir a morte, se 
puderem, não as monitoram en-
quanto ela ocorre.

Isso significa que a maior par-
te da compreensão dos processos 
envolvidos na morte cerebral são 
provenientes de experiências com 
animais, fortalecidas com o que 

pode extrair dos relatos de pa-
cientes ressuscitados que revelam 
suas experiências de quase morte. 
Agora, uma equipe internacional 
de cientistas parece ter dado um 
passo à diante.

Nos animais, dentro de 20 a 
40 segundos de privação de oxigê-
nio, o cérebro entra em um “modo 
de economia de energia”, onde ele 
se torna eletricamente inativo e os 
neurônios cessam suas comunica-
ções. Após alguns minutos, o cére-
bro começa a desligar-se à medida 
que os gradientes de íons nas cé-
lulas se dissipam, e uma onda de 
energia eletroquímica – chamada 
de despolarização de espalha-
mento (ou “tsunami cerebral”) se 
espalha por todo o córtex e outras 
regiões cerebrais, causando danos 
irreversíveis no cérebro.

Mas uma equipe liderada 
pelo neurologista Jens Dreier da 
Universidade de Berlim – que mo-
nitorizou esses processos em nove 

pacientes com lesões cerebrais de-
vastadoras – diz que o “tsunami da 
morte cerebral” pode realmente 
ser capaz de ser interrompido.

“Após a parada circulatória, 
a despolarização de espalha-
mento marca a perda de energia 
eletroquímica armazenada nas 
células cerebrais e o início de 
processos tóxicos que eventual-
mente levam à morte”, explica 
Dreier. “É reversível – até um 
ponto – quando a circulação é 
restaurada”.

Usando uma tecnologia de 
neuro-monitoramento chamada 
de “subdural electrode strips 
and intraparenchymal electrode 
arrays”, os pesquisadores mo-
nitoraram a despolarização de 
espalhamento nos cérebros dos 
pacientes e sugerem que não é 
uma onda unidirecional – desde 
que a circulação (e, portanto, o 
suprimento de oxigênio) possa 
ser retomada até o cérebro.

Da Redação
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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES 
DENTÁRIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS ROBERTO PEREIRA DE 
OLIVEIRA - R$ 34.000,00.

Areial - PB, 21 de Maio de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na AvSao 
Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de medicamentos psicotrópicos 
de maneira parcelada, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Municipio de Alcantil – PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Junho de 2021. Início da fase de lances: para 
ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 18 de Maio de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE ARARUNA/PB. LICI-
TANTES HABILITADOS: CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI; PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO 
LTDA – EPP. LICITANTES INABILITADOS: AGRESTE CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA; B & 
F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; DIAS CONSTRUÇÕES LTDA; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÕES EIRELI; JOSE RAFAEL SOARES SOUZA (Construtora Santa 
Clara); RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA; SANTA CECILIA CONSTRUCOES E SERVICOS 
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 
01/06/2021, às 11h no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3373–1010. E-mail: licita@
araruna.pb.gov.br. 

Araruna - PB, 21 de maio de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO

 EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA E AJUSTE DE CONTAS
PROCESSO RD Nº: 001/2021; ESPÉCIE: Construção de uma (01) Unidade Básica de Saúde 

(Porte I), no Município de Assunção/PB. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL E ASSUNÇÃO 
- PB, CNPJ Nº 01.612.635/0001-02/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ.: 11.383.748/0001-
37. CONTRATADA: CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME, CNPJ Nº 21.331.031/0001; OBJETO: 
Pagamento, a título de Reconhecimento de Dívida e Ajuste de Contas, pela 11ª medição e pelo 7º 
aditivo da Construção de uma (01) Unidade Básica de Saúde (Porte I), no Município de Assunção/
PB, de acordo com a planilha orçamentária de custo (Proposta Nº 11383748000115001), contratada 
através do Contrato de Prestação de Serviço Nº 0051/2016. VALOR TOTAL: R$ 80.516,50. BASE 
LEGAL: Processo RD Nº: 001/2021 e Parecer da Procuradoria Municipal. RECURSOS: As despesas 
decorrentes deste Termo correrão através da Dotação Orçamentária: 02080-Secretaria de Saúde 
/ Fundo Municipal de Saúde;1020 – Construção, Reforma e Ampliação de Postos e Unidades de 
Saúde; 4490.92.00 – Despesas de Exercício Anterior – Fonte 211 e Fonte 215 (Lei N.º 402/2021).

Assunção - PB, 15 de Maio de 2021
 LUIZ WALDVOGEL DE OLIVEIRA SANTOS 

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
O Pregoeiro e Equipe de Apoio, da Prefeitura Municipal de Belém PB, sediada na Rua Flávio Ri-

beiro, 74 - Centro - Belém – PB comunica que o edital referente ao Pregão Presencial nº 00028/2021, 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E/OU PESSOA FISICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE BELÉM 
PB, sofreu alterações no Termo de Referencia – Anexo I, bem como adiamento da sessão para às 
08:00horas do dia 02 de Junho de 2021. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Novo Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 21 de Maio de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021

Torna público que realizará através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Flávio 
Ribeiro, 74 - Centro - Belém - PB, às 13:00 horas do dia 02 de junho de 2021, licitação modalidade 
Pregão Presencial, do tipo maior percentual de desconto, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO 
POR PERCENTUAL DE DESCONTO PELA TABELA ABC FARMA, PARA MELHOR ATENDER AS 
NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE BELEM PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 31/15; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: licitacaobelempb@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Belém - PB, 21 de maio de 2021.
RENATO CALDAS LINS JUNIOR

Pregoeiro
 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 08 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de paralelepípedos 
e meio fio granítico, para atender as necessidades do Município de Baia de Traição–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 06/07; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 99385–3266. 
Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; https://tramita.tce.pb.gov.br/
tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 21 de Maio de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAIÇÃO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Dom Pedro Ii, 681 - Centro - Baia da Traição - PB, às 15:30 horas do dia 08 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de peças e 
acessórios original e genuína, para manutenção de veículos oficiais pertencentes à frota do Município 
de Baia da Traição–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 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 99385–3266. Edital: https://transparencia.elmartecnologia.com.br/Licitacao?e=201; 
https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. 

Baia da Traição - PB, 21 de Maio de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial 

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS

 RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE COLETA, 
TRANSPORTE DE LIXO URBANO, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PINTUR DE MEIO 
FIO E POSA DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS–PB. LICITANTES HABILITADOS: 
ANGULO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – ME; CRV CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; NOGUEIRA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA; TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI.
LICITANTES INABILITADOS: AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; CHS CONSTRU-
CAO E SERVICOS LTDA; COVALE COSNTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI; D K CONSTRUÇÕES 
EIRELI; JMSV CONSTRUCOES EIRELI; OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO 
URBANA EIRELI; RDA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI. 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 aber-
tura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 01/06/2021, às 09:00 horas, no mesmo 
local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB, no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. 

Bom Jesus - PB, 21 de Maio de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Presidente da Comissão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2021
A Prefeitura Municipal de Boqueirão – PB, através da Pregoeira abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 037/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é contratação de Serviços na Con-
fecção de Próteses Dentárias. Data de abertura: 02/06/2021 às 10h00min (Horário Local). Cópia do 
Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Boqueirão, à Avenida Nossa Senhora do Desterro, 1040, Bairro Novo, no horário das 7:30 à 
13:00.  Outras informações pelo Telefone (83) 3391-1375.

Boqueirão, 21 de Maio de 2021.
Crystiane Gomes Bezerra

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de Tinta Viária (A 

base de agua e Acrílica, micro espera e termoplastico. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025 2091 – Ações de Melhoria no sistema 
de transito 3390.30.99 –Material de Consumo 1001 – Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito 
e Transportes Publicos de Campina Grande e: CT Nº 00059/2021 - 01.06.21 - TINPAVI INDUS-
TRIA E COMERCIO DE TINTAS EIRELI - R$ 106.350,00; CT Nº 00060/2021 - 01.06.21 - FENIX 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 44.000,00; CT Nº 00061/2021 - 01.06.21 - COMERCIAL 
MASTER EIRELI - R$ 259.175,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA 

Nº DV00010/2021
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 DV00010/2021, 
que objetiva: Contratação de empresa para aquisição de bicicleta para premiação do concurso 
realizado pela Divisão de Educação de Trânsito; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: VALDEMIR CUSTODIO - R$ 6.200,00.

