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Pela 1a vez neste ano, 
PB tem mais de 2 mil 
casos de covid em 24h
Desde o início da pandemia, esta é a quarta ocasião em que essa marca é atingida; 
SES diz que o Estado vive momento de repique do número de infectados. Página 5

Foto: Secom-PB

Envio de amostras aumentou em 50% para além da capacidade do laboratório, no entanto, não há demanda represada e a entrega dos exames não excede 72h. Página 4

Lacen recebe mais de 3 mil testes de covid por dia

Geral

SES estuda ampliar número 
de leitos do Trauma de CG

PB adere ao Pacto Nacional 
dos Direitos da Pessoa Idosa

Segundo maior traficante do 
mundo é preso em João Pessoa

Planejamento está sendo feito para atender a demanda 
crescente de novos casos de covid-19 na cidade. Página 4

Objetivo é incentivar a expansão das políticas públicas 
voltadas a essa faixa etária da população. Página 8

Preso em um ‘flat’, o italiano Rocco Morabito é considerado 
um dos dez fugitivos mais perigosos do planeta. Página 7

Cultura

Dia Nacional do Sanfoneiro Data é festejada, hoje, com 
Glorinha Gadelha e Orquestra Sanfônica (foto) celebrando Sivuca. Página 9

Foto: Michel Burkhard/Divulgação

“Capitã Cloroquina” Em depoimento à CPI da Covid, Mayra diz 
que o então ministro Pazuello sabia do “caos” no Amazonas. Página 20

Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado
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!O MELHOR 
CAMINHO É O 
RESPEITO

RESPEITE AS
REGRAS DE TRÂNSITO.
RESPEITE A VIDA.

Maio Amarelo

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

320.276

16.195.981

167.411.409

7.484

452.224

3.475.817
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.237.177

21.214.582

1.673.422.375
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Novo treinador 
Tuca Guimarães chega 
ao Treze confiante 
para levar o time às 
semifinais. Página 21

Colunas

O cancelamento pode ser definido 
como um boicote. E é, geralmente, na 
internet que tudo começa. A revolta se 

espalha e o cancelado é exposto a milhares 
de pessoas.  Página 17

Georgina Luna

Que felicidade foi ver que, no último dia 20, 
teve filme paraibano estreando em uma das mais 
importantes plataformas streamings, a Amazon 
Prime Video: ‘O Nó do Diabo’ (2018), produzido 

pela Vermelho Profundo.  Página 10

Gi Ismael

Segurança hídrica Governo do Estado reúne-se 
com Banco Mundial para avaliar projetos na Paraíba. Página 3

Foto: Francisco França/Secom-PB

TRE marca novas eleições 
no município de Gado Bravo
Eleitores voltam às urnas dia 12 de setembro para 
escolherem novos prefeito e vice. Página 13
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Editorial

Marcus Antonius
marcusfreefoto@gmail.com
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A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou ontem 
um comunicado, assinado por personalidades e associações 
comprometidas com a causa humanitária, no qual é feito um 
alerta aos líderes mundiais, no sentido de enfrentar com 
maior firmeza a crise global desencadeada pela pandemia de 
coronavírus. O ponto de destaque da mensagem é a necessi-
dade de distribuição equitativa da vacina contra a covid-19.

De acordo com os signatários da declaração anunciada 
pela ONU, a situação de emergência em saúde, que se esta-
beleceu após a eclosão do surto de coronavírus, colocou o 
planeta diante um dilema: em uma década, o mundo pode-
rá ter mais justiça, abundância e dignidade, ou poderá ser 
uma comunidade abalada por mais conf litos, insegurança 
e pobreza. Os extremos serão potencializados, dependendo 
das escolhas.

Avalia-se que variantes do coronavírus, talvez ainda mais 
infecciosas e resistentes às vacinas, vão permanecer tirando 
o sossego da humanidade, caso não sejam controladas agora. 
Por outro lado, a economia mundial já está sofrendo a pior de-
saceleração desde o final da Segunda Guerra Mundial, o que, 
dependendo do contexto de cada país, implica em mais pobre-
za, fome, morte e sofrimento, afetando a população por inteiro.

O cuidado com a saúde deve se estender a todas as pes-
soas. E essa atenção não se refere apenas à imunização 
contra a covid-19, embora esta ação seja a mais urgente. O 
acesso a profissionais de saúde qualificados e adequada-
mente equipados deve ser democratizado, para que se pos-
sa reverter a avassaladora dinâmica da pandemia. “Temos 
uma escolha: nacionalismo de vacinas ou solidariedade hu-
mana”, ressalta o informe. 

Por fim, é feita uma convocação aos líderes mundiais, 
com vistas a garantir o acesso equitativo às vacinas entre 
os países e dentro dos países, como também o apoio técni-
co, político e financeiro às nações mais afetadas pela pan-
demia. Trata-se, enfim, de um apelo à união, lastreado no 
reconhecimento da gravidade da situação mundial, que não 
pode nem deve ser ignorada, sob pena de se pagar um preço 
demasiadamente alto.

Resposta global Sabe qual o grande desafio da vida?
Eu trabalho em um ambiente ao ar 

livre e uma das plantas que circunda 
o meu escritório possui um néctar es-
pecial. Esse simples fato me permite 
interagir quase que diariamente com 
dois beija-flores. Eles vêm se alimen-
tar e fazem a minha alegria. Não é algo 
que dura uma eternidade. São segun-
dos. Eles estão ali por um motivo. Eu 
também estou ali por um motivo. O 
nosso encontro quase que diário acon-
tece naturalmente, porque os nossos 
destinos estão cruzados.

Esse encontro virou rotina e, aos 
poucos, pequenos detalhes foram re-
velados. No início, eu ainda não sabia 
que eram dois beija-flores. Com o tem-
po, os reconheço. Sei quem 
são. Além disso, eu pude 
comprovar ao vivo coi-
sas que lia nos livros: eles 
conseguem “parar no ar”. 
É algo espetacular que eu 
nunca consegui registrar, 
mas já vi várias vezes. Eles 
circulam a cerca de 5 me-
tros da minha mesa e não 
fazem muito barulho. Ainda assim, eu 
sempre os vejo chegar. Eu sei e sinto. 
Quando eu estou com algum cliente, 
eu comento sobre a presença deles e, 
como num ritual de contemplação, fa-
zemos silêncio até ele partir.

Eles viraram amigos e fazem par-
te. São bem-vindos e ocuparam um 
espaço. Aqui no escritório, eles fun-
cionam como um elemento livre. Eles 
chegam quando querem e são sempre 
celebrados. Eles interagem livremen-
te, cada dia é uma novidade. Já aconte-
ceu de um deles ficar parado há menos 
de um metro de mim. Ver um beija-flor 
tão de perto pairando no ar foi uma 
das cenas mais belas que eu já vi em 
toda a minha vida. Foi como se o tem-
po houvesse parado para nós.

O que eu não sabia é que o beija-
flor vive no limite da sobrevivência. 
Na prática, quando ele sai pela manhã 
para procurar o néctar, ele está com 
pouca energia e, por isso, precisa de 
uma fonte de alimento para se abaste-
cer. A visita deles não é aleatória e eu 
só descobri isso recentemente, atra-
vés da nossa convivência. Antes eu as-
sociava a presença do beija f lor a algo 
mágico, intenso, um sinal de prosperi-
dade. Com o passar do tempo, eu en-
tendi que, assim como eu, estar ali era 
para ele um hábito necessário.

Nossos encontros acontecem por-
que cada um de nós tem necessidades 
específicas que, por acaso, se cruzam. 

Eu trabalho neste local 
e eles vêm se alimentar 
aqui por uma questão de 
sobrevivência. Somos as 
pessoas certas no lugar 
certo e sabemos disso. 
Aproveitamos esse en-
contro para interagir, nos 
cumprimentar e conviver. 
Nós percebemos que esse 

encontro não planejado tem um valor, 
um significado e essa percepção ganha 
força, ganha nome: conexão.

Como seria se, ao invés de correr 
atrás de coisas especiais, dias incrí-
veis e momentos inesquecíveis, você 
simplesmente olhasse melhor ao re-
dor? E se você pensasse sobre o que 
lhe traz essa espontaneamente uma 
sensação de conexão? As situações 
mais especiais não precisam, neces-
sariamente, ser construídas e plane-
jadas. Elas estão em todos os lugares 
e só precisam ser percebidas, revela-
das e vividas. Esse é o grande desafio 
da vida: vivê-la como ela se apresen-
ta, captar o que está ao redor e se co-
nectar sem precisar se esforçar. Você 
aceita o desafio?

Jurandy por fora e por dentro  
Um tampo de papel branco no for-

mato 14,0 x 21,0, um branco de luz ate-
nuada de modo a realçar a aparição da 
pessoa de Jurandy Moura, e de permeio 
o título, Iluminuras e outros poemas, 
impresso sutilmente em caracteres 
roubados da datilografia contemporâ-
nea dos versos agora reeditados.

A funcionária da editora que en-
velopou o livro para o meu endereço, 
pelo automatismo do trabalho, longe 
esteve de se advertir da natureza da 
encomenda ou, antes, do ente vivo 
em carne e espírito que despachava.

Pensaram um livro e me manda-
ram o próprio Jurandy. 
Por fora e por dentro. Ele 
foi tudo isto que os pre-
faciadores arrolaram, o 
poeta, o artista sensível 
à emoção de todas as 
artes e, na essência, “o 
homem e sua ferramenta 
/ sua casa com sua mu-
lher / bela e sempre com 
um filho no ventre.” O 
homem ao jugo contido, serenamente 
contido nas palavras do Eclesiastes.

“Existe o homem / e o seu cão / e 
não longe de mim é que existe.”

Guardo viva a sua amizade, a in-
timidade de família, de rotinas, a sua 
fuga ao alvoroço, abraçando o mun-
do e se pegando com os seres ala-
dos, mas sempre o homem com a sua 
ferramenta de vida sujeita sempre 
à morte. A noite o atraiçoou e tive a 
desdita de ver-lhe o corpo de pássaro 
recolhido, havia pouco, da estrada.

A livraria era o lar onde mais nos 
víamos. Foi um tempo em que, nos 
dois planos da cidade, onde baixás-
semos as vistas, tínhamos um livro 
à mão. Na porta, logo na porta, nos 
aguardando em conluio com outras 

amizades. Da Praça João Pessoa à 
Praça Rio Branco nada menos de cin-
co livrarias: a de Nolo, a de Otacílio 
Gama, a de Xavier, a Médico-Cien-
tífica e, lá no fim, a do Bartolomeu, 
que lia o que vendia. Na Rua da Re-
pública, o sebo do coronel Albertino. 
Na Praça Pedro Américo, a Agência 
Nova dos irmãos Macedo, revende-
dores exclusivos da literatura comu-
nista. Nasciam ali muitas das nossas 
afinidades, quando não nascidas do 
jornal. Jurandy, Humberto Melo, Jo-
mar Souto, Geraldo Carvalho, tantos 
e tantos que terminaram se encar-

nando em livro, guar-
dando aquele olhar que 
aparenta nunca sair da 
página como este que a 
figuração de Domingos 
Sávio trouxe para com-
por uma das capas mais 
harmoniosas que apor-
tou a meus olhos. 

Linda pelo que ex-
pressa do autor e de sua 

poesia, feitos das coisas, dos seres 
mais simples, menos notados como 
aquele raio de sol sobre o jardim, 
como o ávido pão que se oferece des-
pido na toalha branca. Ou “a perfeita 
forma e a vida dentro”, como aconte-
ce com o ovo.

Ele não gastava muito as pala-
vras. Ia do voo das folhas aos dos sé-
culos, como São Manuel Bernardes, 
em três linhas de três palavras cada. 
Três segundos para ler, vida inteira 
para dar que pensar.

Diz muito dele esta pincelada 
de Agnaldo Almeida, que com ele 
conviveu no amanho do jornal e do 
Correio das Artes: “Eu me assustava 
com a segurança com que ele encara-
va a solidão”.

 Com o passar do 
tempo, eu entendi que, 
assim como eu, estar ali 
era, para ele, um hábito 

necessário   

 Foi um tempo em 
que, nos dois planos da 

cidade, onde baixássemos 
as vistas, tínhamos um 

livro à mão   

Anne K. Rodrigues
anne@institutok.cc | Colaboradora

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador   

Deitado em berço explêndido
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Governo participa de reunião para acompanhamento das ações do projeto orçado em US$ 127 milhões
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura, 
dos Recursos Hídricos e do 
Meio Ambiente (Seirhma), 
está se reunindo em mis-
são virtual com o Banco 
Mundial, durante toda esta 
semana, visando avaliar as 
ações em andamento, o ní-
vel de atuação do Plano de 
Segurança Hídrica e montar 
plano de ação para agilizar a 
execução do projeto. 

O secretário Deusdete 
Queiroga falou da importân-
cia de mais essa missão de 
supervisão do Banco Mun-
dial nesta semana e os pro-
jetos que vão ser financia-
dos pelo BM, com destaque 
para o projeto da Adutora 
Transparaíba Ramal do Ca-
riri, com expectativa para 
até o mês de julho ser lança-
do o edital, por tratar-se de 
uma obra muito importan-
te para a região e uma das 
obras fundamentais dentro 
do PSH, assim como a obra 
de reestruturação do siste-
ma de esgotamento sanitá-
rio de João Pessoa.  

O contrato de emprés-
timo para execução do PSH 
foi assinado no dia 2 de de-
zembro de 2020, pelo gover-
nador João Azevêdo e a insti-
tuição financeira no valor de 
aproximadamente US$ 127 
milhões. Como contrapar-
tida, a gestão estadual tam-
bém investirá com recursos 
próprios o montante de US$ 
80,2 milhões nesse projeto.

Participaram da aber-
tura da reunião o secretário 
da Seirhma, Deusdete Quei-
roga; a secretária executiva 
Virgiane Melo; o presidente 
da Cagepa, Marcos Vinicius; 
o presidente da Aesa, Por-
fírio Loureiro; o secretário 
chefe da Controladoria Geral 
do Estado, Letácio Guedes; o 
gerente do Projeto no Banco 
Mundial, Alfonso Alvestegui; 
a cogerente do Projeto Paula 
Freitas; o líder setorial para 

infraestrutura e água Luis 
Andres, além de técnicos 
dos órgãos do Estado e do 
Banco Mundial. 

De acordo com Virgiane 
Melo, o objetivo da reunião 
foi revisar os avanços desde 
a última missão em dezem-
bro de 2020, acompanhar os 
processos relativos ao siste-
ma de esgotamento sanitário 
da Região Metropolitana de 
João Pessoa, fazer o acompa-
nhamento específico dos as-
pectos sociais e ambientais e 
de segurança de barragens.

A missão também discu-
tiu a reengenharia e o reor-
denamento institucional da 
Cagepa, o avanço do Progra-
ma de Controle e Redução 
de Perdas d’agua, o progres-
so das atividades programa-
das com Aesa e no âmbito da 
iniciativa Concessionárias 
do Futuro, além do desen-
volvimento institucional, do 
gerenciamento financeiro 
do projeto; e a abordagem 
das opções de supervisão 
remota e  o Plano de Ação e 
os próximos passos. 

A missão virtual do BM 
contou com a participação 
de 47 pessoas, sendo 33 téc-
nicos do Estado e 14 do BM. 
“A próxima missão está mar-
cada para o final do segundo 
semestre de 2021. Porém, 
outras reuniões seguirão 
um calendário semanal”, in-
formou Virgiane Melo.

A ação vai beneficiar 
toda a população da Paraí-
ba, especialmente as regiões 
do Cariri e Curimataú, que 
irão receber água de quali-
dade por meio do Sistema 
Adutor Transparaíba. Além 
disso, os investimentos irão 
permitir a reestruturação da 
Companhia de Água e Esgo-
tos da Paraíba (Cagepa) e da 
Agência Executiva de Gestão 
das Águas (Aesa), bem como 
o reordenamento do esgoto 
de João Pessoa, ampliando 
a capacidade de tratamento 
da Cagepa na capital.

Plano de Segurança Hídrica 
é discutido com Banco Mundial

A solução seria: quem tem 
mais, paga mais tributo, diz 
Gervásio Maia. “Se você tem 
muito dinheiro, você vai con-
tribuir, proporcionalmente, ao 
muito que você tem. E quem 
tem menos contribui, propor-
cionalmente, ao que tem”, ar-
gumentou. Ele acredita que a 
pressão do governo irá preva-
lecer: a reforma não atacará 
a desigualdade social.   