Campina Grande - PB, 14 de Maio de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de bicicleta para premiação do concurso 

realizado pela Divisão de Educação de Trânsito. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superin-
tendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de 
trânsito 33.90.30.99 – 1001 – Material de consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina 
Grande e: CT Nº 00058/2021 - 21.05.21 - VALDEMIR CUSTODIO - R$ 6.200,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de bicicleta para premiação do concurso 

realizado pela Divisão de Educação de Trânsito. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 
DV00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Supe-
rintendência de Trânsito e Transportes Públicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema 
de trânsito 44.90.52.99 – Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publi-
cos de Campina Grande e: CT Nº 00058/2021 - 21.05.21 - VALDEMIR CUSTODIO - R$ 6.200,00. 
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SUPERINTENDENCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Nº: RP 00009/2021

Objetiva o registro de preços para: Contratação de empresa técnica especializada para prestação 
de serviços móvel pessoal, SMP (voz e dados) para prestação de serviços de telefonia móvel; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VALIDADE DOS PREÇOS:12 
(doze) meses, considerados da data de publicação de seu extrato na imprensa oficial. LICITANTE 
VENCEDOR TELEFONICA BRASIL S.A.

02.558.157/0001-62 Item(s):1-2. Valor: R$ 165.722,52 Para dirimir as questões decorrentes da 
utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca de Campina Grande. 

Campina Grande - PB, 11 de Maio de 2021
CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR

Diretor Superintendente

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00057/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 21 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 UM VEÍCULO DO TIPO 
CAMINHONETE, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, EM SUA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 21 de Maio de 2021
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00067/2021

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 16 
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 Locação de Máquinas Impressoras, Multifuncionais e Scanners, com a finalidade de atender 
as necessidades de todos os setores da Prefeitura Municipal de Cabedelo. 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, 21 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-
ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00031/2021, que objetiva: Aquisição de Ventiladores 
de Parede, para atender as necessidades das Unidades de Ensino do Município de Cabedelo; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: THOMAS JOSÉ BELTRÃO 
DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME - R$ 20.800,00.

Cabedelo - PB, 20 de Maio de 2021
MARCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA

Secretário de Educação

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00071/2021

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 17 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 Emulsão – SEINFRA. 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, 21 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial 
 

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2021

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 17 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: Eventual aquisição de computadores tipo desktop, 
notebooks, roteador corporativo sem fio, projetor multimídia e tela de projeção destinado a atender 
a necessidade da Secretaria de Cultura e Biblioteca 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, 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, 21 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial
 

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021

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 13:00 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 ESPE-
CIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE APREENSÃO, TRANSPORTE, MANUTENÇÃO, 
CUIDADO, MANEJO E POSTERIOR DESTINAÇÃO FINAL DE ANIMAIS DE GRANDE PORTE 
(BOVINOS, EQUINOS, OVINOS E CAPRINOS) QUE SE ENCONTREM EM VIAS PÚBLICAS NO 
MUNICÍPIO DE CABEDELO. 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, 21 de Maio de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00066/2021
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 21 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 Tinta á base de Resina Acrílica 
emulsionada em água para demarcação de Sinalização Viária e Microesfera de vidro, visando 
atender as necessidades da Secretaria de Mobilidade Urbana. 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, 21 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00017/2021 
Aos 20 dias do mês de Maio de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Cabedelo, Estado da Paraíba, localizada na Rua Benedito Soares da Silva 
- Monte Castelo - Cabedelo - 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 Municipal nº 008, de 30 de Janeiro de 2013; Decreto Municipal nº 
007, de 17 de Março de 2017; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial 
nº 00031/2021 que objetiva o registro de preços para: Aquisição de Ventiladores de Parede, para 
atender as necessidades das Unidades de Ensino do Município de Cabedelo; resolve registrar o 
preço nos seguintes termos:

 Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CABEDELO - CNPJ nº 09.012.493/0001-54.

VENCEDOR: THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME
CNPJ: 19.918.905/0001-73
ITEM ESPECIFICAÇÃO MARCA UNID. QUANT. P.UNIT. P.TOTAL

1

Ventilador de Parede do Tipo 
Tufão 60cm, 3 pás e 220v/
possui oscilação para direita 
e esquerda,podendo ser incli-
nado para frente e para trás, 
grande na cor  preta remo -
vível para facilitar a limpeza, 
potência:200w, rotação:1.300rpm, 
vazão: 150 m/MIN, FREQUÊN-
CIA :50/60KZ, ISOLAÇÃO (Fio 
de Cobre Esmaltado),Classe H 
(180°),Capacitor:8,5UFX300VAC, 
Hélice 22 3 pás Grande: 600MM/
Removível, controle de velocidade 
rotativo,consumo:0,16 KWH. A ga-
rantia do fornecedor de: 12 meses.

VENTISOL Und. 100 208,00 20.800,00

TOTAL 20.800,00

 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 Cabedelo 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 

formalizada através do respectivo Pedido de Compra, serão observadas as cláusulas e condições 
constantes do Edital de licitação que a precedeu, modalidade Pregão Presencial nº 00031/2021, 
parte integrante do presente instrumento de compromisso. A presente Ata de Registro de Preços, 
durante sua vigência poderá ser utilizada:

 Pela Prefeitura Municipal de Cabedelo, que também é o órgão gerenciador responsável pela 
administração e controle desta Ata, representada pela sua estrutura organizacional definida no 
respectivo orçamento programa.

 Por órgãos ou entidades da administração pública, observadas as disposições do Pregão 
Presencial nº 00031/2021, que fizerem adesão a esta Ata, mediante a consulta e a anuência do 
órgão gerenciador.

 CLÁUSULA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Integram esta Ata, o Edital do Pregão Presencial nº 00031/2021 e seus anexos, e as seguintes 

propostas vencedoras do referido certame:
 - THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE ME.
CNPJ: 19.918.905/0001-73.
Item(s): 1.
Valor: R$ 20.800,00.
 CLÁUSULA QUARTA - DO FORO:
Para dirimir as questões decorrentes da utilização da presente Ata, fica eleito o Foro da Comarca 

de Cabedelo.
 Cabedelo - PB, 20 de Maio de 2021

MARCIA DE LOURDES M. DE OLIVEIRA
Secretário de Educação

 
ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/2021
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 18 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 MATERIAIS GRÁFICOS, 
A FIM DE DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE. 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 poste-
riores 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, 21 de Maio de 2021
Renata Salgado Aragão

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021
A Prefeitura do Município de Cuité/PB, torna público que homologou a adjudicação do 

objeto desta licitação em favor de DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 
CNPJ 11.054.242/0001-84 VALOR 543.072,50 E MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA CNPJ 
23.993.232/0001-93 VALOR 16.562,69, TOTAL 559.635,19. Em consequência, ficam convocados 
os proponentes para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do art. 64, caput, da Lei 
nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas em lei.

Cuité – PB, em 21 de maio de 2021.
CHARLES CRISTIANO INACIO DA SILVA

Prefeito de Cuité

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
A Prefeitura Municipal de Cuité/PB, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público que ad-

judicou o objeto desta licitação em favor de DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS 
EIRELI CNPJ 11.054.242/0001-84 VALOR 543.072,50 E MEDIAL SAÚDE DISTRIBUIDORA CNPJ 
23.993.232/0001-93 VALOR 16.562,69, TOTAL 559.635,19

Cuité – PB, em 21 de maio de 2021.
BRUCE DA SILVA SANTOS

Pregoeiro

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.015/2021
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 08:41 horas do dia 04 de junho de 
2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: Aquisição 
parcelada de Medicamentos destinado a manutenção da Farmácia Básica e UBS pertencentes ao 
Fundo Municipal de Saúde de Cacimbas - PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de 
junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a 
Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, 
pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.com http://www.cacimbas.pb.gov.br/ 
http://www.tce.pb.gov.br,www.portaldecompraspublicas.com.br 

CACIMBAS - PB, 21 de maio de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.017/2021
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 14:01 horas do dia 04 de junho de  
2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: aquisição 
parcelada de medicamentos psicotrópicos destinado a manutenção da farmácia básica e UBS 
pertencentes ao fundo municipal de saúde de cacimbas - PB. fundamento legal: termos da lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto 
nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, 
subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, 
subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.comhttp://www.
cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.br,www.portaldecompraspublicas.com.br 

CACIMBAS - PB, 21 de maio de 2021 
Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC

ESTADO DA PARAIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CACIMBAS-PB 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.016/2021
PREGÃO ELETRÔNICO  Nº.005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
São José, 35 - Centro - CEP:58.698-000 - Cacimbas - PB, às 08:31 horas do dia 08 de junho de 
2021, licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO, do tipo menor preço por item, para: aquisição 
parcelada de material médico  destinado a manutenção UBS pertencentes ao fundo municipal de 
saúde de cacimbas - PB. fundamento legal: termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do 
decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do decreto nº 7.746, de 05 de junho de 2012, do 
decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Nº 8.666, de 21 
de junho de 1993. lei complementar nº 123/06 e 147/2014, subsidiariamente, pela lei nº 8.666/93 e 
demais legislação. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. E-mail: cacimbas.cpl@gmail.comhttp://www.cacimbas.pb.gov.br/ http://www.tce.pb.gov.
br,www.portaldecompraspublicas.com.br 

CACIMBAS - PB, 21 de maio de 2021
Chardes Deyvith de Almeida Lopes 

Pregoeiro Oficial/PMC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL DE CIMA 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Josefa Eugênia, S/N - Centro - Curral de Cima - PB, às 14:00 horas do dia 04 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microem-
presas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Confecções parceladas de Próteses 
Dentárias, destinadas ao atendimento da população carente do município, em 2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 425/17; 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) 98708–0527. 

Curral de Cima - PB, 21 de Maio de 2021
GETULIO COSTA DE ARAUJO

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de maio de 2021

Publicidades
25



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS

CONVOCAÇÃO PARA CONTINUIDADE DO CERTAME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0020/2021

Objeto: Aquisição parcelada de Hortifrutigranjeiros, para atendes as necessidades das Secretarias 
de Educação e Cultura, Administração e Finanças, Assistência Social e Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, escolas e creches deste Município, convoca as empresas: 
ANNE WALDEREZ DE ARAUJO ALVES DA SILVA; ANTONIO CARLOS FIDELIS PORFIRIO; BRUNO 
TRINDADE DE LIMA; CAMEL’S EMPREENDIMENTOS LTDA; ELIOMAR FABRICIO DE ARAUJO 
06814386496; JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI; LINDENBERGUE NASCIMENTO DE 
SANTANA 08658566480; R J CAVALCANTI DE OLIVEIRA, participantes do Pregão Presencial nº 
0020/2021 para a sessão pública de continuidade do certame, que ocorrerá às 08:00 horas do dia 
25/05/2021, na sala da CPL. Informações: no horário das 07:00 as 11:00 horas dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3377-1058.Email: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês/PB, 21 de Maio de 2021.
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Avenida 
Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 08 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa do ramo 
de construção civil para executar a obra de implantação da complementação da pavimentação em 
paralelepípedos das Ruas: Assis Claudino do Nascimento, Gabriel Bento de Lima e Manoel Alves 
de Lima, na cidade de Dona Inês/PB. Recursos: CR 878635/2018-MCIDADES/PMDI. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@pmdonaines.
pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 19 de Maio de 2021
MARIA GORETE DA SILVA
Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: Aquisição de material 
elétricos, destinados a manutenção da iluminação publica, deste Município; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: ELÉTRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELE-
TRICOS EIRELI - R$ 180.453,85; INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – EPP - R$ 
15.234,00; LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 58.673,70; LUMINOZA COMERCIO DE 
MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 8.128,80; THOMAS JOSE BELTRÃO 
DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - R$ 17.221,20. Convocamos as empresas vencedoras, para no 
prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a 
Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de 
incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Ines - PB, 17 de Maio de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS 

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00018/2021, que objetiva: Contratação de mão 
de obra de pessoa física ou jurídica MEI), para realizar tarefas, reparos, consertos, recuperação, 
ampliação, demolição, reforma e construção, por administração direta, para atender as necessidades 
desta Prefeitura; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALISSON 
LOPES FERREIRA - R$ 23.079,00; ANDERSON JUNIOR LIMA DA SILVA - R$ 20.000,00; DANILO 
APOLINARIO DOS SANTOS - R$ 12.600,00; FRANCISCO DE ASSIS LIMA GREGORIO - R$ 
12.600,00; GILVAN PEDRO DA SILVA - R$ 20.000,00; JANAILSON FERREIRA DE LIMA - R$ 
12.600,00; JOSE BENTO DO NASCIMENTO - R$ 12.600,00; JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 
03242710428 - R$ 23.079,00; JOSE FERREIRA DE ARAUJO - R$ 23.079,00; JOSE GENILSON 
AGOSTINHO BEZERRA - R$ 20.000,00; JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA 91671850459 - R$ 
23.079,00; JOSENILDO DOMINGOS DA SILVA - R$ 12.600,00; LEALDO PEREIRA DOS SANTOS 
- R$ 12.600,00; LLEANDRO LIMA DA SILVA - R$ 12.600,00; RAIMUNDO JOSE DE SOUSA - R$ 
20.000,00; SEVERINO PAULO FERREIRA - R$ 12.600,00. Convocamos os licitantes vencedores, 
para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer 
junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob 
pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.

Dona Ines - PB, 19 de Maio de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 27 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 medicamentos destinados ao atendimento das 
necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Gurinhém – PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, 
a Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@
gmail.com. Edital: https://www.gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 20 de maio de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Gov. Flavio Ribeiro, 19 - Centro - Gurinhém - PB, às 09:00 horas do dia 28 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 GENEROS ALIMENTICIOS 
(CESTAS BASICAS) DESTINADOS AOS MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
NO ENFRETAMENTO DA PANDEMIA MUNDIAL DO CORONA VÍRUS NO MUNICÍPIO DE 
GURINHÉM – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 003/17; e legislação pertinente, consideradas as altera-
ções posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, a Medida Provisória nº 1.047, de 
03 de maio de 2021. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3285–1529. E-mail: licitacaogurinhem@gmail.com. Edital: https://www.
gurinhem.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Gurinhém - PB, 21 de maio de 2021
RAFAEL LOPES DE CARVALHO LEITE

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 

Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00006/2021, que objetiva: Con-
tratação de Empresa (Terceirização) para fornecimento de Profissionais para Secretaria Municipal 
de Saúde do Município de Igaracy – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
e ADJUDICO o seu objeto a: PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI – ME - R$ 38.400,00; TASSIO 
TAVARES TORRES BADU - R$ 134.480,00.

Igaracy - PB, 14 de Maio de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

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 PRÉ-
VIA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PARQUE DO BESSA, localizada no Município de  João 
Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 19.906/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2021
DATA DE ABERTURA: 04/06/2021 – ÀS: 10:00h.
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 A SEDE E AS DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDEA Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de seu Pre-
goeiro, Sr. Paulo Roberto Abrantes torna público para conhecimento dos interessados, Errata a data  
da Disputa, onde lê-se: “02/06/2021”. leia-se: “04/06/2021”. A Errata ao Edital ficará à disposição 
dos interessados no site  www.licitacoes-e.com.br, sob o número da mesma chave (926792), e 
no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes. Consultas com o Pregoeiro e sua 
equipe de apoio, no HORÁRIO de 08h às 12h e das 13h às 17h, no Fone: 83. 3214-7937 ou pelo 
e-mail cel.smsjp@gmail.com. Os demais atos publicados no certame permanecem inalterados.

ERRATA REFERENTE ÀO AVISO DE LICITAÇÃO: DOU SEÇÃO 3, PÁG. 255, 19/05/2021                           
                                                                                                      João Pessoa, 21 de Maio de 2021. 