ProPorcionalmente 
Vice-líder do PSB na Câmara, 
Gervásio Maia chama de “perfu-
maria” a reforma tributária que 
o governo federal quer aprovar 
no Congresso. Para ele, a pro-
posta não beneficia os mais po-
bres. “Temos um modelo que tri-
buta no consumo, passa de 50% 
a tributação. Isso é injusto. Há 
seis brasileiros que têm mais di-
nheiro, juntos, que quase a me-
tade da população”.

Em trecho de outro pedido, este 
destinado ao Gabinete de Segu-
rança Institucional do Governo, 
Gleisi Hoffmann cobra transpa-
rência e acesso às planilhas. “Os 
gastos realizados pelas autorida-
des que comandam o país devem 
estar sob constante vigilância da 
sociedade brasileira e do Con-
gresso Nacional”. 

“Sob vigilância” 

em Pré-camPanha? PreSidente inStiga aPoiadoreS e 
Provoca adverSárioS, com olhoS voltadoS a 2022 

“modelo injuSto” 

Bravata? Desabafo? Estratégia? Não é possível, por vezes, distinguir as motivações do presidente Bolsonaro ao 
fazer declarações públicas, sobretudo quando são geradas como resposta a uma intervenção de apoiadores, 
na saída do Palácio da Alvorada. O presidente, como sabemos, tem esses rompantes. A recentíssima - “Para 
quem não está contente comigo, tem Lula em 2022” - ganhou notoriedade nas redes sociais. Teria sido uma 
fala no calor da emoção, de um Bolsonaro irritado com as acusações da oposição à sua gestão? Ou uma 

afirmação para estimular a polarização que já existe com o PT? Ou seria uma fala de provocação aos par-
tidos que articulam uma terceira via, retirando-os, previamente, do iminente segundo turno? Todas as 

alternativas são possíveis, na verdade. O fato é que 2022 está na agenda presidencial. O presidente 
tem viajado, está nas ruas - vide o ato político do qual participou, domingo passado, no Rio de Janei-
ro. Na prática, está em pré-campanha eleitoral. A propósito do evento, ele gerou outra pauta para a 
oposição, além das relacionadas ao desrespeito às medidas preventivas em plena pandemia. O PT 
protocolou pedido ao Tribunal de Contas da União (TCU) para que sejam investigados os gastos do 
passeio que o presidente promoveu na cidade. Para a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann 
(foto), que assina o pedido, houve desvio de finalidade no evento. “Todas as despesas incorridas 
foram feitas sem que se tenha justificativa pública adequada”, diz trecho do documento ao TCU. 

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

O governador João Azevêdo foi provocado 
a falar sobre seu posicionamento em 2022, 
na disputa presidencial: “Só tenho uma cer-
teza: não vou estar na extrema-direita”, dis-
se. E afirmou que, num eventual segundo 
turno entre Lula e Bolsonaro, não teria “difi-
culdade em votar em Lula, até porque votei 
em Haddad [em 2018]”.

“tenho uma certeza: não  
vou eStar na extrema-direita” 

vacinação Por idade 

Fora do Plano 

Do governador João Azevêdo (Cidadania), 
em entrevista a uma rádio da capital, repor-
tando-se ao modelo que seria ideal para 
agilizar a vacinação contra a covid-19, após 
a vacinação prioritária dos profissionais de 
saúde: “Se faria por idade, não por catego-
rias”- conforme está estabelecido no Plano 
Nacional de Imunização.   

O governador afirmou, porém, que o plano deve ser 
mantido, para que o cenário não fique ainda mais 
caótico, com cada gestor adotando critérios distin-
tos. Mas mencionou uma lacuna: há categorias que 
têm muito contato com o público, contudo não estão 
contempladas no plano. Citou um exemplo: pessoas 
que atuam como caixa de supermercados.
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Cooperar

Programa PB Rural Sustentável inicia 
construção de 1.500 cisternas no Estado

As primeiras 1.500 
cisternas que foram li-
citadas pelo Governo do 
Estado, por intermédio 
do Projeto Cooperar/PB 
Rural Sustentável, para 
atender agricultores fa-
miliares que residem na 
zona rural do Estado da 
Paraíba, já estão em cons-
trução. Essa ação come-
çou a ser desenvolvida, na 
semana passada, em qua-
tro comunidades rurais 
sediadas no município de 
Alagoa Grande. 

Nesse primeiro mo-
mento, serão atendidos 
39 municípios paraiba-
nos, por meio de 74 As-
sociações Comunitárias 
Rurais, beneficiando 224 
comunidades. Nas obras 
de construção dessas cis-

ternas estão sendo inves-
tidos recursos de mais de 
R$ 12 milhões, oriundos 
de empréstimo firmado 
entre o Governo do Esta-
do e o Banco Mundial. 

O coordenador geral 
do Projeto Cooperar, Omar 
Gama, enfatizou que o ob-
jetivo do Governo do Es-
tado é garantir segurança 
hídrica a todos os municí-
pios da Paraíba, acrescen-
tando que cada uma das 
1.500 cisternas de placas 
tem capacidade de arma-
zenar 16 mil litros d’água 
para consumo humano. 

“Uma das políticas 
públicas mais importante 
para as famílias rurais é a 
construção de cisternas, 
pois a captação da água de 
chuva é totalmente ade-

quada para o consumo hu-
mano. Tudo isso feito atra-
vés de capacitação sobre o 
tratamento e uso racional 
desse líquido precioso 
para vida”, disse o gerente 
regional do Projeto Coope-
rar, com sede na cidade de 
Soledade, Sebastião de Oli-
veira Pereira (Cacá).

Para o presidente da 
Associação de Desenvol-
vimento Comunitário da 
região de Ribeira e adja-
cências do Município de 
Alagoa Grande, agricultor 
João dos Santos Freitas, o 
PB Rural Sustentável é um 
programa que visa melho-
rar a qualidade de vida dos 
agricultores. “E a gente vê 
com bons olhos essas ações 
do Governo do Estado onde 
no nosso município, nessa 

1ª etapa, vai atender a qua-
tro comunidades ligadas às 
seguintes Associaçõewww-
wws: Ribeira e adjacências; 
Pedra de Santo Antônio; As-
sentamento Severino Cas-
simiro e Sítio Caianas dos 
Mares. 

O Projeto Cooperar/
PB Rural Sustentável, 
vinculado à Secretaria 
de Estado da Agricultura 
Familiar e do Desenvol-
vimento do Semiárido 
(Seafds), é um programa 
do Governo do Estado da 
Paraíba com o objetivo de 
melhorar o acesso à água, 
reduzir a vulnerabilidade 
agroclimática e aumentar 
o acesso a mercados das 
organizações de produto-
res da agricultura fami-
liar da Paraíba.

Primeira etapa do projeto contempla equipamentos em 39 municípios, por meio de 74 Associações Comunitárias Rurais, beneficiando 224 comunidades

Foto: Divulgação / Secom-PB
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Habilitação de mais vagas na unidade é necessária para atender a demanda crescente de novos casos no município

O Hospital de Clínicas de 
Campina Grande, que atende ex-
clusivamente casos de covid-19, 
estava, desde o último sábado 
com 100% de ocupação nos 
leitos de UTI e de enfermaria, 
com vagas apenas na chama-
da Unidade de Decisão Clínica 
(UDC), que funciona como tria-
gem. Para atender a demanda 
crescente de novos casos em 
Campina Grande, a Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) avalia 
a habilitação de novos leitos no 
Hospital de Emergência e Trau-
ma Dom Luiz Gonzaga Fernan-
des, também sob gerência do 
Governo do Estado.

Na noite de ontem, 11 pa-
cientes de enfermarias e três 
da UTI receberam alta no Hos-
pital de Clínicas. Com a última 
atualização, a unidade tem  32 
dos 40 leitos de enfermaria 
ocupados e 57 dos 60 leitos da 
Unidade de Terapia Intensiva 
com pacientes. Para o diretor 
da unidade, o número é signi-
ficativo devido ao histórico de 
picos de ocupação. “O número 
é significativo uma vez que o 
hospital vem registrando picos 
de ocupação total nos últimos 
dias”, ressaltou Jhony Bezerra, 

diretor-geral do Hospital de 
Clínicas.

Mesmo com as altas, a 
situação mais crítica é do 
hospital de referência desde 
o início da pandemia do novo 
coronavírus. O diretor Jhony 
Bezerra afirmou que, devido 
a inviabilidade de espaço no 
hospital, a SES está avaliando a 
ampliação de leitos exclusivos 
para o atendimento para co-
vid-19 no Hospital de Trauma.

Com a demanda, o Trau-
ma de Campina Grande, que 
possuía apenas cinco leitos 
de UTI e 20 enfermarias para 
covid-19, possui 11 pacientes 
internados em leitos de UTI e 
11 em leitos de enfermaria. De 
acordo com Sebastião Viana, 
diretor técnico da unidade, as 
unidades de enfermaria estão 
sendo convertidas.

“São apenas cinco leitos 
de UTI, o que acontece é que 
quando temos uma super lo-
tação, nós convertemos o leito 
de enfermaria em leito de UTI. 
Nós equipamos os leitos de 
UTI com monitor, ventiladores 
e outros equipamentos para 
dar suporte aos pacientes. Se 
tivermos todos os insumos 
possíveis, nós conseguimos 
converter os leitos. Os pacien-
tes não ficam nos corredores 

do hospital. O Trauma normal 
também não sofre com isso 
porque o hospital tem uma 
ala específica para covid-19. A 
proposta da Secretaria de Saú-
de é de converter os leitos de 
enfermaria em leitos de UDC, 
como se fosse uma semi inten-
siva, uma pré-UTI”, afirmou o 
diretor técnico.

Na madrugada de ontem, 
o hospital recebeu pacientes 
da terceira Macrorregião do 
Sertão, devido a problemas 
enfrentados pelo Hospital de 
Patos. A transferência preven-
tiva aconteceu devido a uma 
interrupção inesperada do oxi-
gênio do hospital, provocada 
por um acidente envolvendo o 
caminhão que fazia o transpor-
te do insumo hospitalar. Todos 
os pacientes estão estáveis e a 
unidade hospitalar já foi rea-
bastecida com oxigênio.

O Hospital de Clínicas con-
ta com 40 leitos de enfermaria e 
60 de UTI, mais 10 de UDC, sen-
do quatro ocupados. A maioria 
dos pacientes são provenientes 
de Campina Grande e Esperan-
ça. Mesmo voltado a atender a 
Macrorregião imediata a Ra-
inha da Borborema, o hospital 
também tem pacientes de Ingá, 
João Pessoa, Cajazeiras, Pombal 
e Santa Helena. 

Covid: SES estuda ampliação de 
leitos no Trauma de Campina

Para diagnóstico da covid-19

Lacen recebe mais de 3 mil amostras por dia 
O Laboratório Central 

de Saúde Pública (Lacen
-PB) realiza diariamente o 
processamento de amostras 
de RT-PCR, o exame padrão 
ouro para a detecção da co-
vid-19. Com a capacidade 
de processamento de 2 mil 
amostras por dia, o labora-
tório recebe exames da rede 
pública de todo o estado. 
Neste mês de maio, houve 
um aumento expressivo na 
quantidade de amostras re-
cebidas, chegando a mais 
de 3 mil por dia, o que cor-

responde a um aumento de 
50% da capacidade de pro-
cessamento do Lacen-PB. 
Mesmo com a alta demanda, 
o laboratório não apresenta 
demanda represada e a mé-
dia de entrega dos exames 
não excede as 72h.

 Em pouco mais de um 
ano de pandemia, o labora-
tório já realizou a análise de 
218.255 exames de RT-PCR. 
A maior concentração de ca-
sos detectáveis é de pessoas 
entre 21 e 50 anos, e os mu-
nicípios que mais enviam 

amostras ao Lacen são João 
Pessoa e Campina Grande, 
os maiores em quantitati-
vo populacional na Paraíba. 
Até ontem, 4.799 amostras 
encontravam-se em análise 
no Lacen. O Laboratório é 
referência para os 223 mu-
nicípios paraibanos e fun-
ciona em três turnos. 

 Só neste mês, foram 
processados 31.921 exames 
para a detecção do novo co-
ronavírus. No mesmo perío-
do, no ano passado, foram 
analisados 7.671 durante 

todo o mês, o que equivale a 
um aumento de 316,12% se 
comparados os períodos. O 
Laboratório também conta 
com o reforço da Univer-
sidade Federal da Paraíba 
- UFPB, porém a capacida-
de de processamento cor-
responde a apenas 4,3% da 
demanda semanal. 

 De acordo com o di-
retor-geral do Lacen-PB, 
Bergson Vasconcelos, o 
aumento na quantidade de 
amostras não compromete 
a capacidade e a qualida-

de de análise dos exames, 
porém estende o prazo de 
entrega dos resultados. “An-
tes, o Lacen entregava os 
exames em 48h, com esse 
pico no aumento de amos-
tras recebidas, este prazo 
aumenta para 72h, mas é 
importante salientar que 
não há demanda represada 
no laboratório, o que cau-
saria atraso no diagnóstico 
dos casos”, explica o diretor.

 As amostras são enca-
minhadas ao Lacen-PB por 
meio das Secretarias Mu-

nicipais de Saúde (SMS) e, 
após a análise do material, 
os resultados ficam disponí-
veis para que as secretarias 
comuniquem aos pacientes 
e façam o acompanhamen-
to dos casos. A atuação do 
laboratório permite ainda 
a análise das variantes da 
covid-19 em circulação no 
estado. A parceria entre o 
Lacen-PB e a UFPB permitiu 
a identificação do primeiro 
caso de reinfecção compro-
vado no país e o estudo da 
mutação da variante P1.

País passa de 450 mil mortes por 
covid-19 e casos superam 16,2 mi

O Brasil chegou a 452.031 
mortes em função da pande-
mia do novo coronavírus. Nas 
últimas 24 horas, foram regis-
trados no país 2.173 óbitos. 

Segundo o balanço diário 
do Ministério da Saúde sobre a 
pandemia, divulgado na noite 
de ontem, há 3.763 mortes em 
investigação. O termo é empre-
gado pelas autoridades de saúde 
para designar casos em que um 
paciente morre, mas a causa 
segue sendo apurada mesmo 
após a declaração do óbito.

Ainda conforme a atuali-
zação diária, o número de pes-
soas que foram contaminadas 
com o novo coronavírus desde 
o início da pandemia alcançou 
16.194.209. Entre anteontem 
e ontem foram registrados 
73.453 novos casos de co-
vid-19. O país tem 1.093.846 

casos em acompanhamento.
A quantidade de pessoas 

que foram infectadas, mas se 
recuperaram da covid-19 des-
de o início da pandemia foi 
de 14.648.322. Isso equivale 
a 90,5% do total de pessoas 
infectadas com o vírus.

Os números de casos em 
24 horas são, em geral, mais 
baixos aos domingos e segun-
das-feiras em razão da menor 
quantidade de funcionários 
das equipes de saúde para rea-
lizar a alimentação dos dados. 
Já às terças-feiras os resulta-
dos tendem a ser maiores pelo 
envio dos dados acumulados.

O ranking de estados com 
mais mortes pela covid-19 
é liderado por São Paulo 
(108.575). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (49.672), Minas 
Gerais (39.176), Rio Grande do 
Sul (27.624) e Paraná (25.664). 
Com menos vidas perdidas 
para a pandemia, estão Rorai-

ma (1.610), Acre (1.649), Ama-
pá (1.666), Tocantins (2.796) e 
Alagoas (4.643).

São Paulo também lide-
ra no número de casos, com 
3.210.204, seguido por Minas 
Gerais (1.525.072), Paraná 
(1.067.717) e Rio Grande do 
Sul (1.066.265). As unidades 
da Federação com menor 
número de casos são Acre 
(81.651), Roraima (102.289) 
e Amapá (110.853).

Jonas Valente
Agência Brasil

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

Subiram ao Palco Ta-
bajara, pela primeira vez, 
os campeões do Festival de 
Música da Paraíba: o poeta, 
artista visual, cantor e com-
positor antirracista Filosofi-
no e a rapper e compositora 
travesti Bixarte. A noite foi 
repleta de muita represen-
tatividade, atitude, poesia 
marginal e resistência cul-
tural. O evento acontece em 
comemoração ao aniver-
sário  de  18 anos da Usina 
Cultural Energisa.