Paulo Roberto Abrantes
Pregoeiro da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO 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.
A pregoeira responsável pelo procedimento licitatório em tela comunica aos interessados que 

a sessão pública definida para o dia 01/06/2021 às 09:00h fica adiada para o dia 02/06/2021 às 
09:00h, tendo em vista alterações no Anexo I do Edital.

Edital: www.comprasgovernamentais.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes
João Pessoa, 21 de março de 2021.

Lucélia Alves Silva
Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE ADITIVO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.009/2019/SEINFRA
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 07.027/2020/SEINFRA – Execução dos Serviços de Implantação 

de Pavimentação em Paralelepípedos em João Pessoa (Bairro mumbaba: Rua Travessa Arábia, 
Rua Escócia, Rua Angola, Rua Iraque, Rua Islándia, Rua Dinamarca, Rua Holanda, Rua Jamaica, 
Rua Cuba, Rua Africa do Sul, Rua Cidade de Alhandra)

LICITAÇÃO: Concorrência pública nº 07.009/2019
CONTRATANTE: Município de João Pessoa.
CONTRATADA: Arko Construções Ltda.  (CNPJ Nº 10.715.077/0001-00)
OBJETO: Prorrogação de Prazo de Execução e Contratual por mais 06 (SEIS) meses.
BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e Maria Jailene Franco de Carvalho/ ARKO.
Data da Assinatura: 13/05/2021

João Pessoa, 13 de maio de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infra Estrutura

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA

SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

AVISO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS FINANCEIRAS E CLASSIFICAÇÃO PARCIAL
SBQC Nº 91003/2020
A Prefeitura Municipal de João Pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 

“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, de 20 de janeiro 
de 2021, torna público, para conhecimento dos interessados, que após a  análise  das  Propostas 
Financeiras apresentadas pelos candidatos e conforme os critérios, pesos e fórmula previstas no 
Item 27.1 da Seção 2 da Solicitação de Propostas, chegou à seguinte conclusão:

 Licitante Nota 
Técnica

Nota 
Financeira 

Nota 
Final

CONSÓRCIO I CARE & CONSULT - ENGEBIO 88 87,18 87,75

WAYCARBON SOLUÇÕES AMBIENTAIS E PROJETOS 
DE CARBONO LTDA 93 94,48 93,44

CONSÓRCIO MULTICRITERI-ARCADIS-KEY 79 98,99 84,99

RAMBOLL BRASIL ENGENHARIA 87 100 90,9
 

Faculta-se  desde  já  aos  licitantes  apresentarem  eventuais  pedidos  de  esclarecimentos  
e/ou  razões  de  divergência  dos resultados  do  julgamento  das  propostas  técnicas  e  comer-
ciais,  devendo  tais  pedidos serem  enviados  para  o  email celuep@joaopessoa.pb.gov.br até  
às  23:59h  do  dia  28/05/2021. Apenas no caso de serem apresentadas razões de divergência 
pelos licitantes, elas serão disponibilizadas para acesso no Portal da Transparência do Município 
no dia 31/05/2021, sendo concedido o prazo para contrarrazões dos interessados até às 23:50h 
do dia 04/06/2021. As respostas às razões eventualmente apresentadas serão divulgadas no 
Portal da Transparência de João Pessoa,  no  link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes?id=5085,  na  aba “arquivos  da  licitação”. Qualquer informação referente ao certame 
será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 21 de maio de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE: 7QSO-V2JX-0XGM-WEUB

PROCESSO Nº 19.906/2020
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 10.015/2021
DATA DE ABERTURA: 04/06/2021 – 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 Sec re ta r i a  de  Saúde  do  Mun ic íp io  de  João  Pessoa ,  a t ravés  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 Pregoeiro 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 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO DOU, SEÇÃO 3,  PAG. 255, DIA 19/05/2021, DOE PAG. 
25, DIA 19/05/2021 

João Pessoa, 21 de MAIO de 2021. 
PAULO ROBERTO ABRANTES 

Pregoeiro da CSL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICÓ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Pra-

ça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação empresa para fornecimento 
parcelado de pneus, câmaras e protetores para atender a demanda da frota de veículos e maqui-
nas da Prefeitura Municipal de Jericó/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 02/11; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 34351089. E-mail: licitajerico@yahoo.com.br. 
Edital: www.jerico.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Jericó - PB, 21 de Maio de 2021
FRANCISCO AROLDO PEREIRA MUNIZ

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
CHEFIA DE GABINETE

Termo de Contrato nº 041/2021 - 
Pregão Presencial - SRP nº 005/2021 - Ata de Registro de Preços nº 003/2021
OBJETO: aquisição de materiais de construção, destinados a atender as necessidades das 

secretarias municipais. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro – PB. CNPJ Nº: 
09.071.622/0001-85. CONTRATADO: Silvanio Vieira Adelaide - ME. CNPJ Nº: 13.782.742/0001-68. 
VALOR R$: 414.691,72 (quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e dois 
centavos). VIGÊNCIA: Até 31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 04 de maio de 2021.
José Pedro da Silva 

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Termo de Contrato nº 042/2021 - 
Pregão Presencial

 - SRP nº 005/2021 - 
Ata de Registro de Preços 

nº 003/2021
OBJETO: aquisição de materiais de construção, destinados a atender as necessidades das secre-

tarias municipais. CONTRATANTE: Fundo Municipal de Saúde - FMS. CNPJ Nº: 12.375.571/0001-90. 
CONTRATADO: Silvanio Vieira Adelaide - ME. CNPJ Nº: 13.782.742/0001-68. VALOR R$: 172.360,16 
(cento e setenta e dois mil, trezentos e sessenta reais e dezesseis centavos). VIGÊNCIA: Até 
31/12/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme orçamento vigente. 

Lagoa de Dentro - PB, 04 de maio de 2021.
Erica Andrade Paula da Silva

Gestora do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
RESULTADO DO JULGAMENTO HABILITAÇÃO

Tomada de Preços n. 002/2021
O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de MARI, no uso de 

suas atribuições legais, torna público à população e a quem interessar possa que após análise dos 
documentos de habilitação foi apurado o seguinte: as empresas BJC CONSTRUÇÕES EIRELI – 
CNPJ: 26.536.682/000145, G S C CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 14.055.950/0001-23 
e LA ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ: 24.621.931/0001-75, ambas não atenderam 
aos itens 5.4.1, 5.4.9, 5.5.2 e 5.5.11, onde foram INABILITADAS, por descumprirem as exigências 
do edital, abrindo-se o prazo recursal e vistas ao processo aos interessados. Maiores informações 
através do e-mail: cpl.mari.2017@gmail.com ou no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – 
Centro – Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 21 de maio de 2021
JOÃO ACASSIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA – PB
AVISO DE CONTINUIDADE

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA 

PÚBLICO e CONVOCA aos interessados para continuidade do certame abaixo descrito PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 015/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é  o Sistema de registro de preços 
para eventual Aquisição de Material Gráfico. Data: 27/05/2021 às 09h30min (Horário Local). No Setor 
de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 20 – Centro – Puxinanã - PB, 
no horário de expediente. Outras informações pelo cml.puxinana@gmail.com.

Puxinanã, 21 de maio de 2021.
Gisley Morais Souto

 Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de equipamentos 
de informática destinados a informatização das equipes de Saúde da Família e equipes de Atenção 
Primária para implementação de prontuário eletrônico conforme Portaria GM/MS Nº 3.393/2020. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 
09:30 horas do dia 07 de Junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 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) 99167–0794. E-mail: joaofilho_85@hotmail.
com. Edital: www.piloezinhos.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Pilõezinhos - PB, 21 de Maio de 2021
JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO

Pregoeiro Oficial

Prefeitura Municipal de Piancó
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico N.º. 00030/2021
Objeto: aquisição de peças para atender as necessidades da frota de veículos do município 

de Piancó-PB. 
Vencedoras: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA – 

CNPJ 33.538.090/0001-28 com o valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ANTONIO MARCOS 
PADRE BADU - ME – CNPJ 23.937.523/0001-64 com o valor global de R$ 241.060,00 (duzentos e 
quarenta e um mil e sessenta reais), CICERO RODRIGUES DA SILVA -ME – CNPJ 24.119.232/0001-
21, com o valor global R$ 545.300,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais) e 
GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA – CNPJ 
04.906.156/0001-97, com o valor global de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais).