Pontualmente às 20h, 
a cantora Val Donato deu 
início ao programa. Em sua 
fala, a apresentadora ressal-
tou a importância do Palco 
Tabajara para fomentar a 
cultura e dar visibilidade 
aos artistas paraibanos. “Sa-
bemos que a pandemia difi-
cultou muito o trabalho dos 
artistas, então, esse espaço 
que a Rádio Tabajara nos 
oferece é um presente, tanto 
aos paraibanos quanto aos 
músicos que têm a oportu-
nidade de mostrar sua arte”.

Com apresentações 
sem público e seguindo ri-
gorosamente os protocolos 
sanitários de combate ao 
coronavírus, o Palco Taba-
jara 2021 conta com trans-

missão, ao vivo e gratuita, 
pelas redes sociais da Rádio 
Tabajara (Facebook, Insta-
gram e YouTube), pelo dial 
da emissora e também pela 
TV Assembleia, no canal 8.2.

Caetano Júnior, vocalis-
ta do Filosofino, foi a primei-
ra atração da noite. Ele levou 
para o público um show iné-
dito, com músicas do reper-
tório da Banda Orijàh, e dos 
trabalhos solo presente no 
EP Espaço Justo, lançando 
o single ‘Sim diga algo’.  O 
artista tocou também a mú-
sica ‘Manifesto dos Cantos’, 
finalista do Festival. No pal-
co, junto a ele, estavam Mari 
Santana na flauta e voz e Big 
Jesi, nos beats.

Durante o show, Filo-
sofino contou como foi a ex-
periência de ter ficado em 
segundo lugar no Festival. 
“Foi uma experiência massa 
demais. Eu me inscrevi com 
o intuito de colocar a música 
de periferia, rapper. Divulgar 
a música preta. Quando fui 
selecionado, convidei Mari 
Santana e Daniel, para enca-
rar essa empreitada comigo. 
Tudo fluiu”, relembrou.

Bixarte, vencedora da 
3ª edição do Festival de Mú-
sica da Paraíba, abriu o seu 
show com a música ‘Impá-
vida’, com uma apresenta-
ção bastante performática 

e poética. Em sua fala, a ra-
pper externou a sensação 
de voltar a cantar no Palco 
Tabajara.

“É muito importante 
para a gente cantar no Palco 
Tabajara, pois é um espa-
ço que fez a nossa carreira 
alcançar outros espaços. A 
gente identifica o problema 
que é a transfobia, racismo, 
mas a gente também iden-
tifica a solução que é tocar 
travestis e bixas pretas nas 
rádios, dando visibilidade. 
Estar aqui é uma emoção 
sem igual, principalmente, 
pela ausência dos shows de-
vido à pandemia. Aprovei-
tamos esse momento para 
estudar e preparar novas 
performances e repertório, 
mostrando um trabalho la-
tente e visceral”, pontuou.

Acompanhada de pick
-up eletrônica e pela “back 
vocal” Fúria Negra, a apre-
sentação de Bixarte foi ba-
seada no seu projeto mais 
recente, ‘A Nova Era’, e no 
álbum ‘Faces’, lançado no 
ano passado.

A programação segue 
com shows de Aboutthe 
Blues e Hazamat no dia 1º 
de junho; ParahybaSka Jazz 
Foundation e DJ Luana Flo-
res dia 8 e, encerrando a tem-
porada, no dia 15, Sandra 
Belê e grupo Corda Bamba.

Palco Tabajara tem noite de 
poesia e representatividade

Filosofino foi a primeira atração da noite e levou ao público um show inédito, ao lado de Mari Santana e Big Jesi

Fotos: Edson Matos

Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Quantidade de pessoas 
que foram infectadas, 

mas se recuperaram da 
covid-19 desde o início 

da pandemia representa 
90% dos infectados
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Tráfico internacional 
O italiano Rocco Morabito, preso numa operação 
da Polícia Federal em João Pessoa, é considerado 
o segundo maior traficante do mundo. Página 7
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Foi a quarta ocasião desde o começou da pandemia que o estado ultrapassou esse número de novos infectados

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

PB registra mais de 2 mil casos 
de covid pela primeira vez no ano
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Caminhão com oxigênio

Patos: acidente, transferência e normalização
Lusângela Azevêdo 
lusangela013@gmail.com

Um caminhão extra com 
8 metros cúbicos de oxigênio, 
vindo do polo petroquímico do 
Cabo de Santo Agostinho, em 
Suape (PE), chegou à cidade de 
Patos, Sertão da Paraíba, por 
volta das 11h da manhã de 
ontem, 25, para reabastecer o 
Complexo Hospitalar Regional 
Deputado Janduhy Carneiro.   
A interrupção inesperada de 
oxigênio do Complexo de Patos, 
que está sendo feito três vezes 
por semana, se deu por causa 
de um acidente que envolveu 
o caminhão da empresa SOS 
Oxigênio, que iria reabastecer 
o hospital e outras unidades de 
saúde de Patos. O veículo tom-
bou em uma estrada do Estado 
de Minas Gerais, na noite da úl-
tima segunda-feira (24). 

Para garantir celeridade no 
percurso, a Secretaria de Estado 
da Saúde providenciou junto 
à Polícia Rodoviária Federal a 
escolta do transporte de oxi-
gênio. O hospital tinha 20 tor-
pedos de O2 e conseguiu mais 
15 torpedos e ainda recebeu 

mais 50, vindos de Mossoró, 
no Rio Grande do Norte. Até o 
final da manhã de ontem, um 
caminhão extra, carregado no 
Cabo de Santo Agostinho, em 
Suape (PE), chegou em Patos 
para realizar o reabastecimen-
to na unidade de saúde. “A si-
tuação foi contornada o mais 
rápido possível. Sendo que o 
mais importante é que não 
houve prejuízo da assistência 
aos pacientes da unidade”, co-
memorou o diretor-geral do 

complexo, Francisco Guedes.

Trânsferência
Logo após ser comunica-

do do acidente que iria atrasar 
o abastecimento do oxigênio 
no Sertão, a Secretaria Esta-
dual de Saúde, tomou algu-
mas medidas emergenciais e 
de forma prevenida, a fim de 
evitar um possível colapso no 
hospital regional de Patos, que 
também atende a cerca de 70 
municípios circunvizinhos.  

Dentre as medidas emer-
genciais foram a transferência 
de nove pacientes com co-
vid-19 que estavam interna-
dos no CHRDJC para a cidade 
de Campina Grande, sendo três 
pacientes encaminhados para 
o Hospital de Trauma e mais 
seis para o Hospital de Clínicas. 
Ao total, dois pacientes que se 
encontravam hospitalizados 
em UTI e sete pacientes em 
enfermarias. Todos apresen-
tavam estado de saúde estável. 

Força-tarefa
A força-tarefa reuniu 

profissionais e a direção dos 
hospitais de Trauma e de Clí-
nica de Campina Grande, a 
direção geral, direção técnica 
e todas as coordenações do 
setor Covid e de Enferma-
gem do CHRDJC e ainda os 
secretários de Saúde, Geraldo 
Medeiros e o secretário exe-
cutivo de gestão hospitalar, 
Daniel Beltrammi. 

“Isso é o tipo da coisa 

que não podemos prever. 
Mas, tínhamos uma reserva 
de cilindros, conseguimos 
outros cilindros, perfazen-
do um total de 80 unidades 
e transferimos, por excesso 
de segurança e cuidado, os 
pacientes que precisavam de 
um aporte maior de oxigênio”, 
reitera Francisco Guedes. 
O diretor agradeceu, espe-
cialmente, ao estado do Rio 
Grande do Norte pelos cilin-
dros enviados.

Caminhão com oxigênio que ia abastecer o Hospital Regional de Patos sofreu um acidente em Minas Gerais, mas a ação das autoridades de saúde conseguiu normalizar o abastecimento com rapidez

Fotos: Divulgação

Até o momento, foram aplicados pelas autoridades de saúde na Paraíba 901.768 testes para diagnóstico da covid-19

Cinco cidades 
concentram 
mais registros

Cinco municípios concen-
tram 954 novos casos, o que 
corresponde a 47,34% dos casos 
registrados nesta terça. São eles: 
João Pessoa com 673  novos ca-
sos; seguido por Campina Gran-
de com 99; Pombal teve 66 novos 
casos; Alagoa Grande e Barra de 
Santa Rosa fecham a lista com 
61 e 55 casos, respectivamente.

Possuem uma maior con-
centração de casos acumulados 
totais: João Pessoa (84.323), 
Campina Grande (28.480), Pa-
tos (11.133), Cabedelo (7.824), 
Guarabira (7.673), Santa Rita 
(7.585), Cajazeiras (7.271), 
Sousa (6.200), Bayeux (6.172) 
e São Bento (5.109). Além destas, 
outras 40 cidades possuem casos 
acima de mil. Até o momento, 
901.768 testes para diagnóstico 
da covid-19 já foram realizados. 
O Sistema de Informação do Mi-
nistério da Saúde confirma a apli-
cação de 1.237.177 doses, sendo 
819.664 pessoas vacinadas com 
a primeira dose e 417.513 com 
a segunda dose da vacina. A Pa-
raíba distribuiu, para os 223 mu-
nicípios, um total de 1.518.888 
doses de imunizantes contra a 
covid-19.

Foto: Roberto Guedes

Novos 2.015 casos de con-
taminação pelo novo corona-
vírus foram confirmados pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES) ontem. Esta é a primeira 
vez no ano e quarta desde o iní-
cio da pandemia que o Estado 
registra um número acima de 
2 mil novos casos em um inter-
valo entre as publicações dos 
boletins diários de acompanha-
mento da situação epidemioló-
gica na Paraíba. 

O primeiro registro acima 
de dois mil casos foi confirma-
do no dia 26 de junho de 2020 
(2.008) quando o Estado viveu 
o ápice da chamada primeira 
onda da doença. Em sequência, 
ainda em 2020, foram contabi-
lizados 2.128 e 2.132 casos nos 
dias 22 e 23 de julho. Segundo 
informações da SES, o Estado 
vive um momento de repique, 
com aumento no número de no-
vos casos que resulta em uma 
pressão no sistema de saúde.

Além dos casos de conta-
minação, também foram con-
firmados 36 falecimentos em 
decorrência do agravamento 
da doença. Com os números, a 
Paraíba chegou a 320.276 casos 
confirmados, sendo 220.621 
pacientes considerados recupe-
rados da doença e 7.484 óbitos.

Entre os confirmados, 115 
(5,7%) são casos de pacientes 
hospitalizados em unidades de 
referência para o atendimento 
da covid-19 e 1.900 (94,29%) 
são leves, que se recuperam 
em suas residências. Segundo 
o Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar foi registrada a in-
ternação de 101 pacientes com 
covid-19 entre a segunda-feira 
e a terça-feira. Neste momento, 

o Estado possui 946 pacientes 
hospitalizados.

A ocupação total de leitos 
de UTI (adulto, pediátrico e 
obstétrico) em todo o Estado é 
de 77%, enquanto as enferma-
rias possuem uma ocupação de 
79%. No Sertão, as taxas são de 
91% em UTI e 85% em leitos de 
enfermaria, ambos para adul-
tos. A Região Metropolitana de 
João Pessoa aparece em segui-
da com a taxa de ocupação que 
chega a 79% e 68% em leitos de 
UTI e enfermarias, respectiva-
mente. Na sequência, Campina 
Grande registra uma ocupação 
de 78% dos leitos de UTI adulto 
e 94% em enfermaria, maior 
taxa entre as macrorregiões.

Entre os falecimentos, 24 
dos 36 ocorreram entre a se-
gunda-feira e ontem, os demais 
são datados desde o dia 14 de 
maio. Entre as confirmadas no 
boletim, duas ocorreram em 
hospitais privados e 34 em hos-
pitais públicos. As vítimas são 
20 homens e 16 mulheres, com 
idades entre 26 e 90 anos. Dez 
deles não possuíam comorbi-
dades, nos demais foi percebida 
a presença de hipertensão com 
maior frequência.

As mortes foram confir-
madas entre os residentes de 
João Pessoa (4); Campina Gran-
de, Cajazeiras, Patos e Mari (2 
casos cada); Aguiar, Alhandra, 
Bom Sucesso, Cabedelo, Ca-
cimba de Dentro, Gado Bravo, 
Ibiara, Itaporanga, Itapororoca, 
Mamanguape, Monteiro, Pedra 
Branca, Picuí, Princesa Isabel, 
Santa Helena, Santa Rita, San-
tana dos Garrotes, São José 
da Lagoa Tapada, São José de 
Caiana, São Sebastião de Lagoa 
de Roça, Sousa, Sumé, Tacima 
e Triunfo (com uma morte em 
cada cidade). 

João Pessoa, Campina 
Grande, Pombal, Barra 
de Santa Rosa e Alagoa 

Grande concentram 
47,34% dos novos casos 

registrados ontem.
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Problema atinge 2% da população acima dos 40 anos no país e precisa de acompanhamento oftalmológico

Glaucoma: doença é a maior 
causa de cegueira do mundo

Laura Luna 
lauraragao@gmail.com

Há cerca de um ano André 
Duarte, 32, começou a sentir os 
olhos lacrimejarem com certa 
frequência. Lágrimas que vi-
nham com uma sensação estra-
nha, que passou a incomodar. 
“Era como se meus olhos tives-
sem inchados, como se estives-
sem crescendo”. O diagnóstico, 
feito através de exames, trouxe 
o resultado: glaucoma. Estima-
se que a doença atinja cerca 
de 2% da população brasileira 
acima dos 40 anos. Crônica e 
progressiva, é causada pela 
destruição das fibras do ner-
vo óptico, sendo a maior cau-
sa de cegueira irreversível no 
mundo, segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

Para lembrar da impor-

tância de um acompanhamen-
to oftalmológico adequado 
como forma de prevenção e 
tratamento, foi instituído em 
26 de maio o Dia Nacional de 
Combate ao Glaucoma, que em 
estágio avançado pode apre-
sentar sintomas como visão 
embaçada, sensibilidade à luz, 
dores na testa, dor súbita nos 
olhos e até náuseas e vômitos. 

O presidente da Socieda-
de Paraibana de Oftalmologia, 
Antônio Montenegro, expli-
ca que há certo equívoco em 
relação ao que, de fato, é o 
glaucoma. “Ao contrário do 
que muitos pensam, não se 
trata do aumento da pressão 
ocular, essa é uma das causas 
que levam ao glaucoma, é o 
que a gente chama de fator de 
risco, sendo possível ter uma 
pressão ocular alta e não ter 

glaucoma”. O médico detalha 
ainda o que ocorre na estru-
tura afetada. “A destruição 
das fibras do nervo óptico, 
localizado no fundo do olho,  
que conecta o olho com o sis-
tema nervoso. 
Conforme vai 
se instalando, 
vai ocorrendo 
a escavação 
do nervo le-
vando à pio-
ra da visão 
do paciente”. 
Existem pelo 
menos quatro 
tipos de glau-
coma, sendo 
o mais comum o de Ângulo 
Fechado, causado por altera-
ção anatômica, que faz com 
que o formato do olho mude 
e acabe por aumentar a pres-

são interna do olho. O tipo é 
comum em pessoas com idade 
mais avançada. 

Há ainda o Glaucoma de 
Ângulo Aberto, também cau-
sado pelo aumento da pres-

são ocular; 
o Congênito, 
que afeta re-
cém-nascidos 
e bebês, além 
do glaucoma 
Secundário,  
causado em 
consequência 
de outras doen-
ças, como pode 
ocorrer em pa-
cientes com 

alto grau de miopia e diabéticos, 
por exemplo. Pessoas com mais 
de 40 anos e que tenham casos 
de glaucoma na família também 
devem se manter alertas. 

Na Paraíba não há regis-
tro do número de casos, mas 
Antônio Montenegro faz uma 
avaliação sobre a incidência de 
atendimentos em consultório e 
afirma que a doença tem pre-
valência importante. “Por não 
ser uma doença de notificação 
compulsória não há números 
concretos, mas posso dizer que 
de 10 pacientes que eu aten-
do, um ou dois tem glaucoma 
ou se ainda não apresentam 
a doença propriamente dita, 
apresentam aumento da pres-
são ocular que já exige cuidado 
maior. Uma prevalência que a 
gente considera alta em com-
paração com outras doenças 
oftalmológicas”. 

O tratamento é feito com 
medicamento de uso tópico e 
em alguns casos cirurgia, mas 
o especialista lembra que não 

há cura e que é sempre melhor 
prevenir. 

“Nesse caso a prevenção 
é feita através de consultas 
anuais que têm a finalidade 
de identificar qualquer lesão 
de forma precoce. Muitas ve-
zes agimos com profilaxia, ad-
ministrando medicamentos 
que impedem o surgimento 
e a evolução da doença”. No 
caso de André Duarte o colí-
rio específico para glaucoma, 
usado uma vez ao dia, tem sido 
suficiente e o chefe de cozinha 
conta que não descuida da me-
dicação e nem dos cuidados 
médicos. “Até tenho consulta 
de acompanhamento marcada. 
Não tenho mais os sintomas de 
antes, me sinto bem melhor, 
mas a fumaça da cozinha e a 
acidez de alguns alimentos 
incomodam bastante”. 

Em estágio avançado, o 
glaucoma pode apresentar 

visão embaçada, 
sensibilidade à luz, dores na 
testa, dor súbida nos olhos e 

até náuseas e vômitos.

Parceria com indústria

UFPB cria primeiro calçado repelente do Brasil
Parceria firmada en-

tre a Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB) e uma 
empresa calçadista de São 
Paulo possibilitou o desen-
volvimento do primeiro cal-
çado repelente registrado 
no Brasil. A colaboração da 
UFPB se deu, sobretudo, na 
realização de testes pelo La-
boratório de Biotecnologia 
Aplicada a Parasitas e Ve-
tores do Centro de Biotec-
nologia (Lapavet/Cbiotec/
UFPB).

A pesquisadora da 
UFPB, cuja participação foi 
preponderante para o de-
senvolvimento do calçado 
repelente, é a Profa. Fabíola 
Cruz, do Departamento de 
Biologia Celular e Molecular 
da UFPB. A docente também 
foi responsável pela desco-
berta de um inseticida de-
senvolvido na UFPB a base 
de sisal - planta cultivada 
em regiões semiáridas -, 
contra o Aedes aegypti, 
mosquito que transmite a 
dengue. O invento está em 
fase de negociação com duas 
empresas com experiência 
na produção de produtos 
químicos e inseticidas, uma 
de São Paulo e outra de Curi-
tiba, para transferência da 
tecnologia.

Em função da repercus-
são desse invento produzido 
a partir do sisal, a professo-
ra Fabíola Cruz foi convida-

da a colaborar no projeto de 
uma das maiores empresas 
de calçados infantis do Bra-
sil, a Kidy.

“Após a grande reper-
cussão na mídia do inseti-
cida a base de sisal, os dire-
tores da empresa calçadista 
me procuraram para aju-
dá-los no projeto arrojado 
para desenvolver o primeiro 
calçado repelente com re-
gistro na Anvisa”, contou a 
pesquisadora, que trabalhou 
em conjunto com dois dis-
centes da UFPB, Hyago Luiz 
Rique, Graduando em Bio-
tecnologia e Louise Helena 
Guimarães de Oliveira, mes-
tranda em Biotecnologia.

Conforme Fabíola Cruz, 
a empresa já tinha iniciado 
o projeto, mas estava com 
dificuldades em avançar e 
concluir o trabalho. Eles ti-
nham um dispositivo que 
era uma pastilha de silicone 
impregnada com óleos es-
senciais de plantas aromá-
ticas sem toxicidade, mas 
necessitavam de um dire-
cionamento para desenvol-
ver o produto.

“Então aceitei o desafio 
e realizamos na UFPB inú-
meros testes de repelência 
com o produto e mosquitos 
Aedes aegypti. Nós testa-
mos baseados na metodo-
logia da Organização Mun-
dial de Saúde - OMS para 
testes de repelência. Todos 

os testes foram aprovados 
pelo comitê de ética. A em-
presa conseguiu registrar 
na Anvisa e, em maio deste 
ano, o sapato foi finalmen-
te lançado no mercado para 
as empresas”, contou Profa. 
Fabíola Cruz.

Segundo a docente, os 
testes realizados determi-
naram a eficácia do produto, 
bem como o tempo de valida-
de do dispositivo, ou seja, o 
tempo em que o produto fica-
ria com a atividade repelente. 
O calçado desenvolvido pos-
sui um dispositivo repelente 

que pode ser trocado a cada 
20 dias. Esse dispositivo vem 
com o sapato em um kit com 
outras unidades e também 
pode ser comprado à parte. 
“Então, a eficácia, o tempo de 
validade, tudo isso foi traba-
lhado com os resultados que 
tivemos na UFPB”, pontuou 
Fabíola Cruz.

A pesquisadora, que tam-
bém é diretora administrati-
va e financeira do Instituto 
UFPB de Desenvolvimento da 
Paraíba (Idep), acredita que 
as parcerias da UFPB com o 
setor privado promovem a 

difusão do conhecimento e 
beneficiam a sociedade.

A ideia, segundo a do-
cente, é que o Idep funcione 
como intermediário, tendo 
o papel de captar e fazer a 
ponte com a indústria, com 
outras instituições públicas, 
como prefeituras, secretarias 
de Estado, por exemplo, as-
sim como orientar os pesqui-
sadores. Para ela, as parce-
rias têm o papel fundamental 
de levar conhecimento e ser-
viços para a sociedade e, com 
isso, trazer recursos para a 
Universidade.

“A missão da Universi-
dade, enquanto produtora 
de conhecimento científico, 
é fazer esse conhecimento se 
reverter em algo prático para 
a sociedade. Por muito tempo, 
nós, pesquisadores, tivemos 
dificuldades de romper essa 
barreira. As nossas pesquisas 
tinham como objetivo maior 
ser publicadas nas revistas de 
alto impacto, mas ficavam ali, 
restritas ao meio acadêmico, 
científico, e muitas delas não 
chegavam à sociedade para re-
solver os problemas”, observou 
a pesquisadora Fabíola Cruz.

O graduando 
em Biotecnologia, 
Hyago Luiz Rique, 
a professora 
Fabíola Cruz e a 
mestranda em 
Biotecnologia 
Louise Guimarães, 
que participaram 
da pesquisa

Foto: Divulgação/UFPB

Foto: Pick Free

Glaucoma não tem cura e o 
tratamento para mantê-lo 
sob controle é feito com 
medicamento de uso tópico 
e, em alguns casos, cirurgia
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Morabito estava em um flat, no bairro de Tambaú, e pretendia fixar residência na capital paraibana e montar um restaurante

A Polícia Federal trans-
feriu no início da tarde des-
sa terça-feira (25) o italiano 
Rocco Morabito, de 54 anos, 
preso na noite de segunda-
feira em um flat, na Avenida 
Antônio Lira, bairro de Tam-
baú, em João Pessoa. Sob for-
te esquema de segurança ele 
embarcou numa aeronave da 
PF que saiu do aeroporto in-
ternacional Presidente Castro 
Pinto, com destino não reve-
lado pelas autoridades.

Rocco Morabito, consi-
derado um dos dez fugitivos 
mais perigosos do mundo 
chegou a João Pessoa a cerca 
de dois meses e estava hospe-
dado em um flat. No mesmo 
flat foi preso outro italiano, 
Vincenzo Pasquino, que tam-
bém integrava a lista de mais 
procurados. Outro estrangei-
ro também estava no flat, no 
entanto, não constava na lista.

No final da manhã de 
ontem, a Polícia Federal, em 
Brasília, concedeu entrevista 
para detalhar sobre a prisão 
do traficante. Segundo o dire-
tor geral da PF, Paulo Gustavo 
Maurino, a operação que re-
sultou na prisão de Morabito 
iniciou-se ano passado, com o 

projeto I-Can, que envolve 11 
países contra a ‘Ndrangheta, 
uma associação mafiosa da 
Itália considerada uma das 
mais perigosas do mundo, 
envolvida em tráfico de dro-
gas, de armas, de pessoas e 
também lavagem de dinheiro.

O delegado acrescentou 
que Rocco e Vicenzo são inte-
grantes dessa associação ma-
fiosa. Morabito era procurado 
pela polícia italiana desde a 
década de 1990. Após opera-
ção conjunta envolvendo po-
lícias de vários países ele foi 
preso no Uruguai, em 2017, 
mas, dois anos depois conse-
guiu fugir. Desde então, tam-
bém passou a ser investigado 
no Brasil.

A prisão de Rocco Mora-
bito foi possível após a man-
dado de prisão para fins de 
extradição emitido pelo Su-
premo Tribunal Federal. Com 
a prisão do italiano será reali-
zada um levantamento da ati-
vidade dele, desde a fuga no 
Uruguai, conforme o delegado 
da PF, Luiz Roberto Ungaretti.

Na Paraíba, Morabito 
estava a cerca de três meses 
e de acordo com o advogado 
dele informou para um ór-
gão de imprensa pretendia 
fixar residência na capital 
paraibana, inclusive montar 

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Preso na Paraíba o segundo 
maior traficante do mundo

um restaurante. A prisão do 
narcotraficante na Paraíba foi 
comemorada pelo ministro da 
Justiça, Anderson Torres.

Histórico
Rocco Morabito é natural 

de Africo, na província da Ca-
labria, na Itália, tem 54 anos e 

faz parte de um grupo mafioso 
conhecido por ‘Ndrangheta’, 
que controla o fornecimento 
de grande quantidade de co-
caína enviada, principalmen-
te, para a Europa e a América. 

Membros dessa organi-
zação foram a julgamento, no 
início deste ano naquele país 

europeu. O levantamernto 
feito pela Polícia Federal, in-
dica a relação da organização 
com criminosos no Brasil.

A prisão de Rocco con-
tou com a colaboração in-
ternacional de autoridades 
italianas, dos EUA e brasilei-
ra. De acordo com a PF, uma 

equipe de policiais italianos 
do Escritório  Central da in-
terpol no Brasil, que partici-
pou das investigações e dos 
Carabinieri, as Forças Arma-
das da Itália chegou ao Bra-
sil no domingo ante a pers-
pectiva de que a prisão fosse 
realizada.

Foto: Reprodução

Rocco Morabito foi preso pela Polícia Federal em um flat na Praia de Tambaú; no mesmo local, também estava outro italiano procurado pela Justiça

Carregamento de 248kg de maconha 
é apreendido em operação na BR-230

Um carregamento de 248 
quilos de maconha foi apreen-
dido na madrugada dessa 
terça-feira (25) durante ação 

conjunta envolvendo policiais 
militares e federais da Paraíba 
na BR-230, próximo a cidade 
de Riachão de Bacamarte. A 

carga estava sendo transporta 
em dois veículos – um Siena 
e um Corolla, com placas de 
Parnamirim (RN).

Na ação foram presos três 
suspeitos que são de Cam-
pina Grande e Queimadas. A 
apreensão foi resultado de le-
vantamento do serviço de inte-
ligência da Polícia Federal que 
solicitou apoio da PM em mais 
um trabalho conjunto para 
combater o tráfico de drogas 
no território paraibano. 

Segundo o capitão da PM, 
Saulo Tavares, após receber as 
informações sobre a identifi-
cação dos veículos, no início 
da madrugada foi montada 
uma ‘barreira’ e cerca de três 
horas depois os veículos fo-
ram avistados, tendo recebido 

sinalização para pararem, não 
obedeceram e empreenderam 
fuga, mas foram alcançados 
pelas guarnições.

No Siena foi encontrado 
cerca de 250kg de maconha. 
Os ocupantes dos veículos dis-
seram que o Corolla era utili-
zado apenas dando suporte 
para o carregamento da droga. 
O grupo preso, os veículos e a 
droga foram conduzidos à de-
legacia da Polícia Federal, em 
Campina Grande.

Segundo o delegado Fe-
lipe Costa, da Polícia Federal, 
um dos presos já responde 
processo quando a cerca de 
um ano foi flagrado transpor-
tando explosivos e também 
por contrabando e porte ile-
gal de arma.

Tráfico

Foragido é flagrado próximo à Média 
com armas e vários entorpecentes

Mais um foragido da 
Justiça foi capturado pela 
Polícia Militar, levando a 
apreensão de armas de fogo, 
drogas, e vasto material uti-
lizado no tráfico de entor-
pecentes. A ação aconteceu 
nessa segunda-feira (24), 
em João Pessoa.

O homem foi preso pe-
los policiais do 5º BPM nas 
proximidades do Presídio 
de Segurança Média, em 
Mangabeira. 

Na abordagem, os poli-
ciais constataram que con-
tra ele havia um mandado 

de prisão em aberto pelo 
crime de roubo. Na casa do 
acusado foi encontrou um 
vasto material usado no trá-
fico de drogas.

Foram apreendidos 
oito tabletes de maconha 
prensada, pedras de crack, 
cocaína, balanças de preci-
são, caderno de anotação 
do tráfico, duas pistolas, 72 
munições, e carregadores. 
Ainda na ação, a companhei-
ra do acusado tentou dificul-
tar o trabalho dos policiais 
na apreensão dos objetos, 
mas também foi detida.

Uma guarnição da PM montou ‘barreira’ para prender os traficantes

Foto: PMPB

Todo material apreendido estava na residência do foragido da Justiça

Fo
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A Polícia Militar 
prendeu, na madrugada 
de terça-feira (25), três 
suspeitos que seriam 
responsáveis por furtar 
cabos da rede de teleco-
municações, na cidade 
de Santa Rita, na Grande 
João Pessoa. 

Com os presos, de 
43, 22 e 19 anos, foi recu-
perada parte do material 
que eles tinham acabado 
de romper para levar.

Os três foram locali-
zados pelos policiais do 
7º Batalhão, na Avenida 
Conde, no bairro de Ti-
biri II, após denúncia de 
que os suspeitos esta-
vam praticando o crime 
no local. 

Há informações de 

que o trio estaria agin-
do em outras cidades da 
região metropolitana da 
capital, o que deve ser in-
vestigado. O destino que 
era dado ao material fur-
tado também deve fazer 
parte das investigações.

Eles foram apresen-
tados na 6ª Delegacia 
Distrital, em Santa Rita. 

Polícia detém suspeitos 
de roubar cabo de rede

A Polícia Civil está in-
vestigando as mortes de 
três pessoas, na madruga-
da dessa terça-feira (25), 
no bairro do Roger, em João 
Pessoa. As vítimas foram a 
técnica em enfermagem Ma-
riane Ferreira, de 29 anos; o 
companheiro dela, Wagner 
Ferreira e o vizinho do casal 
conhecido por Everton. 

O delegado Paulo Josa-
fá esteve no local - Vila do 
Walter e revelou que a or-
dem para os crimes saiu de 
um dos presídios da capital.

O casal estava dormin-
do quando foi surpreendido 
com a chegada dos bandi-
dos. Mariane foi a primeira 

a ser morta. O companheiro 
Wagner tentou fugir, mas foi 
morto na porta de casa. Ele 
já havia sido preso por por-
te ilegal de arma. A terceira 
vítima foi o vizinho que tam-
bém estava dormindo.

Segundo Paulo Josafá, 
o casal dormia com as três 
filhas de Mariane. Um filho 
de 11 anos implorou aos 
criminosos para não ma-
tar sua mãe e o padrasto. 
A mãe de Mariane disse ao 
delegado que já teria pa-
gado a importância de R$ 
7 mil para livrar a filha do 
tráfico de drogas. Mariane 
já teve o marido, pai das 
crianças, assassinado.

Três pessoas mortas a 
tiros em João Pessoa

Parte do material foi recuperada
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Objetivo é a criação de mecanismos visando a expansão 
de políticas públicas voltadas ao bem-estar dos idosos

A Paraíba, junto com 
mais nove estados brasilei-
ros, aderiu Pacto Nacional 
dos Direitos da Pessoa Ido-
sa (PNDPI), que tem como 
objetivo incentivar a expan-
são das políticas públicas 
voltadas a essa faixa etária 
da população, através da 
criação de conselhos e fun-
dos municipais voltados 
para garantir os direitos das 
pessoas idosas. A adesão do 
estado ocorreu, na última 
semana, junto ao Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos (MMF-
DH), através da Secretaria 
Nacional de Promoção e De-
fesa dos Direitos da Pessoa 
Idosa (SNDPI) que visa for-
talecer a rede de proteção 
às pessoas vulneráveis na 
sociedade paraibana. 

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) aponta que na Pa-
raíba a população de pes-
soas idosas já ultrapassa o 
número de 620 mil idosos, 
com idades entre 60 e 80 
anos. É considerado o esta-
do com maior longevidade 
do país, com pessoas aci-
ma dos 81 anos de idade. 
A secretaria estadual de 
Desenvolvimento Humano 
(SEDH) será a responsável 
na Paraíba em articular a 
adesão dos municípios ao 
PNDPI. 