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 21 de Maio de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações 

posteriores.
OBJETO: Contratação de Empresa especializada pra fornecimento de 100 (cem) Exame 

Oftalmológico acompanhado de lentes e armação para atender as necessidades da secretaria de 
saúde do Municipal de Pedra Brancas-PB, conforme especificações no contrato, pela contratação 
direta da empresa MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA ME (GERONOMO OTICA0 – CNPJ Nº 
01.327.111/0001-70, com o valor unitário  de 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e valor global de  
r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 29 de  abril de 2021.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2021

HOMOLOGAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 

Artigo 75 inciso II  da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação  e 
tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação nº 0004/2021, 
HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, para Contratação de Empresa especializada pra for-
necimento de 100 (cem) Exame Oftalmológico acompanhado de lentes e armação para atender as 
necessidades da secretaria de saúde do Municipal de Pedra Brancas-PB, conforme especificações 
no contrato, pela contratação direta da empresa MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA ME (GERO-
NOMO OTICA0 – CNPJ Nº 01.327.111/0001-70, com o valor unitário  de R$ 420,00 (quatrocentos 
e vinte reais) e valor global de  r$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Pedra Branca -  PB, em 29 de  abril de 2021.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00014/2021

EXTRATO DE CONTRATO
INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 

nº 0004/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
CONTRATADA: - MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA ME (GERONOMO OTICA0 – CNPJ 

Nº 01.327.111/0001-70
OBJETO: Contratação de Empresa especializada pra fornecimento de 100 (cem) Exame Oftal-

mológico acompanhado de lentes e armação para atender as necessidades da secretaria de saúde 
do Municipal de Pedra Brancas-PB.

VALOR MENSAL R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais);
VALOR GLOBAL  R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 30 de  abril de 2021.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

Prefeito Constitucional 

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 0003/2021
TERMO DE RATIFICAÇÃO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores.
OBJETO: locação de softwares de sistema de contabilidade pública para Câmara Municipal  de 

Pedra Brancas-PB por 12 meses, conforme especificações no contrato, pela contratação direta da 
empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME, com o valor mensal de 1.700,00 (mil e 
setecentos reais) e valor global de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).

RATIFICAÇÃO: Ratifico a presente Dispensa de Licitação, de acordo com o parecer do Advogado.
Pedra Branca -  PB, em 20 de  Maio de 2021.

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

Nº 0003/2021
HOMOLOGAÇÃO

A Câmara  Municipal de Pedra Branca, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o 
artigo Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 e suas alterações posteriores. e do parecer jurídico 
exarado no referido processo, em face ao cumprimento da Comissão Permanente de Licitação 
da Câmara, e tendo em vista a documentação que instrui o Processo de Dispensa de Licitação 
nº 0003/2021, HOMOLOGO, A DISPENSA DE LICITAÇÃO, pela locação de softwares de sistema 
de contabilidade pública para Câmara Municipal  de Pedra Brancas-PB por 12 meses, conforme 
especificações no contrato, pela contratação direta da empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA-ME, com o valor mensal de 1.700,00 (mil e setecentos reais) e valor global de R$ 20.400,00 
(vinte mil e quatrocentos reais).

Pedra Branca -  PB, em 20 de  Maio de 2021.
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MARCOS NAZARIO DA SILVA
Presidente da Câmara

CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
DISPENSA DE LICITAÇÃO

 Nº 0003/2021
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato de fornecimento, de acordo com o processo de Dispensa de Licitação 
nº 0004/2021

CONTRATANTE: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAS
CONTRATADA: - PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME 
OBJETO: locação de softwares de sistema de contabilidade pública para Câmara Municipal  de 

Pedra Brancas-PB por 12 meses,.
VALOR MENSAL R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais)
VALOR GLOBAL  R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA:  31.12.2021.

Pedra Branca -  PB, em 21 de  Maio de 2021.
MARCOS NAZARIO DA SILVA

Presidente da Câmara

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 02 de junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE REAGENTES 
PARA ANALISADOR HEMATOLÓGICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 
123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as alterações poste-
riores 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, 21 de maio de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeiro Oficial

 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS – PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 030/2021

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
A Prefeitura Municipal de Queimadas – PB, através do Pregoeiroabaixo transcrito,TORNA 

PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 030/2021, do tipo “Maior desconto”,cujo objeto éAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ÉTICOSE SIMULARES, PARA A DISTRIBUIÇÃO À POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, ATRA-
VÉS DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME RECEITA MÉDICA, CONSIDERANDO 
O MAIOR DESCONTO SOBRE O PREÇO MÁXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE 
PREÇOS DE MEDICAMENTOS, REVISTA ABC FARMA, ÓRGÃO OFICIAL DA ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE COMÉRCIO FARMACÊUTICO.com abertura para as 09h30min do dia03/06/2021.
Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no Setor de Licitações da 
Prefeitura de Queimadas, Rua João Barbosa da Silva, 120, Centro, no horário das 07:00 as 11:00 
hrs. Outras informações pelo Telefone (83) 3392-2276

Queimadas - PB, 21 de maio de 2021.
Ricardo Pereira de Lima

Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
CÃMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de Profissional, Pessoa Física ou Jurídica, de Notória Especialização, 

devidamente comprovada nos termos da Lei Federal, para prestação de serviços jurídicos, classifi-
cados como Técnicos e Singulares, em Assessoria e Consultoria Jurídica na área Pública do Direito 
Financeiro e Administrativo. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Riacho de Santo Antônio: 01.010–CÂMARA 
MUNICIPAL 01010.01.031.1001.2001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇO DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00 – OUTROS SEVIÇOS 
DE TERCEIROS–PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS–
PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 21/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal 
de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00001/2021 - 21.05.21 - TATHIANA MEIRA SOCIEDADE 
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 30.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00001/2021, que objetiva: Contratação de Profissional, Pessoa Física ou Jurídica, de Notória 
Especialização, devidamente comprovada nos termos da Lei Federal, para prestação de serviços 
jurídicos, classificados como Técnicos e Singulares, em Assessoria e Consultoria Jurídica na área 
Pública do Direito Financeiro e Administrativo; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJU-
DICO o seu objeto a: TATHIANA MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - R$ 30.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Maio de 2021
JOSÉ NETO FERNANDES LEAL

Presidente

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA EM CON-
TABILIDADE PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Municipal de Riacho de Santo Antônio: 01.010–CÂMARA 
MUNICIPAL 01010.01.031.1001.2001 – MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE 
DESPESA: 3.3.90.35.00.00 – SERVIÇO DE CONSULTORIA 3.3.90.36.00.00 – OUTROS SEVIÇOS 
DE TERCEIROS–PESSOA FÍSICA 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SEVIÇOS DE TERCEIROS–PES-
SOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATAN-
TES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00002/2021 - 21.05.21 - SIMONE 
BARBOSA DE QUEIROZ - R$ 24.000,00.

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO 

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE 
Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-
cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00002/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL E ASSESSORIA TÉCNICA FINANCEIRA 
EM CONTABILIDADE PÚBLICA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: SIMONE BARBOSA DE QUEIROZ - R$ 24.000,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 21 de Maio de 2021
JOSÉ NETO FERNANDES LEAL

Presidente

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIACHO 
DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIOFUSÃO, EM TRANSMISSÃO AO 
VIVO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RCV PRODUÇÕES E 
EVENTOS – ROSILENE CANDIDO VIEIRA - R$ 64.800,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 20 de Maio de 2021
GILSON GONÇALVES DE LIMA

Prefeito

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de maio de 202126
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AVISO DE CONVOCAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2021
REGISTRO CGE Nº 21.00804-0

 A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR – CEHAP, através de seu Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação (Portaria nº 007/2021), vem convocar os interessados em 
participar do PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 002/2021, cujo objeto consiste na contratação de 
empresa de engenharia especializada para execução de obra referente à construção de rampa de 
acesso aos equipamentos comunitários do Condomínio Rosa Luxemburgo, no município de Santa 
Rita-PB, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no Projeto Básico e 
demais Anexos do Edital. Regime de execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. 
Local: Av. Hilton Souto Maior, nº 3059, Mangabeira I, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba. 
Fone: (83) 3213.9191, Ramal 209. A retirada do Edital e seus anexos se dará através do Email: 
cehaplicitacao@gmail.com, bem como através do sítio eletrônico da CEHAP, www.cehap.pb.gov.
br, na aba “TRANSPARÊNCIA – Licitações/Chamamentos Públicos” . Entrega das propostas: 15 de 
junho de 2021 às 09h00hrs, na sala da CPL. João Pessoa-PB, 20 de maio de 2021.

Hebert Levy de Oliveira
Presidente da CPL

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2021
PROCESSO Nº 19.000.029881.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL,destinado 
aos seguintes ÓRGÃOS: SEG, EMPAER, CMG, FUNAD, CGE, SEMDH, DETRAN, SUPLAN, SEAD, 
SEAP, ESPEP, ESPEP/FDRH, SEFAZ E SEPLAG, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 07/06/2021 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 obtidaspelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@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 CGEnº21-00742-3
João Pessoa, 21de maio de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE 

DO MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIOFUSÃO, 
EM TRANSMISSÃO AO VIVO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. DOTA-
ÇÃO: Recursos Próprios do Município de Riacho de Santo Antônio: 02.020.04.122.1002.2002 – 
02.040.04.122.1003.2041 –  04.123.1003.2003 – Elemento de Despesa:  3.3.90.39.00.00 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS–PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 20/05/2022. PARTES CONTRA-
TANTES: Prefeitura Municipal de Riacho de Santo Antônio e: CT Nº 00038/2021 - 20.05.21 - RCV 
PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA - R$ 64.800,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

 ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PARA VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE RIA-
CHO DE SANTO ANTONIO, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RADIOFUSÃO, EM TRANSMISSÃO 
AO VIVO; ADJUDICO o seu objeto a: RCV PRODUÇÕES E EVENTOS – ROSILENE CANDIDO 
VIEIRA - R$ 64.800,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 13 de Maio de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial  

  PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
A Prefeitura Municipal de São José de Piranhas – PB torna público que fará realizar, através do 

Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, licitação modalidade Pregão Presencial, tipo menor preço, às 
09h00min, do dia 02 de Junho de 2021, para contratar empresa especializada para prestar serviço 
na área da saúde, com profissional especializado para realizar consulta médica dermatológica, orto-
pédica, endocrinológica e pediátrica, com exame físico; e consulta médicacardiológica e neurológica, 
com aparelhagem inclusa e emissão de laudo, a serem realizadas neste município, para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Saúde de São José de Piranhas–PB; a ser realizada na sala 
da CPL, Prefeitura Municipal, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José de Piranhas - PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº. 008/2009. Informações: 07:00 às 13:00h, dias úteis, no endereço supracitado. Edital: e-mail: 
cplsaojosedepiranhas@gmail.com. / Site: www.tce.pb.gov.br. 

São José de Piranhas - PB, 21 de Maio de 2021.
HELDER DE LIMA FREITAS

Pregoeiro Oficial

 Estado da Paraíba
Município de São José de Espinharas 

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021

A Prefeitura Municipal de São José de Espinharas – PB, torna público a licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de pneus e acessórios para veículos das 
diversas secretarias e fundos municipais do município de São José de Espinharas/PB. Data e ho-
rário limite do recebimento das propostas: até às 09:15:hs/min do dia 04/06/2021. Data e horário do 
início da disputa: 09:30hs/mim do dia 04/06/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 
10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. LOCAL: Portal de 
Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Outros escla-
recimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Praça Bossuet Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB.

São José de Espinharas – PB, 20 maio de 2021.
DANILA FIRMINO DE LIMA COSTA AZEVEDO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB
RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 00005/2021

CONTRATO Nº:00100/2021
OBJETO:Aquisição de Medicamentos (na forma de drágeas, injetáveis), Medicamentos por Ordem 

Judicial e de Materiais Médico-hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde de 
São José de Piranhas - PB. A empresa ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 
- CNPJ: 06.105.362/0001-23, embora convocada NÃO realizou entrega de mercadoria solicitada, 
como também não ingressou defesa quanto a sua inexecução contratual, no prazo legal ofertado, 
assim; fica neste ato informada a RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATOdo processo em tela, 
com base nos artigos 77, 78 e 79 da Lei 8.666/93. O processo está à disposição dos interessados 
nos dias úteis, das 07:00 às 13:00h, na sede da CPL, Rua Inácio Lira, 363 - Centro - São José 
de Piranhas - PB. 

São José de Piranhas - PB, 24 de Maio de 2021.
FRANCISCO MENDES CAMPOS

Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 COMUNICADO DE ABERTURA DOS ENVELOPES  PROPOSTA 
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Sabugí-PB, por intermédio da Comissão Permanente de 
Licitações, comunica que a sessão pública para abertura dos envelopes  Propostas de Preços, da 
Tomada de Preço n.º 0002/2021, cujo objetivo e A CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATROS) UNIDADES 
HABITACIONAIS SENDO 02 UNIDADES HABITACIONAIS DE 02 (DOIS) DORMITORIO E 02 
UNIDADDE HABITACIONAIS DE 03 (TRÊS) DORMITORIO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOSÉ DO SABUGÍ - PB, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA EM ANEXO, será 
realizada no dia 27/05/2021 às 08h00min, na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licita-
ções, situada na Rua Governador Ronaldo Cunha Limas, s/n, Centro, em São José do Sabugí-PB. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.pb.gov.br. Edital: www.
saojosedosabugi.pb.gov.br.

São José do Sabugí - PB, 20 de Maio de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

 AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Governador Ronaldo Cunha Lima, SN - Centro - São José do Sabugí - PB, às 08:00 horas do dia 18 
de Junho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Execução de 
Obras de Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais nas seguintes Comunidades Rurais; Sitio 
Brejinho, Sitio Redinha e Sitio Camuci no Municipio de São José do Sabugí/PB, Conforme Planilha 
Orçamentária e Projeto Básico em Anexo. 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: (83) 34671028. E-mail: prefeitura@saojosedosabugi.
pb.gov.br. Edital: www.saojosedosabugi.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São José do Sabugí - PB, 20 de Maio de 2021
ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO 

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados às diversas secretarias do 

município de São Bentinho/PB e do Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00016/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CON-
TRATANTES: Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00068/2021 - 11.05.21 - TATIANE 
FREIRE DE SANTANA 31052856870 - R$ 10.300,00; CT Nº 00069/2021 - 11.05.21 - JOAO VYCTOR 
FERNANDES DE FREITAS - R$ 98.429,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 03 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO Nº 36/2020. 
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 748/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 21 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 11:00 horas do dia 03 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM (ITENS REMANESCENTES). 
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 748/06; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: 
no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 21 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 
Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.
br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE EQUIPA-
MENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE. Abertura da sessão pública: 08:30 
horas do dia 04 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do dia 04 de Junho de 
2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar 
nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.
br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 21 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00030/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, por meio do site www.portaldecompraspubli-
cas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CEO E ATENÇÃO PRIMÁRIA. Abertura da sessão 
pública: 11:00 horas do dia 04 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 11:01 horas do dia 04 
de Junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 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) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.
sume.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Sumé - PB, 21 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 00021/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, às 09:00 horas do dia 02 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículo sem condutor para 
a Secretaria de Governo, destinado ao Gabinete do Prefeito. 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 001/06; 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: (83) 3685–1073. E-mail: prefeituradesertaozinhopb@
gmail.com. Edital: http://sertaozinho.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Sertãozinho - PB, 21 de Maio de 2021
ANTONIO MARCOS ANDRADE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

 AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita - PB, às 14:00 horas do dia 
04 de Junho de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item: REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 99812-1795. E-mail: pmsrpregaoeletronico@
gmail.com. Edital: https:// licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/editais; www.tce.pb.gov.br; www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Santa Rita - PB, 21 de Maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

 TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 

Nº 004/2021
 OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PE-

RECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB. 

 A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e obser-
vadas as disposições da Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e 
Decreto Municipal nº 38, de 17 de Outubro de 2017; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal 
nº 5.450/05; Decreto Federal n° 10.024 de 20 de setembro de 2019.