“Temos o compromis-
so de promover as políticas 
sociais em todos os 223 mu-
nicípios e esse pacto volta-
do às pessoas idosas é es-
sencial para que possamos 
cuidar das pessoas com 
mais de 60 anos de idade. 
Vamos estar acompanhan-
do de perto a criação dos 
conselhos do idoso para 
garantir que todos tenham 
seus direitos assegurados”, 
destaca o secretário Tibério 
Limeira. 

Como a Paraíba já assi-
nou o termo de cooperação 
técnica com a Secretaria Na-
cional dos Direitos da Pessoa 
Idosa (SNDPI), o próximo 
passo é a realização dos en-
contros virtuais, que, segun-
do o MMFDH, estão agen-
dados para os dias 3 e 4 de 
junho com a SEDH-PB. Essas 
reuniões serão para sensi-
bilizar os municípios sobre 
a adesão PNDPI, que logo 
será iniciada. “Esse pacto é 
uma estratégia importan-
te no sentido de fortalecer 
as ações já desenvolvidas, 
reforçando o compromisso 
que o Governo do Estado 
tem com essa população. 
Vamos revitalizar os conse-
lhos das cidades paraibanas, 
dando visibilidade a política 
estadual da pessoa idosa”, 
comenta a diretora do Sis-
tema Único de Assistência 
Social da Paraíba, Francisca 
Fernandes Vieira.

O pacto é uma ferra-
menta do Governo Federal 
para firmar com os governos 
estaduais e municiais a apli-
cação da Lei 10.741/2003 
– de promoção e defesa dos 
direitos dos idosos – vol-
tada para promover a apli-
cação do estatuto do idoso 
em todo o país.  Ampliando 
assim o número de conse-
lho dos direitos das pessoas 
idosas, a fim de que se com-
bata a violência contra essa 
população, bem como seja 
possível garantir uma me-
lhor qualidade de vida para 
essas pessoas. 

Além da secretaria es-
tadual de Desenvolvimento 
Humano (SEDH-PB), o pacto 
em favor dos idosos conta-
rá com o apoio de diversas 
instituições públicas, como 
o Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), Defensoria 
Pública Estadual (DPE-PB), 
Delegacia da polícia Civil do 
Idoso e conselhos estaduais 
e municipais. “Essa adesão 
é muito importante para os 

idosos. A gente está preci-
sando disso mesmo, de mais 
apoio do Governo Federal 
porque isso contribui para 
uma evolução grande na 
proteção da pessoa idosa. 
Aqui na Paraíba, os idosos 
já são muito bem assistidos, 
com delegacia preparada 
para recebê-los, temos o 
conselho estadual e munici-
pal, mas com a chegada des-
sas novas políticas vamos 
evoluir ainda mais”, destaca 
a responsável pela delegacia 
do idoso, a delegada Vera 
Lúcia Soares.

Segundo o MMFDH, o 
pacto foi criado para modi-
ficar a realidade dos idosos, 
através de captação de ver-
bas, em forma de doações, 
nas declarações do Imposto 
de Renda (IR), sendo per-
mitido até 3% para pessoa 
física e 1% para jurídica. O 
ano passado cerca de R$ 25 
milhões foram doados e des-
tinados aos estados e muni-
cípios, para implementação 
de ações voltadas aos ido-
sos.  Os recursos também se-
rão usados para capacitar os 
conselheiros responsáveis 
em acompanhar a aplicação 
das ações nos municípios e 
estados do país. 

Além da Paraíba outros 
dois estados do Nordeste, 
Rio Grande do Norte e Ma-
ranhão, já aderiram o pacto. 
O Pará, Acre, Amazonas, Mi-
nas Gerais, Espírito Santo, 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul também já estão pac-
tuados para ampliar a pro-
teção aos idosos. 

Iracema Almeida  
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

PB adere ao 
pacto pela 
pessoa idosa

Centro de referência na capital
Em João Pessoa, existe o centro 

de referência municipal da pessoa 
idosa, que funciona no bairro do 
Altiplano. O local acabou de passar 
por uma reforma e por conta da 
pandemia as aulas e cursos, que são 
ofertados gratuitamente, estão ocor-
rendo de forma virtual.

A secretária executiva da Secreta-
ria de Direitos Humanos e Cidadania 
de João Pessoa (SEDHUC), Raíssa 
Lacerda, destaca que as pessoas com 
mais de 60 anos podem participar 
dos cursos de aeróbica, alongamento, 
receberem atendimento psicológico 
e de nutrição, além de poderem 
participar da oficina da memória. “A 

gente acabou de reestruturar todo o 
espaço aqui do clube da pessoa ido-
sa e estamos aguardando que essa 
pandemia acabe para retomarmos 
nossas atividades presenciais. Nossa 
missão é promover o bem-estar e a 
saúde mental dessa população e com 
certeza vamos aderir esse pacto a fa-
vor dos idosos”, garante a secretária. 

O Centro de Referência Municipal 
da Pessoa idosa fica localizado na 
Rua Ana Guedes Vasconcelos, S/N, 
no bairro do Altiplano. Para mais 
informações sobre cursos, oficinas, 
atividades, inscrições e horários é só 
entrar em contato, através do núme-
ro: (83) 3214-8188.

Pacto prevê a captação 
de verbas, em forma de 
doações, nas declarações 
do IR, sendo permitido 

até 3% para pessoa 
física e 1% para jurídica.

Foto: Marcus Antonius

IBGE aponta que Paraíba possui 620 mil pessoas na faixa etária entre 60 e 80 anos, um dos estados com mais idosos do país

Os Centros Sociais Ur-
banos (CSUs) iniciam, a 
partir hoje, as inscrições  
do Projeto Vida Saudável. 
Serão disponibilizadas 120 
vagas para as atividades 
de ginástica geral e zumba, 
nas unidades dos bairros de 
Mandacaru, Geisel e Rangel, 
em João Pessoa. As inscri-
ções ocorrem por meio do 
preenchimento de ficha ca-
dastral, nas próprias unida-
des, das 8h às 16h.

O projeto Vida Saudável 
marca a retomada das ativi-
dades presenciais nos CSUs, 
suspensas desde março do 
ano passado como medida 
de contenção da dissemina-
ção do coronavírus.

O projeto oferecerá as 

atividades com o intuito de 
contribuir com a melhoria 
da qualidade de vida da po-
pulação que frequenta os 
Centros. As vagas são des-
tinadas para maiores de 18 
anos, não havendo distin-
ção de gênero. Cada unida-
de tem disponível 20 vagas 
para as atividades.

“A expectativa é gran-
de nessa retomada, pois 
sabemos da importância 
das atividades desses cen-
tros para a população dos 
bairros.  Nos organizamos 
para que todos os proto-
colos de saúde sejam se-
guidos. As aulas acontece-
rão com número reduzido 
de pessoas, apenas 20 por 
aula”, destaca Jamil Riche-

Centros Sociais abrem inscrições para 
atividades físicas em duas modalidades

ne, gerente operacional 
dos CSUs. 

E acrescenta:  “Haverá 
distanciamento no local, 
aferição da temperatura e 
álcool disponíveis.  As au-

las serão diversificadas e 
prazerosas, e ajudarão no 
combate ao sedentarismo 
e ao estresse causado com 
as privações desse mo-
mento que vivemos”.

ATIVIDADES - DIAS E HORÁRIOS

Ginástica geral:

n CSU Geisel – Terças e Quintas-feiras, às 16h.
n CSU Rangel – Quartas e Sextas-feiras, às 16h.
n CSU Mandacaru – Quintas e Sextas-feiras, às 8h30

Zumba:

n CSU Geisel – Segundas e Quartas-feiras, às 8h30.
n CSU Rangel – Terças e Quintas-feiras, às 8h.
n CSU Mandacaru – Terças e Quintas-feiras, às 16h.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa) retomará, a partir do dia 
1 de junho, o atendimento 
presencial em seis de suas 
lojas. Para garantir a segu-
rança de clientes e colabo-
radores, os atendimentos 
acontecerão de forma redu-
zida e com o agendamento 
prévio.

As lojas funcionarão de 
segunda a sexta-feira, das 7h 
às 17h. Os espaços recebe-
rão apenas metade da capa-
cidade, mantendo o distan-
ciamento necessário entre 
os guichês dos atendentes, 
para evitar aglomerações. 
As lojas estão devidamente 
sinalizadas com orienta-
ções de prevenção contra a 
covid-19 e foram instalados 
dispensers de álcool gel. 
Além disso, todos os aten-

dentes utilizarão máscaras 
e a entrada dos clientes no 
ambiente das lojas só será 
permitida também median-
te o uso de máscaras.

De acordo com o dire-
tor Comercial da Cagepa, 
Isaac Veras, o teleatendi-
mento 115, o WhatsApp 
98198-4495, o aplicativo 
Cagepa e a atendente vir-
tual Acqua permanecem 
prestando todos os serviços 
normalmente. “Adotaremos 
todas as medidas para que 
esse retorno presencial seja 
o mais seguro possível”, dis-
se. Para solicitar o atendi-
mento presencial, o cliente 
deve acessar o site https://
agendamentos.pb.gov.br/, 
escolher o horário e compa-
recer, sem atraso, na data e 
no horário marcado à loja 
de atendimento escolhida.

Cagepa: atendimento 
presencial volta terça
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“Mães do Prima”
Nesta quarta-feira, edição virtual do ‘Prima Convida’ 
debateu com mães de alunos do Programa de Inclusão 
Através da Música e das Artes. Página 12

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

Celebrando, pela primeira vez, o Dia Nacional do Sanfoneiro, 2ª edição do evento terá Glorinha Gadelha e Orquestra Sanfônica

Nenhum outro instru-
mento compreende mais as 
lembranças emocionais do 
nordestino que a sanfona. O 
sentimento de familiaridade 
com o som composto por um 
fole, palhetas e caixas har-
mônicas de madeira se ma-
nifesta na cultura popular se 
misturando com a história do 
sertanejo em seus lamentos e 
festejos. Celebrando hoje pela 
primeira vez o Dia Nacional 
do Sanfoneiro, será realizada a 
abertura da 2ª edição do Festi-
val Forró na Rede, às 20h, com 
a apresentação da Orquestra 
Sanfônica Balaio Nordeste, da 
cantora e compositora Glori-
nha Gadelha e do lançamento 
de um clipe inédito em home-
nagem a Sivuca, cantado por 
Flávio José.

A edição tem parceria 
com o Governo do Estado, por 
meio da Secretaria de Cultu-
ra (Secult-PB), e da Prefeitura 
Municipal de João Pessoa, por 
meio da Funjope. As apresen-
tações são gratuitas e podem 
ser acompanhadas de forma 
virtual através do canal do 
Instagram (@saojoaonarede-
festival), Facebook (/saojoao-
naredefestival), ou ainda pelo 
YouTube (@saojoaonarede).

A abertura será especial 
em homenagem a Sivuca, que 
se vivo estivesse, estaria com-
pletando 91 anos. Hoje foi ins-
tituído como o Dia Nacional do 
Sanfoneiro em abril deste ano 
por ser o dia do nascimento 
do músico paraibano Severi-
no Dias de Oliveira, o Sivuca 
(1930-2006). 

A Associação Cultural Ba-
laio Nordeste e o Fórum Nacio-
nal do Forró de Raiz abrem as 
festividades que seguem até o 
próximo domingo reunindo, 
apenas na Paraíba, mais de 60 
atrações, do Litoral ao Sertão 
do estado. Os festejos on-line 
deste ano começam por aqui, 
mas, assim como na primeira 
edição, o festival terá apresen-
tações em outros estados. 

Glorinha Gadelha deve 
participar cantando as mú-
sicas que realizou junto com 
Sivuca. A mais conhecida de-
las é exatamente a primeira 
que iniciou a parceria deles na 
música: ‘Feira de Mangaio’. Na 
apresentação, a viúva e parcei-
ra musical de grandes suces-
sos do paraibano de Itabaiana 
estará acompanhada do mú-
sico Lucas Carvalho, carinho-
samente apelidado pelos ami-
gos de “Sivuquinha”, devido à 
paixão, reverência e dedicação 
que sempre dispensou para 
estudar as obras do mestre.

Em entrevista recente ao 
Jornal A União, Glorinha se 
mostrou emocionada com a 
homenagem feita ao artista e 
companheiro para consolidar 
o Dia Nacional do Sanfoneiro. 
“Eu fiquei muito tocada e mui-
to gratificada, com o coração 
em festa. O meu amado me-
rece”, disse ela. Demonstran-
do-se surpresa e maravilhada 
com a definição da data, ela 
destacou o caráter pioneiro e 

batalhador de Sivuca. “Sempre 
lutou sozinho, na solidão. Ele 
era uma ferinha. Era sempre 
o acordeon e ele, sempre o ta-
lento dele na frente. Ele lutou 
muito na vida. Um guerreiro 
incansável”, relembrou ela, que 
considera a homenagem justa 
a quem tanto divulgou nossa 
cultura inclusive fora do país.

“Não haveria uma pessoa 
mais importante para a gente 
otimizar esse evento que ela. 
Glorinha é a pessoa mais im-
portante na vida de Sivuca, e 
para a gente é uma honra mui-
to grande que ela esteja parti-
cipando”, declara Joana Alves, 
presidente da Associação Ba-
laio Nordeste e organizadora 
do evento.

Ela também anuncia que 
as homenagens a Sivuca se 
estendem para o lançamen-
to de um videoclipe inédito 
que possui a participação de 
sanfoneiros de 14 estados do 
Brasil e que foi gravado espe-
cialmente para o evento vir-
tual.  ‘Fruto Severino’, música 

composta por Xico Bizerra e 
Ozi dos Palmares, conta com 
a interpretação do monteiren-
se Flávio José. “No peito brilha 
o matiz da luz e na cabeça o 
algodão cor da paz. Dedos de 
uma doce magia fazem poesia 
embutida no som”, diz a letra 
que poderá ser acompanhada 
integralmente hoje à noite. 

Complementando as 
apresentações, a Orquestra 
Sanfônica Balaio Nordeste se 
apresenta nesta quarta-feira 
pela primeira vez há mais de 
um ano, no modelo de trans-
missão pela Internet. “É sem-
pre uma alegria fazer uma 
atividade dessa e retomar, 
mesmo que de forma reduzi-
da, às atividades da orquestra”, 
exalta Lucílio Souza, maestro 
fundador do grupo.

Neste momento de pan-
demia, a orquestra mante-
ve apenas seus trabalhos de 
produção e pesquisa e levará 
ao público uma formação re-
duzida. Devido à necessidade 
de ser preservada a distância 

entre os seus componentes, a 
orquestra estará com metade 
dos integrantes, sendo forma-
do esta noite por quatro sanfo-
neiros, além de baixo, flauta e 
duas percussões.  

No repertório apenas 
canções imortalizadas pelo 
mestre homenageado de hoje. 
“Sivuca foi e vai continuar sen-
do o músico que, além de levar 
a nossa cultura para todos os 
cantos do Brasil e no mundo, 
buscou sempre evidenciar a 
sanfona, e como o sanfoneiro 
precisava ter o seu espaço nas 
salas de concerto”, destaca o 
maestro. Lucílio ressalta que 
esse instrumento veio da Eu-
ropa para cá, ainda no século 
19, e se internalizou, principal-
mente no Nordeste. A zona ru-
ral nordestina tomou para si o 
instrumento com propriedade 
e desenvolveu a musicalidade 
da região através da sanfona. 

Para o maestro, o legado 
de Sivuca na música está ga-
rantido para as próximas ge-
rações através de incentivos 

e do estudo do instrumento 
que não se restringe apenas 
aos ritmos regionais. “Hoje, a 
sanfona conquistou espaço em 
todos os segmentos musicais 
do Brasil, que vai do sertane-
jo ao forró, da bossa nova ao 
rock, então há uma procura 
pelo aprendizado do instru-
mento”, declara Lucílio Souza. 
Além de espaços como a UFPB 
e o Balaio Nordeste, o Governo 
do Estado ainda oferece aulas 
de sanfona no Centro Estadual 
de Arte (Cearte), onde o regen-
te é também professor.

Festival Forró na Rede começa 
hoje com homenagem a Sivuca

Glória Gadelha (foto maior), viúva 
de Sivuca, vai cantar seus clássicos 
compostos em parceria com o 
paraibano natural de Itabaiana; 
outras composições do mestre 
também serão interpretadas pelos 
músicos da Orquestra Sanfônica da 
Paraíba (foto acima)

Foto: Michel Burkhard/Divulgação

Foto: Edson Matos

Orquestra Sanfônica da Paraíba comemora 10 anos de existência
A apresentação da Or-

questra Sanfônica Balaio 
Nordeste tem mais um mo-
tivo para comemorar hoje. 
Além da data que homena-
geia o Dia Nacional do San-
foneiro, o grupo do maestro 
Lucílio Souza completa 10 
anos de existência em apre-
sentação especial em tributo 
ao mestre Sivuca.

“A orquestra possui uma 
caminhada muito legal, muito 
bonita, com viagens interna-
cionais, visitando vários esta-
dos representando o Nordeste 
e principalmente a Paraíba. 
Tocamos com cantores re-
nomados do Brasil inteiro, e 
agora a gente começa a dar 
o pontapé inicial da comemo-
ração dos 10 anos do grupo”, 
anuncia o regente.

Durante esse período, a 
orquestra acumula no currí-

culo participações em shows 
no Brasil e no exterior, como 
quando se apresentou, em 
2015, do festival francês de 
acordeom ‘Le Printemps des 
Bretelles’. Em 2017, a orques-
tra se apresentou no festival 
‘FestiFolcor’, no Peru, além de 
também já terem tocado no 
São João de Campina Gran-
de, de João Pessoa, em festas 
juninas no interior da Bahia e 
de Alagoas, no festival cênico 
Janeiro de Grandes Espetácu-
los, no Recife, e em programas 
da Rede Globo.

A orquestra surgiu da ne-
cessidade de inovação no ce-
nário musical e hoje difunde a 
cultura nordestina e particular-
mente a paraibana por onde 
passa. Natural de Timbaúba e 
formado em regência no Reci-
fe, a formação de Lucílio Souza 
é em bandas filarmônicas e em 

cantos líricos. O currículo, no 
entanto, jamais escondeu sua 
predileção pelo aprofunda-
mento na música popular, o 
que o levou a estudar sanfona 
com Mestre Camarão, o per-
nambucano Reginaldo Alves 
Ferreira (1940-2015). “Na 
academia, a gente acaba es-
tudando muito música erudita, 
mas minha paixão sempre foi 
pela música popular”.  

Regente, produtor musical 
e arranjador, Lucilio Souza é 
bacharel em Regência pelo 
Seminário Teológico Batista 
do Norte do Brasil e aluno 
do curso de Licenciatura em 
Música na Universidade Fe-
deral da Paraíba. “Eu busquei 
junto com a orquestra seguir 
esses passos levando a nossa 
sanfona para os palcos, para 
os teatros onde se toca música 
erudita”, finaliza.

Foto: Christophe Todin/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube 

do festival

Sob a batuta do maestro 
Lucílio Souza, grupo já se 
apresentou na Europa, 
América Latina e várias 
regiões do Brasil 

Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com



Cultura
Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato10  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de maio de 2021

Estava eu sentada na sala, zapeando aleatoria-
mente, quando, de repente, não mais que de repen-
te, salta na tela o anúncio do filme O Diabo Veste 
Prada e eu dei mil voltas no tempo e entrei de novo 
naquele avião que me levou a Portugal. O ano? Nem 
sei. Acho que foi em 2006 ou 2007. O que impor-
ta? O que importa é que eu estava feliz, muito feliz, 
exageradamente feliz, em muito boa companhia, 
vivendo um novo amor.

E aí eu fui ao toilette de bordo. Quando voltei, 
meu companheiro de viagem estava se revirando 
na cadeira, rindo, rindo, rindo. Quando lhe pergun-
tei o motivo de tanto riso ele me explicou que a per-
sonagem Miranda do mesmo filme O Diabo Veste 
Prada (que estava sendo exibido na tela do avião) 
lhe lembrara de uma versão sua, antiga, quando 
era bem jovem. Ele também fora muito exigente e 
autoritário com seus subalternos no começo da sua 
trajetória profissional. 

Foi assim que reentrei por uma janela do tem-
po, num momento feliz do meu passado.

Hoje fiz outra viagem no tempo, quando fiquei 
sabendo da morte de um amigo, o carnavalesco 
pernambucano Zé da Macuca. Não sei quando foi 
que o Zé partiu, mas fiquei muito sentida com a 
notícia de sua partida. Ele era uma pessoa muito 
extrovertida, solidária e desenvolvia um projeto 
social no seu local de morada, a Macuca, que fica lá 
pras bandas de Garanhuns. Conheci-o através do 
Mestre Fuba, seu amigo, e ele participou de alguns 
desfiles do Muriçocas, com o seu Boi da Macuca. A 
Macuca era o seu lugar mítico, o seu cafofo, onde 
ele realizava seus sonhos carnavalescos. Hoje re-
cebi uns filmes que recuperam algumas de suas 
peraltices e me surpreendi ao vê-lo com barbas 
brancas. Quando o vi pela última vez, ele ainda 
era bem jovem.

O Carnaval tem dessas coisas: tanto nos ale-
gra, como nos deixa tristes. Eu fiquei triste de sa-
ber que o Zé não está mais aqui conosco. Mas, com 
certeza, ele já arrumou um cordão de anjos para 
brincarem o Carnaval com ele. Anjos bons como 
ele. Deve estar muito animado por lá, com muito 
frevo e maracatu. Um dia a gente se reencontra. 
Sem pressa...

A gente só precisa de um álibi, de um pretexto 
qualquer para fugir da pasmaceira do presente e es-
corregar pelo tobogã ou pelo arco-íris do tempo.

“Vamos fugir, deste lugar... onde haja um tobo-
gã, onde a gente escorregue... todo dia de manhã, 
flores que a gente regue... uma banda de maçã, ou-
tra banda de reggae...”

Vocês podem ver que já entrei numa vibração 
musical.

Nem tudo acaba em pizza. Também pode acabar 
em música, como essa da banda Skank.

E por aqui vou ficando e, por hoje, chega de 
saudade... e você não pode nem me cobrar que “eu 
não falei de flores”...

Viagens

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

Um caso de amor literário

A paixão está tomando conta da 
Fundação Casa de José Américo. Chegou 
devagarinho, sob olhares desconfiados, 
mas se espalhou feito rastro de pólvora 
– e, ao que tudo indica, de forma irreme-
diável. O que provocou esse sentimento? 
Sem origem carnal ou romântica, a pai-
xão que acometeu os servidores do belo 
espaço de cultura situado na Avenida 
Cabo Branco é puramente intelectual: a 
produção literária do seu patrono.

Ora, mas onde está a novidade? Co-
nhecer e amar a obra de José Américo, 
de fio a pavio, não seria um pré-requisito 
para trabalhar na fundação que leva o seu 
nome? Seria, no mundo ideal; no real, en-
tretanto, não funciona dessa forma. Nem 
todos que ali labutam dedicam-se à pes-
quisa e ao estudo da produção do escritor. 
Por razões diversas – que não cabe agora 
examinar –, poucos funcionários da FCJA 
tiveram a chance de mergulhar em tal 
obra, tendo lido um ou dois títulos seus, 
num passado já distante. 

Esta lacuna começa a ser preenchida 
com a realização de um projeto intitula-
do ‘Estudos Americistas’. Criado como 
uma proposta de formação continuada, 
o projeto prevê encontros virtuais para 
discutir textos previamente escolhidos, 
lidos e estudados pelos servidores da 
instituição. Já no primeiro encontro, o ce-
ticismo que porventura existisse em um 
ou outro servidor foi estraçalhado pela 
seta infalível do que chamo “Cupido das 
letras”. As nossas redes cibernéticas qua-
se rodopiaram, tão grande a palpitação 
causada pelas flechadas.

Esse flerte inicial aconteceu no dia 
15 de abril, com a análise da crônica Ci-

dade de João Pessoa – Roteiro de Ontem e 
de Hoje. Escrita por José Américo como 
uma espécie de guia turístico da capital 
paraibana, para uma edição da Lista Te-
lefônica do Brasil (1969), essa mesma 
composição foi utilizada em um livre-
to produzido pela prefeitura municipal 
para marcar o aniversário de 420 anos 
da antiga Filipeia de Nossa Senhora das 
Neves, em 2005.

Ao percorrer o roteiro traçado pelo 
autor, fizemos um passeio que nos levou 
do Rio Sanhauá à orla marítima, passan-
do por ruas, igrejas, edifícios, parques, 
clubes, cinemas, monumentos, matas 
e casario. Ficamos deslumbrados com 
força poética empregada por ele na des-
crição da velha cidade. Ao final, já está-
vamos ansiosos pelo próximo encontro, 
que aconteceria no dia 29 desse mesmo 
mês, a partir da discussão de outra crô-
nica: Entre o mar e a colina, que integra o 
livro Eu e eles, de 1970. 

Nesse segundo registro, José Américo 
cita passagens da sua vida pública e nos 
transporta para o pequeno paraíso terres-
tre no qual viveu por mais de 20 anos, até 
a sua morte, em 1980: a casa onde hoje 
funciona a FCJA. Pequena obra-prima da 
produção americista, a crônica transbor-
da em cheiros, sabores, paisagens e sons. 
No dia marcado para discuti-lo, mais 
gente quis falar, participar, compartilhar 
impressões. O tête-à-tête entre pupilos e 
mestre começava a se aprofundar.  

Continuamos a nossa paquera – que, 
veja só, começou como uma tarefa – com 
a leitura do primeiro capítulo do livro de 
memórias Antes que me esqueça, de 1976. 
Intitulado Menino de engenho, esse capí-
tulo traz um painel da primeira infância 
do autor. Nele, José Américo tece, com no-
velos de nostalgia, histórias que emocio-
nam e despertam reflexões. Difícil não se 
identificar com os costumes e as tradições 
do engenho Olho D’Água (Areia), onde ele 
nasceu, e da fazenda sertaneja para onde 
a sua família migrava, no período das chu-
vas. Impossível não confirmar, por meio 
da percepção aguda do escritor, o quan-
to ainda estamos próximos, do ponto de 
vista social e comportamental, daquele 
período pós-escravatura. Mais uma vez, o 
tempo foi curto para tanta gente comentar 
sobre o que leu.

O projeto não tem encantado somen-
te o público para o qual foi inicialmente 
pensado; pessoas que não fazem parte 
da Fundação também estão interessadas 
– e já começam a participar das nossas 
reuniões. A partir de agora, os ‘Estudos 
Americistas’ se ampliarão e começarão a 
acolher o público externo. 

O lirismo, a potência e a sensibilidade 
presentes na literatura de José Américo 
são realmente apaixonantes. No futuro, 
tenho certeza, seremos todos semeado-
res de tão rica literatura – e, seguindo os 
mesmos passos do “Cupido das letras”, 
arremessaremos flechas desse amor em 
outros corações. 

Este artigo é dedicado a minha amada 
avó Olga Pereira dos Santos, uma mulher cul-
ta, sábia e amorosa, que me abriu as portas 
da literatura e de quem herdei o amor pela 
escrita – entre muitas outras riquezas.

Sheila Raposo  O lirismo, a potência e a 
sensibilidade presentes na 

literatura de José Américo são 
realmente apaixonantes 

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica
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José Oliveira Rocha, o Zé da Macuca, morreu na última sexta-feira (21)

Streaming é lugar de 
privilégio. Sendo uma das 
principais vitrines de sé-
ries e filmes na última dé-
cada, entrar no limitado 
catálogo de serviços como 
Netflix e Globoplay é um 
feito e tanto. E que felici-
dade foi ver que, no último 
dia 20, teve filme paraiba-
no estreando em uma das 
mais importantes platafor-
mas streamings, a Amazon 
Prime Video. O longa-me-
tragem de terror O Nó do 
Diabo (2018), produzido 
pela Vermelho Profundo, 
tem direção de Ramon Porto Mota, Gabriel Martins, Ian Abé e 
Jhésus Tribuzi, e apresenta cinco contos que abordam escravi-
dão e o reflexo da barbárie ao longo das décadas.

A produção, dividida em cinco partes, é situada, respectiva-
mente, nos anos de 2018, 1987, 1921, 1871 e 1818. O primeiro 
ato, repleto de camadas, escancara a desigualdade social, o abu-
so de poder, a mídia propagandista conservadora e o racismo. 
O conto é centrado em um ex-policial militar (interpretado por 
Tavinho Teixeira) que foi contratado para fazer a segurança do 
antigo engenho da família Vieira   ̶  a todo custo. Intermediado 
por um homem próximo da família (Fernando Teixeira), ele tem 
o objetivo de impedir que o bairro da periferia alcance a proprie-
dade que está completamente abandonada. Acertando em cheio 
o tom da direção e construindo um sufocante terror psicológico, 
o conto abre alas para o que está por vir. 

O ano é 1987, mas poderia ser 2021. Foi difícil não assimilar 
a história do casal Sebastião (Alexandre de Sena) e Joana (Clebia 
de Sousa) com as notícias que nos assombraram ano passado, 
quando Madalena Gordiano, 47, uma mulher negra, conseguiu 
escapar da residência dos Milagres Rigueira, em Minas Gerais, 
após 38 anos vivendo em regime análogo à escravidão. Madale-
na é apenas uma delas. Desde 1999, estima-se que 55 mil pes-
soas foram resgatadas em situação de escravidão no Brasil, de 
acordo com uma reportagem no Fantástico (Rede Globo) exibida 
em dezembro de 2020. O Brasil inteiro está ali, nos corredores 
assombrados do fictício Engenho Vieira.

A próxima história que conhecemos é das gêmeas Cissa 
(Miuly Felipe da Silva) e Maria (Yurie Felipe da Silva), que em 

1921 passam pelos mesmos 
abusos de suas antepassa-
das décadas antes. Os atores 
Everaldo Pontes e Arthur 
Canavarro também estre-
lam o capítulo que aborda a 
violência de gênero sofrida 
pelas mulheres negras. O 
sobrenatural, que dá as ca-
ras em outros contos, tam-
bém aparece neste. 

Tanto a parte IV - 
quanto a parte V, dirigi-
das respectivamente por 
Jhésus e Ramon, falam 
sobre fuga, perseguição e 
refúgios. Sufocantes, eles 

tratam a hereditariedade como força propulsora. Escurinho, 
Zezé Motta e Isabél Zuaa são alguns dos nomes presentes nos 
impactantes atos finais. 

Tratar do racismo no meio audiovisual é terreno particu-
larmente sensível uma vez que o tema, como sabemos e vive-
mos, respinga e jorram sangue de mais da metade da nossa po-
pulação até os dias de hoje. Enquanto a polêmica série Them, 
também disponível no Prime Video, foi pelo caminho mais fá-
cil e por vezes agarrando-se ao blaxploitation para apontar o 
racismo em suas atitudes mais nítidas, O Nó do Diabo alcança 
também o oceano turvo do racismo estrutural e provoca a re-
flexão para além daquilo que é o preconceito óbvio. 

É um infortúnio, mas o gênero do terror parece-me o único 
que podia se encaixar nessas histórias. Não deve ter sido fá-
cil para Fernando Teixeira, uma das mais gentis pessoas com 
quem tive o prazer de conversar e entrevistar, dar vida a um 
personagem tão pútrido. Muito menos para a equipe e o elenco, 
majoritariamente negro, gerir e dar à luz todas as histórias que 
vimos em O Nó do Diabo. 

O longa, que conta com atuações, roteiro e direção de tirar 
o fôlego, foi filmado no Engenho Corredor, localizado no muni-
cípio de Pilar (PB), famoso berço do autor José Lins do Rego e 
cenário da clássica obra Menino de Engenho. Em O Nó do Diabo, 
o engenho também aparece enquanto personagem. Ele edifi-
ca e concretiza o racismo, a crueldade em seus estágios mais 
táteis, os preconceitos de raça, gênero e credo. Assim como a 
mancha queimada na parede do segundo conto, as cicatrizes da 
escravidão, décadas depois, continuam lá.

‘O Nó do Diabo’, longa de terror 
da PB, estreia no Prime Video

Foto: Divulgação

Escurinho está no elenco do longa da Vermelho Profundo, que trata de temas como o racismo

Destaque
Amazon lança concurso 
nacional de poesia

Em parceria com a Amazon, o Polo Cultural abre inscri-
ções para o Concurso Tâmaras até o dia 31 deste mês. o con-
curso é aberto a todas as idades, com premiação em dinheiro 
para os três primeiros lugares de cada uma das categorias 
– Iniciante (novos autores), Profissional (poetas indepen-
dentes com reconhecimento no mercado) e Estudante (do 
Ensino Público). Os termos e condições do prêmio podem ser 
vistos no site: amazon.com.br/concursotamaras.
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Tenho por hábito fazer alguns exercícios de memória. 
Costumo buscar nos escondidos do tempo, passagens de 
minha primeira infância lá nos espinhaços da Mantiqueira. 
Tudo começou em Campos do Jordão, bem nos altos de Ja-
guaribe (olhem a coincidência), bairro que fica entre Aber-
néssia e Capivari. Casa de madeira, como a maioria delas 
por lá naqueles anos distantes.  Ainda na memória, que em 
frente à minha, era a morada de Dona Gabriela de Seu Juca, 
um pouco abaixo a de Seu Zequinha que tinha banca de 
frutas no Mercado Municipal. 