 R E S O L V E:
 ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº004/2021, que 

objetiva:REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS 
E NÃO PERECÍVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO DE SANTA RITA/PB,com base nos elementos constantes do processo corres-
pondente, a:

- MAC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 32.653.386/0001-27
Valor R$: 64.170,00
- E BERNARDO DE SOUZA & CIA LTDA
CNPJ: 30.406.114/0001-05
Valor R$: 639.224,50
- JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO
CNPJ: 30.250.913/0001-27
Valor R$: 1.256.760,00
- COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA
CNPJ: 21.391.428/0001-82
Valor R$: 244.355,00
- HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI
CNPJ:27.657.870/0001-94
Valor R$:5.007,00
- CARLOS G A DANTAS
CNPJ:30.958.204/0001-09
Valor R$:1.240.840,00
- DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA
CNPJ:17.020.542/0001-29
Valor R$:96.000,00
- N L MONTEIRO DA SILVA COMERCIAL EIRELI
CNPJ:22.566.069/0001-10
Valor R$:282.490,20
- SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS
CNPJ:39.862.043/0001-11
Valor R$:89.707,00

Santa Rita - PB, 21 de maio de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO-PB
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 022/2021
CHAMADA PÚBLICA 

N°: 001/2021
O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da 

Lei Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 
torna público a quem interessa, que fará dos dias 24 de maio de 2021 a 18 de junho de 2021, das 
08h00min (Oito Horas) ás 12h00min, o presente Processo de Licitação.  

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar 
Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE do Município 
de Salgadinho-PB.    

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de 
Salgadinho-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel 
de Souza, 154, Bairro Centro – Salgadinho-PB, Cep: 58.650-000, através do site http://salgadinho.
pb.gov.br, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante 
do Ministério Público do Estado da Paraíba.  

Salgadinho-PB, 21 de Maio de 2021.
LUCIANO DE SOUZA GOMES 

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

COMISSÃO DE PREGÃO
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 024/2021

Processo administrativo 069/2021
Constitui objeto da presente licitação: Aquisição de testes rápidos, epi’s  e medicamentos, des-

tinados a atender demandas da Secretaria de Saúde, no combate da COVID-19 no município São 
Jose da Lagoa Tapada.O presente certame será realizado com prazos dos procedimentos reduzidos 
pela metade, nos, da Lei Federal nº 1.047 de 03 de maio de 2021, diante da urgência e emergência 
da contratação dos materiais e insumos para atender as atividades de enfrentamento da Pandemia 
do Covid.19, no âmbito do município de São Jose da Lagoa Tapada.

A reunião será no dia 27de maio de 2021, ás 09:00 hs, na sala da CPL, 
INFORMAÇÕES: na sala da CPL, Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54 das 07 às 12:00 hs, site 

https://tramita.tce.pb.gov.br/muraldelicitaçoes
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA - PB, 21 de  maio de 2021 

JOAO JUCELIO SILVA DO VALE
Pregoeiro Oficial/SJLT

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL

 Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Frei Fernando, S/N - Centro - São Sebastião do Umbuzeiro - PB, às 10:00 horas do dia 04 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada na prestação dos serviços 
continuados de serviços gerais, em atendimento às demandas operacionais da Prefeitura Municipal 
de SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO – PB e suas Secretarias, conforme especificações técnicas 
e composição de custos constantes neste Termo de Referência, e quantidades variáveis de acordo 
com a demanda efetiva da Administração. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33041222. 

E-mail: licitacaossdoumbuzeiro@gmail.com. 
Edital: http://www.ssdoumbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 20 de maio de 2021
LEANDRO AUGUSTO ALVES SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELDA DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS. FUNDAMENTO 

LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2021 - Ata de Registro de Preços nº 12/2021, 
decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 10/2021, realizado pela PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 
Tacima: 02.020 SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 MANTER 
ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINIST 3.3.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
04.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 04000.12.361.2010.2009 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO 
FUNDAMENTAL – FUNDEB 40 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04000.12.361.2010.2010 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 04000.12.365.2010.2018 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 05.000 SECRETARIA DE SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.2026 
MANUTENÇÃO ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO BASICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 05000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MEDICO, AMBULA-
TORIAL/FMS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 SEC AGRICULTURA, PEC, 
MEIO AMB E DESEN ECONOMICO 06000.20.606.2011.2036 MANTER ATIV SEC AGRIC MEIO 
AMB DES ECONOMICO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 07.000 FUNDO MUN 
ASSIT SOCIAL – FMAS 07000.08.244.2005.2044 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.000 SEC INFRAESTRUTURA E SER-
VIÇOS URBANOS 08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIV DA SEC TRANSP OBRAS E SERV 
URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 09.000 SEC DE ESPORTE E LAZER 
09000.27.812.2004.2050 MANTER ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES E LAZER 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 10.000 SECRETARIA DE TURISMO 10000.23.695.2009.2052 MANTER 
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima 
e: CT Nº 00045/2021 - 20.05.21 - FORTE GRAFICA EIRELI - R$ 263.320,00; CT Nº 00046/2021 - 
20.05.21 - MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS EIRELI - R$ 206.220,00.

 ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

 EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 

Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 02.020 SEC FIN 
PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES DA SEC FINANÇAS, 
PLAN E ADMINIST 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.000 SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA 04000.12.361.2010.2009 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
– FUNDEB 40 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0400.12.361.2010.2010 MANTER 
ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
05.000 SECRETARIA DE SAUDE F.M.S 0500.10.301.2008.2026 MANUTENÇÃO ASPS – BLC 
CUSTEIO: ATENÇAO BASICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 05000.10.302.2006.2031 
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL 
DE CONSUMO 07.000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL – FMAS 07000.08.244.2005.2044 MANTER 
ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 08.000 SEC 
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 08000.15.452.1002.2048 MANTER ATIV DA SEC 
DE TRANSP OBRAS E SERV URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Tacima e: CT Nº 00042/2021 - 20.05.21 - BERENILSON DA COSTA ARAUJO - R$ 439.077,80; CT 
Nº 00043/2021 - 20.05.21 - MARIA JOSE DE SOUSA ARCANJO - R$ 112.282,04; CT Nº 00044/2021 
- 20.05.21 - TACIEL DA SILVA SANTOS - R$ 24.293,50.



UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 22 de maio de 202128
Publicidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVITE  Nº 02/2021

Registro CGE Nº 
JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 
Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONVITE Nº 02/2021 (Construção de um Bueiro Duplo Celular de 
Concreto 2,5X2,5m na PB-394, Sub Trecho: Nazarezinho/Engenheiro Ávidos), que após análise 
detalhada na documentação da Proposta de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da 
licitação em epígrafe, em especial em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas: 
1º lugar -  PJF ALMEIDA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EP – R$ 226.938,32

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 21 de maio de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA Nº 01/2021    
 Registro CGE Nº 21-00406-7

JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida, s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da CONCORRÊNCIA Nº 01/2021 (Obras de Pavimentação da Rodovia 
PB-087, Trecho: Pilões/Entr. PB-085 -Serraria), que após análise detalhada nas documentações das 
Propostas de Preços, respaldada na legislação vigente, Edital da licitação em epígrafe, em especial 
em suas Cláusulas 11.0 considera classificadas as Empresas na seguinte ordem:                   1º 
lugar: CERQUEIRA CORREIA ENGENHARIA LTDA-R$ 7.793.649,35; 2º lugar: NIEMAIA CONS-
TRUÇÕES EIRELI R$ 7.958.704,83; 3º lugar: SIGA CONSTRUTORA EIRELI-R$ 7.972.129,13; 4º 
lugar COSAMPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – R$ 8.050.518;  5º lugar: MAC MESQUITA 
ANDRADE CONSTRUÇÕES LTDA-R$ 8.064.060,66 e 6º lugar - CLPT CONSTRUTORA EIRELI 
– R$ 8.386.174,76 e desclassificada a empresa CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA por 
desatender o edital no item 14.0 subitem 14.2.4 (apresentou valor global e/ou unitários superiores 
ao valor orçado pelo/a DER.)