Meu pai gostava de me fotografar. Eu fazendo pose 
de boné e pisando numa bola de capotão. Ele sonhava 
que um dia eu seria um Ademir de Meneses, um Zizinho. 
Passei longe disso. Como a maioria dos meninos de lá 
não deixava de calçar minhas botinas, aquele mesmo 
modelo com que Monteiro Lobato calçou seu Jeca Tatu 
no Almanaque do Biotônico Fontoura. Tinha também, 
contaram-me, as bochechas rosadas. Ainda não descobri 
porque as crianças naquelas altitudes têm essa colora-
ção nas faces. Todas são assim.

Tinha eu o quê? Uns dois anos, se tanto quando 
nos visitou Dona Sianinha, já arcadinha pelo peso de 
muitas décadas. Cabelos bem branquinhos e veio toda 
sorridente me abraçar. Eu puxando o sotaque carioca 
de minha mãe, perguntei assustado:

– Ela não me morde?
Deixei todos de saia justa. Minhas tias ainda se recor-

dam desse desconforto diante da visitante. Lembro-me 
dessas e de outras coisas dos meus verdes anos. Hoje es-
queço onde deixei a chave do carro minutos antes.

Não tinha eu nem três anos, quando o Partido Co-
munista determinou que meu pai teria que exercer sua 
militância em Taubaté. Mudamos para lá, mas como se 
diz por aí: saí das montanhas, mas as montanhas não 
saíram de mim. Sempre que posso estou por lá matando 
minhas saudades. 

Guardados ainda no doce cantinho das lembranças, as 
férias de julho, eu e meus irmãos sempre por lá. Nas come-
morações que se iniciavam no Natal, retornávamos àquela 
casa mágica dos meus avós na Vila Ferraz para atestarmos 
o óbito de mais um ano e o nascimento de outro.

Adolescente e depois adulto, sempre que podia es-
tava por lá “quentando fogo” junto ao fogão à lenha. Era 
bom nos invernos ver a névoa espessa, que lá chamáva-
mos de ruço, cobrindo as paisagens, a geada tingindo de 
branco os campos do Jordão. Estourar pinhão na lenha 
que ardia, o café passado na hora em coador de pano, 
o chocolate quente, a prosa na quentura da cozinha en-
quanto a avó preparava os bolinhos de chuva. Estão aqui 
diante de mim como que se eu estivesse vendo as matas 
de araucárias, os bosques de pinho bravo (endêmico só 
naquelas altitudes de quase dois mil metros), a sonori-
dade do riacho que corria bem na divisa daquele quin-
tal, o pé de pera d’água. Sempre gostei de entrar naquele 
rancho de madeira que meu avô fizera de oficina e nós, 
quando pequeninos, de fortaleza para combater índios 
malvados e assaltantes de diligências.

Enfim, aquele canto do mundo sempre será tão má-
gico como são também as areias das praias onde escolhi 
para viver o outono de minha vida. 

Aqui estimo os pés descalços nos botecos à beira-mar, 
a cerveja com os amigos na temperatura certa (a cerveja 
e os apaniguados). Como me faz bem, nas tardes de estio, 
ir até o Bar da Pólvora para ver aquela bola de fogo ir des-
cansar bem além do rio Sanhauá. Nada paga esses instan-
tes de contemplação. O banho de mar cedinho quando as 
águas, ora cor de turmalina, ora de anil, ainda guardam a 
quentura da tarde anterior.

Aqui, já no amadurecer dos anos, foi quando tomei 
gosto pelas pescarias. Não me importo se a pesca será 
produtiva ou se nem uma piabinha ficar presa nos meus 
anzóis. Sempre haverá por ali um outro que também se 
acha pescador para puxar uma boa prosa, dizer mentiras 
e me oferecer uma lapada da “marvada”. Bom demais es-
ses momentos a beira mar, esquece-se do mundo, do bo-
leto para pagar no dia seguinte.

O que seria de mim sem a convivência fraterna com 
essa gente que gosta de rabiscar emoções para o deleite 
de minhas leituras? Meus poetas, meus prosadores, gente 
da melhor cepa que algumas vezes arriscam ler algumas 
garatujas que cometo advindas dessa minha pretensão de 
me tornar um escrevinhador.

É isso meus amigos, minhas amigas. É quase um dra-
ma kafikaniano: escolher onde devo gastar esses anos 
que ainda me restam. Estou aqui me machucando com 
essa indecisão: a praia ou as montanhas? Pensam que a 
decisão é fácil? Não é. Mas um dia, mais para frente terei 
que decidir: ou visto uma bermuda ou volto a calçar mi-
nhas botinas? O resto é silêncio.

Eu, entre o 
mar e a serra

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

‘De Repente na Rede’

A Fundação Espaço Cultural da 
Paraíba (Funesc) exibe, nesta quarta-
feira, mais um programa da série ‘De 
Repente na Rede’. Em seu novo for-
mato, por meio de gravação de vídeo, 
a atração é exibida semanalmente, 
sempre às 19h, pelo canal oficial da 
Funesc no YouTube (/funescpbgov ). 
A apresentação é de Iponax Vila Nova, 
que nesta edição faz uma homenagem 
ao repentista e poeta cearense Ismael 
Pereira da Silva.

Filho de cantador e residente em 
Lavras da Mangabeira (CE), Ismael 
Pereira é poeta, repentista, escritor 
popular, coordenador do Ponto de 
Cultura Repente e Cordel na Escola, 
além de presidente da Associação dos 
Cantadores Repentistas, Escritores, 
Poetas, Compositores e Apologistas 
do Nordeste (Acrepcane). Também 
é graduado em Direito e especialista 
em Direito Público.

Ele nasceu em Aurora, outro 
município localizado no Ceará, local 
conhecido por ser um celeiro de can-
tadores e repentistas, tradição que 
se mantém dos mais antigos para os 
mais jovens e que conta, a cada dia, 
com o surgimento de novos artistas 
interessados, responsáveis por de-
senvolver trabalhos para que a cultu-
ra não seja esquecida.

Em 1997, Ismael Pereira esteve 
na final do 1º Campeonato Brasileiro 
de Poetas Repentistas, realizado no 
Memorial da América Latina, em São 
Paulo. O evento rendeu o álbum duplo 
O Desafio do Repente, que traz dispu-
tas com temas determinados em qua-
tro pelejas. A final ficou entre Ismael e 
o pernambucano radicado na Paraíba 

Oliveira de Panelas, este último sendo 
o vencedor. Além dos dois finalistas, o 
disco conta com nomes como Valdir 
Teles e Sebastião da Silva.

Desde julho de 2015, a Funesc 
vinha realizando o ‘De Repente no 
Espaço’ mensalmente, sempre na pri-
meira quarta-feira de cada mês. Pro-
jeto alternativo devido à pandemia, o 
‘De Repente na Rede’ vem preenchen-
do a lacuna. Todos os vídeos com os 
homenageados podem ser vistos no 
canal da Funesc no YouTube. 

Edição analisa a obra do 
cearense Ismael Pereira

Foto: Divulgação

Pereira foi finalista do 1º Campeonato 
Brasileiro de Poetas Repentistas, evento 
realizado em São Paulo, em 1997

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

Mudanças para este ano, 
o ambiente das inscrições do 
Prêmio Jabuti passa a ser o 
Portal de Serviços da Câmara 
Brasileira do Livro (CBL). O 
prazo para participar será até 
às 18h do dia 1º de julho (ho-
rário de Brasília).

Autores, autoras e edito-
res que já possuem cadastro 
podem efetuar o login com o 
usuário preexistente, ou adi-
cionar um novo, e selecionar 
“Prêmio Jabuti”. Já os novos 
usuários precisarão efetuar 
um cadastro, criar um login 
e uma senha antes de dar se-
quência à inscrição. 

Ao longo de sua história, 
o Prêmio Jabuti tornou-se re-
ferência entre as premiações 
do mercado editorial do Bra-
sil e é um patrimônio do país. 
Sua relevância é resultado de 
um trabalho que, desde 1958, 
reconhece a potência da pro-
dução nacional, valoriza cada 
um dos elos que formam a 
cadeia do livro, dialoga com 
os seus mais diversos públi-
cos e acompanha as mudan-
ças da sociedade. É com esse 
espírito que a CBL anuncia a 
edição de 2021, que consoli-
da sua presença digital e for-
talece sua pluralidade.

Nesta edição, o editor e 
tradutor Marcos Marcionilo 
assume a curadoria da pre-
miação e traz consigo a expe-
riência de uma trajetória de 
42 anos no mercado editorial. 
Juntam-se a ele no conselho 

curador especialistas e pro-
fissionais de múltiplas áreas 
do conhecimento: Ana Elisa 
Ribeiro, Bel Santos Mayer, 
Camile Mendrot e Luiz Gon-
zaga Godoi Trigo. “Mais uma 
vez, o Prêmio Jabuti nos dará 
um instantâneo dos dilemas e 
possibilidades de nosso tem-
po na perspectiva de quem 
pensa o Brasil”, ressalta Mar-
cos Marcionilo.

De acordo com Vitor 
Tavares, presidente da CBL, 
em 2021, algumas novida-
des fazem com que o acesso 
ao Jabuti seja ainda mais di-
nâmico. “O prêmio está cada 
vez mais digital, ágil e aberto 
ao diálogo. Dessa forma, ele 
consolida mudanças impor-
tantes do passado com o 
olhar para o presente e para 
o futuro, para onde as mais 

diversas comunidades do li-
vro se encontram”.

Desconto de 10%
Pelo quinto ano conse-

cutivo, os valores das inscri-
ções não foram alterados. 
Excepcionalmente em 2021, 
haverá desconto de 10% 
para todas as inscrições rea-
lizadas até às 23h59 (horário 
de Brasília) do dia 4 de junho. 
A promoção é válida para to-
dos os participantes, autores 
e autoras independentes, 
editoras, editores, associados 
e não associados da CBL, e 
também para todos os tipos 
de inscrição, obra individual 
ou coleção.

“Cada uma das mudan-
ças promove mais amplo 
acesso ao maior prêmio do 
livro do brasileiro. Usar a 

plataforma da CBL acelera o 
processo das inscrições de 
todos os que já solicitaram o 
ISBN, ficha catalográfica ou 
outro serviço, já que todas 
as informações ficam dispo-
níveis em um único lugar e 
nos perfis de cada usuário”, 
destaca Vitor Tavares, presi-
dente da CBL.

Edição 2021 do Prêmio Jabuti está 
com inscrições abertas até 1o de julho

Foto: Jailton Leal/Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o Portal de Serviços da 

Câmara Brasileira do Livro

Nesta edição, o editor e tradutor 
Marcos Marcionilo assume a 
curadoria da premiação
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Da esq. para dir.: “Mães do Prima” terá a mediação da arte-educadora Mari Santana e participação da comerciante e mãe de um ex-aluno, Erivanilda Gomes dos Santos, e das coordenadoras Iara Lima (Polo Marcos Moura-Santa Rita) e Nalva Santana (Polo Novais-João Pessoa)

Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: DivulgaçãoFoto: Thercles Silva/Divulgação

Nesta quarta-feira, terceira edição virtual traz depoimentos sobre como o programa beneficiou os filhos das convidadas

A terceira edição do 
projeto ‘Prima Convida’ 
será realizado pelo Pro-
grama de Inclusão Atra-
vés da Música e das Artes 
nesta quarta-feira, a partir 
das 19h, com transmissão 
virtual pelo canal do proje-
to no YouTube (/primapa-
raíba). O tema do evento, 
que integra a programa-
ção do Calendário Cultural 
2021, é “Mães do Prima”, 
que terá a participação de 
três convidadas: a coor-
denadora do Polo Marcos 
Moura do Prima na cidade 
de Santa Rita, Iara Lima, a 
coordenadora do Polo No-
vais, em João Pessoa, Nalva 
Santana, e a comerciante 
Erivanilda Gomes dos San-
tos, mãe de um ex-aluno do 
programa, com mediação 
da arte-educadora Mari 
Santana. 

Nascida em uma famí-
lia de músicos, na cidade 
de Santa Rita, Iara Lima é 
divorciada e mãe de duas 
filhas, uma delas a jovem 
Bruna Lima, de 19 anos de 
idade, que é aluna do pro-

grama e fagotista da Or-
questra Sinfônica Jovem do 
Estado da Paraíba (OSJPB). 
“O Prima cumpre, realmen-
te, a missão a que se propõe, 
que é promover a inclusão 
social através da música. 
Minha filha entrou como 
aluna no Prima há uns seis 
anos e hoje só tenho a agra-
decer pela transformação 
que houve em sua vida. Ela 
era muito antissocial, ca-
lada e sem amigos e, hoje, 
isso mudou para melhor e 
aumentou a sua autoesti-
ma, pois está até vaidosa, 
o que antes não acontecia”, 
ressaltou. 

Iara Lima lembrou que 
cresceu num lar que sempre 

amou a música e, por isso, 
considera um privilégio 
poder fazer duas ativida-
des que aprecia: trabalhar 
lidando com pessoas e com 
a música, no Prima, o que 
tem lhe garantido o susten-
to. “Não sei como agradecer 
ao Programa por tudo o 
que tem feito na minha vida 
e na minha família”, confes-
sou a coordenadora do Polo 
Marcos Moura.

Integrando o Progra-
ma desde o ano de 2015, 
Nalva Santana, coordena-
dora do Polo Novais, loca-
lizado no Bairro dos No-
vais, na capital paraibana, 
é outra convidada para o 
debate virtual. Ela é mãe 
de Elen Santana, ex-aluna 
do Prima,  que hoje faz gra-
duação em Música – flauta 
transversal – na Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB). Durante o evento, 
deverá abordar alguns as-
pectos do projeto, a exem-
plo da sua própria trajetó-
ria como coordenadora do 
programa, planejada a par-
tir de suas vivências, e a 
importância do Prima nas 
comunidades, na vida dos 
alunos e também no dia a 

dia de seus familiares.
A terceira participante, 

Erivanilda Gomes dos San-
tos, nasceu na cidade de 
Diamante, onde realizou os 
seus estudou. Atualmente, 
ela possui um comércio 
no qual vende produtos de 
cama, mesa e banho, além 
de produzir vários tipos 
de tapeçarias, a partir do 
crochê. Ela é mãe de João 
Carlos, ex-aluno do Prima, 
que hoje faz graduação em 
Música – Oboé – na UFPB e 
realizou intercâmbio pelo 
Programa Gira Mundo, do 
Governo do Estado.

O bate-papo virtual 
será mediado por Mari San-
tana, que é bacharel em Músi-
ca e mestre em Etnomusico-
logia pela UFPB, com o tema 
de pesquisa na formação, 
atuação e prática da mulher 
na música instrumental bra-
sileira. Além de arte-edu-
cadora no Prima, também 
exerce a mesma função na 
Escola Viva Olho do Tempo 
(Evot). Além disso, ela ain-
da atua na área como flau-
tista, cantora e saxofonista, 
cumprindo uma trajetória 
que se caracteriza pela cria-
ção e experimentação.

O Programa de Inclusão 
Através da Música e das Ar-
tes, que é vinculado à Secre-
taria de Estado da Educação 
e da Ciência e Tecnologia, 
começou o projeto Prima 
Convida em março passado. 
O evento acontece sempre 
na última quarta-feira de 
cada mês e vai se prolongar 
até novembro.

Zé Lins do Rego
“O projeto ‘Prima 

Convida’ tem por objeti-
vo conversar sobre temas 
relevantes para alunos e 
funcionários do progra-
ma. Em março tivemos a 
live sobre protagonismo 
feminino na Pedagogia, na 
Música, na Inclusão Social 
e na Política. Em abril, tra-
tamos sobre Arte e Educa-
ção. Nesta terceira edição, 
faremos uma homenagem 
às mães”, resumiu o secre-
tário executivo de Cultura 
do Estado, o músico Milton 
Dornellas, que também é o 
responsável pela parte ad-
ministrativa do Prima.