.A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação.
Informamos aos senhores licitantes, em caso de recurso, será(ão) feito(s) no protocolo do DER/PB 

João Pessoa, 21 de maio de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 23/2021     
Registro CGE Nº  21-00821-4 22/06/2021 11:00

Obras de Implantação e Pavimentação 
da Rodovia  PB-356, Trecho: Entr. PB-
-354(Nova Olinda)/Pitombeira/Tavares, 
com 33,10
Va l o r  e s t i m a d o  d a  o b r a :  R $ 
56.618.009,96
Prazo de execução: 1080 (mil e oitenta) 
dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa, 21 de maio de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 20/2021     
Registro CGE Nº  21-00825-6 23/06/2021 10:00

Obras de Restauração da PB-238, 
Trecho: Taperoá/Desterro/Entr. PB-262, 
com 52,6 km
Valor estimado da obra: R$ 14.563.174,95
Prazo de execução: 360 (trezentos e 
sessenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa, 21 de maio de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

O DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DA PARAÍBA - DER/PB, sediado à Av. Min. 
José Américo de Almeida, s/n, nesta capital, torna público através da Comissão Permanente de 
Licitação - CPL, que a seguinte licitação do tipo Menor Preço, de acordo com a RESOLUÇÃO CE 
Nº 020/2020  em seu Art. 1º(veja no endereço:https://der.pb.gov.br/informacoes/licitacoes/2020-1/
resolucao-ce-no-020-2020),terá o seguinte calendário de realização:

Modalidade Data Hora Objeto

CONCORRÊNCIA Nº 22/2021     
Registro CGE Nº  21-00826-5 23/06/2021 11:00

Obras de Restauração da Rodovia 
PB-386, Trecho: Itaporanga/Boa Ven-
tura/Diamante/Ibiara/Conceição, com 
55,40 km
Va l o r  e s t i m a d o  d a  o b r a :  R $ 
19.642.961,27
Prazo de execução: 360 (trezentos e 
sessenta) dias corridos

O(s) respectivo(s) Edital(is) deverá(ão) ser(em) solicitado(s) ), como também outras informações., 
exclusivamente, pelo email: cpl@der.pb.gov.br, informando os dados cadastrais da Empresa solici-
tante (Razão Social, CNPJ, responsável, endereço, telefone e e-mail) e também o Edital consta em: 
http://www.centraldecompras.pb.gov.br/appls/sgc/edital.nsf . As reuniões das referidas .licitações 
poderão serem acompanhadas on line através do canal do Youtube DER Paraíba

João Pessoa, 21 de maio de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

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 Ma-
taraca 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 2020. 
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.

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente,RLI=LIA:496/21=PROC.:20-3244=SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
USINA I=IT:1.931.333,35=ÁREA:150M²=NE:0=L/ATV: JOÃO PESSOA-PB. Processo:2021-004750/
TEC/LI-7915.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
6º SERVIÇO NOTARIAL E 2º REGISTRAL

Titular: Belª Maria Emilia Coutinho Torres de Freitas
EDITAL DE INTIMAÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE 

Dra. MARIA EMILIA COUTINHO TORRES DE FREITAS, Oficial do Cartório de Registro de 
Imóveis da Zona Norte, seguindo as atribuições conferidas pelo Art. 26 da Lei 9.514/97, bem como 
pela credora do Contrato de Financiamento Imobiliário n° 201915446, registrado sob o n° 4, na 
matrícula n° 133.877, com Alienação Fiduciária, referente ao imóvel tipo: APARTAMENTO SOB 
N° 901A, do SUBCONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOUR GENEVE, INTEGRANTE DO COMPLEXO 
TOUR GENEVE, SITUADO A RUA ANA GUEDES DE VASCONCELOS, SOB N° 81, NO BAIRRO 
ALTIPLANO CABO BRANCO, JOÃO PESSOA/PB, venho intimar os Senhores ANA LUISA PALITOT 
DE OLIVEIRA LIMA CEZARINO e JOSE RIBAMAR CEZARINO DE ARAUJO JUNIOR, para fins de 
cumprimento das obrigações contratuais que se encontram vencidas, sujeitas à atualização mone-
tária, aos juros de mora até a data do efetivo pagamento e as despesas de cobrança, somando-se 
também, os encargos que vencerem neste período.

Assim, procedo a INTIMAÇÃO de Vossas Senhorias, para que se dirijam a este Cartório Eunápio 
Torres, situado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, n° 300, Altiplano Cabo Branco, nesta 
capital, onde deverão efetuar a purga do débito, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data desta publicação. Na oportunidade, ficam Vossas Senhorias cientificadas que o não 
cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária - BANCO INTER S/A - nos termos do Art. 26 § 
7° da Lei 9.514/97. Eu, Leonardo Santos do Nascimento, o digitei. João Pessoa, 18 de maio de 2021. 

Atenciosamente, 
Oficial do Registro de Imóveis 

Eunápio Torres - Serviço Notarial e Registral

SINDICATO DOS TRABALHADORES DA FUNDAC – SINTAC/PB
CNPJ: 07.382.734/0001-21

sindicatodafundac@gmail.com
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada do Sindicato Dos Trabalhadores da FUNDAC – SINTAC/PB, representada 

pelo seu Presidente, no uso de suas atribuições e em conformidade com o art. 16 do Estatuto So-
cial, CONVOCA toda a categoria de servidores do quadro funcional da FUNDAC para participar de 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 1º de junho do corrente ano, às 
18h30min, em primeira convocação, com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais 01 (um) 
dos associados e às 20h30min, em segunda convocação, com qualquer número, nos termos do 
art. 38-C, de forma remota/virtual, por meio de aplicativo, em razão da pandemia provocada pelo 
coronavírus (COVID-19), com link a ser devidamente disponibilizado aos filiados com antecedência, 
via endereço eletrônico, e publicizado nas redes sociais do Sindicato, obedecendo ao disposto no 
Decreto Estadual nº 40.304, de 12 de junho de 2020 e ao inserto no Decreto nº 9.700, de 04 de abril 
do corrente ano, do Município de João Pessoa, para discussão e deliberação da seguinte pauta: 
1 -  Indicativo de paralisação e proposta de deflagração de greve, em virtude da não resolução de 
pontos de reivindicação da categoria apresentados à Presidência da FUNDAC e ao Governo do 
Estado da Paraíba; 2 - Outros assuntos do interesse da categoria. Informamos que, para efeito de 
comprovação de presença da categoria na assembleia, serão anexados documentos comprobatórios 
da participação coletiva e individual dos participantes, quando do registro da respectiva Ata. João 
Pessoa- PB, 21 de maio de 2021.

MÁRCIO PHILIPPE DE ALBUQUERQUE MARANHÃO
Presidente do SINTAC/PB

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2ª CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 090/2020
PROCESSO Nº 19.000.005303.2019

OBJETO/ÓRGÃO(S):REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
HIDRÁULICO,destinado aCSJM, HPMGER, CSCA, SUDEMA, SES, SES/HEMOCENTRO, FUNDAC, 
CEDC, DETRAN, FDRH, FUNAD, CHCF e CPAM,conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 08/06/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
NÚMERO DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900902020
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica,para conhecimento dos interessados que, considerando que a primeira chamada foi fracas-
sada, 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 segunda chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre oEdital,poderão ser obtidaspelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.bre pelo e-mail: gelic06@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 CGEnº20-01848-0
João Pessoa, 21 de maiode 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

V6 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES SPE LTDA, CNPJ: 41.655.650/0001-52, torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
aLicençade Instalaçãoparaconstrução de Residencial Multifamiliar, situado no Loteamento Parque 
Esperança, Quadra 07, Lote 30,Renascer– Cabedelo/PB.

A empresaACESSE COMERCIO DE VEICULOS E INTERMEDIAÇÃO LTDA, CNPJ nº 
40.798.299/0001-96, vem solicitar junto a SEMAPA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, PESCA 
E AQUICULTURA da cidade de Cabedelo/PB, a Licença Operacional (LO), para o seguinte ende-
reço: Rodovia Br 230 Nº 14001 LOJA 21, bairro Parque Verde, Cabedelo/PB, CEP nº 58.102-800.
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