Em 2021 foi instituído 
pelo Governo do Estado 
da Paraíba o Ano Cultural 
José Lins do Rego, em ho-

menagem ao renomado 
romancista paraibano, au-
tor de clássicos como Me-
nino de Engenho. “O Prima 
é um programa da Secreta-
ria de Estado da Educação 
Ciência e Tecnologia, sen-
do assim vamos contribuir 
com duas ações”, revelou 
Dornellas. “A primeira será 
uma edição do projeto 
‘Prima Convida’ em come-
moração aos 120 anos de 
nascimento de José Lins 
do Rego, no dia 3 de junho, 
às 19h, pela TV Funesc no 
YouTube; a segunda será 
outra edição do ‘Prima 
Convida’, no dia 30 de ou-
tubro, apresentando uma 
música composta especial-
mente para homenagear o 
escritor”, destacou.

‘Prima Convida’ homenageia 
as mães de alunos do projeto
Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br  O Prima cumpre, 

realmente, a missão a 
que se propõe, que é 
promover a inclusão 

social através da música. 
Minha filha entrou como 
aluna no Prima há uns 

seis anos e hoje só tenho 
a agradecer 

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

Jamais saudade seria exclusividade do português
Começo pedindo desculpas por 

ter escrito, há cerca de seis me-
ses, que a palavra “saudade” não 

existe em nenhuma língua do mundo além 
do Português.

Na Folha de S.Paulo, o articulista Hélio 
Schwartsman escreveu que existe, sim, em 
várias línguas. Talvez todas, afirmo. 

A seguir, faço a transcrição dos dois 
parágrafos em que Schwarzman aborda 
o assunto.

nnnnnnnnnnnnnn

“Outra inverdade de inspiração leve-
mente nacionalista muito repetida por 
nossas bandas é a história de que a pala-
vra ‘saudade’ não encontra tradução em 
nenhuma língua do mundo. 

É claro que isso é rematada bobagem. 
Seguem alguns equivalentes: os russos 
têm ‘toska’; alemães, ‘Sehnsucht’; árabes, 
‘shauck’ e também ‘hanim’; armênios, 
‘garod’; sérvios e croatas, ‘jal’; letões, ‘il-
gas’; japoneses, ‘natsukashi’; macedônios, 
‘nedôstatok’; húngaros, ‘sóvârgás’. 

Os amantes de línguas clássicas po-
dem acrescentar a esta lista o ‘desiderium’ 
latino e o ‘póthos’ dos antigos gregos.

Ora, se até os cães parecem sentir 
saudades de seus donos quando deles fi-
cam separados, seria de um etnocentismo 
despropositado acreditar que esse sen-
timento é próprio apenas aos que falam 
português.

Para sustentar uma tese de exclusivi-
dade é necessário recorrer a uma realida-
de alternativa e não a meros fatos”.

Acrescento à lista de Hélio Schwarz-
man: em francês, “vague”; em inglês, “lon-
ging”; em espanhol, “nostalgia”. 

Esclarecimento: em francês, “vague” 
também é onda. Por isso, a mudança no ci-

nema de lá, nos anos 1959/60, foi batizada 
como  nouvelle vague (“nova onda”).  

nnnnnnnnnnnnnn

A palavra saudade veio do latim “soli-
tas”, “solitatis”, por meio das formas arcai-
cas “soedade”, “soidade” e “suidade”, sob a 
influência de saúde e saudar. 

“Solitas”, em latim, significa “so lidão”, 
“desamparo”, “abandono”, “deixação”, do que 
resultam alguns dos significados que tem 
saudade: “desejo de um bem do qual se está 
privado”; “lembrança nostálgica e, ao mesmo 

tempo, suave, de pessoas ou coisas distan-
tes ou extintas, acompanhada do desejo de 
tornar a vê-las ou possuí-las”.

Por que saudade seria exclusividade 
do português? Isso não se pode afirmar, 
pois outras línguas podem expressar a 
mesma ideia de “saudade”, embora com 
mais de uma palavra. Cada povo vê os fe-
nômenos do mundo da mesma forma que 
os outros, mas “interpreta” tudo isso de 
forma diferente, conforme as estruturas 
de sua cultura. 

nnnnnnnnnnnnnn

No que toca ao uso de saudade, essa 
palavra pode aparecer tanto no singular 
quanto no plural, conservando o mesmo 
sentido. 

Isso é o que ocorre também com 
parabém, pêsame, felicitação, felicidade e 
outras palavras, que pouco a pouco passa-
ram a ser usadas no plural, muito embora 
o singular, com o mesmo sentido, também 
seja correto.

Sabe-se que as línguas descrevem de 
forma diferente a realidade e os sentimen-
tos, que também podem não ser os mes-
mos nos diversos povos.

Foto: Divulgação

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial do 

Prima no YouTube
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Cidade está sem prefeito desde janeiro deste ano e é administrada interinamente pelo presidente da Câmara Municipal

O Tribunal Regional Eleitoral 
da Paraíba (TRE-PB) ainda não 
pautou o caso de Cachoeira dos 
Índios, no Alto Sertão do Estado, 
mas já marcou para o dia 12 de 
setembro deste ano novas elei-
ções para prefeito no município 
de Gado Bravo.

Os dois municípios estão 
desde janeiro deste ano sendo 
administrados pelos respectivos 
presidentes das Câmaras Muni-
cipais, tendo em vista que os dois 
prefeitos eleitos em novembro do 

ano passado não tiveram eleições 
reconhecidas pela Justiça Eleitoral.

Em Gado Bravo, o eleito em no-
vembro foi Evandro Soares (Cidada-
nia), que obteve 48,36% dos votos, 
mas não foi declarado eleito por 
conta de envolvimento com a Lei da 
Ficha Limpa (contas reprovadas), 
enquanto que em Cachoeira dos 
Índios, Allan Seixas (PSB) conseguiu 
52,26% dos votos, mas foi vetado 
também, porque, para a Justiça Elei-
toral, estava indo para uma segunda 
reeleição. Antes das duas vezes em 
que foi eleito prefeito, Allan já havia 
assumido a prefeitura por uma se-
mana num período em que era vice.

A decisão sobre Gado Bravo 
foi tomada pelo TRE na última se-
gunda-feira (24) durante sessão 
ordinária que começou na parte da 
tarde e se prolongou pelo início da 
noite. No agendamento de sessões 
do órgão, que se reúne sempre às 
segundas e quintas-feiras, ainda não 
há pauta para o caso do município 
de Cachoeira dos Índios.

Como os dois prefeitos não 
tiveram eleições reconhecidas 
pela Justiça Eleitoral, logo depois 
da posse em primeiro de janeiro, 
as Câmaras dos dois municípios 
conduziram seus presidentes para 
responder pela chefia do Poder 

Executivo enquanto se resolves-
sem os impasses.

Em Gado Bravo, o prefeito in-
terino é Marcelo Paulino (PL), que 
se elegeu para vereador com 295 
votos, enquanto que em Cachoeira 
dos Índios assumiu o vereador José 
de Sousa Batista (PMN), que saiu 
das urnas com apenas 230 votos. 
Além do dia da nova eleição, 12 
de setembro, na mesma decisão 
de anteontem sobre Gado Bravo, o 
TRE também já definiu o calendário 
que inclui registro de candidaturas 
e todos os demais prazos que pre-
cisam ser cumpridos por quem se 
apresentar para a disputa.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

TRE marca nova eleição para 
prefeito e vice em Gado Bravo

Vereadores faltosos
O Ministério Público da Paraíba recomendou ao presidente da Câmara 
Municipal de Pitimbu a implementação imediata de sistema de registro de 
frequência dos vereadores que desconte os salários dos faltosos. Página 14
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Justiça & Adjacências

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Planejamento e eficiência
O Núcleo Permanente de Métodos Consen-
suais de Solução de Conflitos (Nupemec) 
do Tribunal de Justiça da Paraíba realizou 
reunião com 31 diretores dos Centros Judi-
ciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejuscs), ocasião em que estabeleceu 
o planejamento e eficiência como norte 
para intensificar a conciliação no Estado. 
Foram programados vários esforços con-
centrados para acontecerem ao longo do 
ano, tudo de forma virtual, em virtude da 
pandemia da covid-19.

Processos de adoção
Na Comarca de Campina Grande, a Vara da 
Infância e Juventude (VIJ) vem desenvol-
vendo, desde o mês de abril, um mutirão 
de processos de adoção. Durante todo 
o mês de maio, a unidade também vem 
focando em ações diversas relacionadas 
ao tema, como audiências concentradas 
e divulgação de informações em redes 
sociais e veículos de comunicação, para 
aumentar a visibilidade do assunto du-
rante o período em que se celebra o ins-
tituto da adoção.

‘Mutirão de Sentença’
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) está 
participando do ‘Mutirão de Sentenças’ 
da 19ª Vara da Seção Judiciária de Per-
nambuco (SJPE), iniciado no dia 17 de 
maio e que ocorre até o dia 16 de agosto. 
O esforço concentrado conta com a parti-
cipação de 14 juízes federais dos estados 
que compõem a 5ª Região, dentre eles 
Emanuela Mendonça Santos Brito e Diêgo 
Fernandes Guimarães, das 10ª e 13ª Varas 
da JFPB,respectivamente.

Eleições na API
A Associação Paraibana de Imprensa (API) 
realizará suas eleições nos dias 23 e 24 de 
julho. No dia 23, elas ocorrem nos municí-
pios de Cajazeiras, Sousa, Pombal, Patos, 
Campina Grande e Guarabira, e no dia 24, 
em João Pessoa, na sede da API. Os mem-
bros da Comissão Eleitoral, que conduzirá 
o pleito, são seis: três titulares (Luiz Perei-
ra, Sandra Magali e Fábio Targino); e três 
suplentes (Kátia Pinheiro, Wilma Giusepe 
e João Wanderley).

Prevenção à corrupção
A Controladoria Geral da União (CGU) e 
o Tribunal de Contas da União (TCU) lan-
çaram o Programa Nacional de Prevenção 
à Corrupção. Gestores das organizações 
públicas federais, estaduais e municipais 
são o alvo da iniciativa. Por meio da pla-
taforma on-line, eles poderão preencher 
uma avaliação sobre a instituição onde 
trabalham e descobrir pontos mais vul-
neráveis à falha e práticas de corrupção. 
Após diagnóstico, a ferramenta indica 
ao agente público um plano de ação com 
sugestões e propostas adequadas às ne-
cessidades identificadas.

Ouvidoria municipal
A Prefeitura de Sapé conta agora com o 
serviço de Ouvidoria Municipal – órgão de 
controle e participação da população para 
a melhoria da gestão pública. A coordena-
ção será da servidora efetiva do município 
Sabrina Paiva. Por meio da Ouvidoria, 
a gestão poderá receber solicitações de 
providências, reclamações, denúncias, 
elogios ou sugestões. Por conta da pande-
mia do novo coronavírus, por enquanto, 
o atendimento ocorre exclusivamente de 
forma on-line.

Câmara debate Previdência, empréstimo 
de R$ 100 milhões e wi-fi nos ônibus de JP

Reunião entre ALPB e assessoria jurídica 
do Estado vai discutir vetos a projetos

Com a presença da superin-
tendente do Instituto de Previdên-
cia do Município (IPM), Caroline 
Ferreira Agra, para discutir a pro-
posta de reforma da Previdência 
do município, outros dois temas 
movimentaram a sessão de ontem 
na Câmara Municipal de João Pes-
soa (CMJP).

Um deles foi a chegada na 
Casa de uma mensagem do pre-
feito Cícero Lucena (Progressista) 
que pede a aprovação de um em-
préstimo na ordem de R$ 100 mi-
lhões para investimento em obras 
de drenagem e pavimentação, e 
o outro, protocolado anteontem, 
trata da isenção temporária de 
50% nos tributos das empresas 
que fazem o transporte público 
de João Pessoa.

O empréstimo, conforme a 
mensagem do Executivo, é para ser 
feito junto à Caixa Econômica Fede-
ral (CEF), enquanto que o dado que 
mais chamou a atenção de alguns 
vereadores na outra matéria é que, 
para que tenham direito à isenção 
de tributos, as empresas terão de 
equipar seus novos ônibus com 
ar-condicionado e wi-fi.

As duas matérias foram re-
cebidas e lidas na sessão de on-
tem e já começaram a tramitar 
na Comissão de Constituição e 

Número elevado de vetos a pro-
jetos na pauta de votações da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba(ALPB) 
estimulou ontem, na sessão ordiná-
ria, o líder do Blocão, deputado  Ricar-
do Barbosa (PSB), a pré-agendar uma 
reunião com o presidente da Casa, 
Adriano Galdino (PSB), para tratar 
do assunto com a assessoria jurídica 
do Governo Estadual.

“Eu aceito a pancada”, desabafou 
Ricardo Barbosa, no momento em 
que orientava sua bancada a man-
ter o veto a mais um projeto de sua 
própria autoria, sob a justificativa de 
evitar polemizar o assunto em plena 
sessão de plenário. “Eu prefiro, antes 
de qualquer comentário, presidente, 
encaminhar essa reunião com o se-
nhor para discutimos melhor sobre 
esse assunto”, justificou Barbosa.

O projeto de Ricardo, tema de 
mais um veto na votação de ontem, 
tratava da instituição da ‘Semana 
Estadual de Conscientização Sobre a 
Cardiopatia Esquêmica’. Somente na 
pauta de votações de ontem, outros 
nove projetos chegaram a ser apre-
ciados e seus vetos mantidos, cinco 
deles também de autoria de parla-
mentares da bancada do governo.

Entre eles estava um projeto 
do presidente Adriano Galdino e os 
outros quatro eram assinados pelos 
deputados Jeová Campos (PSB), Feli-
pe Leitão (Avante), Cida Ramos (PSB) 
e Chió (Rede). No caso desse último, 
um veto parcial e não total como os 
demais. De deputados de oposição fo-
ram vetados projetos dos deputados 
Cabo Gilberto (PSL), Bosco Carneiro 
(Cidadania), Camila Toscano (PSDB) 
e Tovar Correia Lima (PSDB).

Deputados de oposição apro-
veitaram para manifestar apoio à 

iniciativa do deputado Ricardo Bar-
bosa em chamar uma reunião com 
o presidente Adriano Galdino para 
tratar dos vetos que, segundo eles, 
têm marcado a pauta da Assembleia.

Como líder da bancada do 
governo, o deputado Wilson Filho 
(PTB) fez questão de lembrar de pro-
jetos de sua autoria que também fo-
ram vetados nessas últimas semanas, 
mas contestou a fala da oposição de 
que “isso tem prejudicado a Paraíba”.

“Vou fazer o devido levantamen-
to e, na próxima semana, vou trazer 
aqui uma demonstração de que es-
ses vetos são muito poucos, e muito 
poucos não somente com relação às 
autorias de parlamentares do gover-
no, como também de forma geral”, 
prometeu Wilson Filho.

‘Votos de Aplauso’
Ainda na sessão de ontem, os 

deputados votaram e aprovaram 

decreto do governador João Azevêdo 
(Cidadania) que inclui Baía da Trai-
ção entre os municípios em calami-
dade pública por causa da pandemia.  
A votação prosseguiu com a aprova-
ção em bloco de outras 223 matérias, 
a maior parte delas requerimentos.

Um dos requerimentos, de au-
toria do deputado João Gonçalves 
(Podemos), concede três ‘Votos de 
Aplauso’ ao governador da Paraíba. 
Os votos estão relacionados a três 
projetos do Executivo, entre eles o 
‘Jucep Digital’, que garante celeridade 
e segurança em serviços voltados 
para empresas no Estado.

Os dois outros ‘Votos de Aplau-
so’ destacam o projeto ‘Tá na Mesa’, 
que fornece mais de 552 mil almo-
ços por mês em 83 municípios da 
Paraíba, e o que trata da nomeação 
dos delegados da Polícia Civil para a 
Secretaria de Estado da Segurança e 
Defesa Social.

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José
ademilson2019jose@gmail.com

Justiça (CCJ) e demais comissões 
que englobam as áreas de finanças 
e transporte, mas até o final da 
manhã de ontem ainda não tinham 
relatores definidos.

Ao contrário dos outros dias, a 
sessão de  ontem terminou sendo 
encurtada porque, a partir das 
11h, foi aberto um debate sobre a 
reforma da Previdência do muni-
cípio, dessa vez com a presença da 
superintendente do IPM, Caroline 
Ferreira Agra.

Previdência
Ela abriu os debates fazendo 

uma explanação sobre a realidade 
previdenciária atual num compa-
rativo com propostas que o Po-
der Executivo elencou no projeto 
que tramita na Câmara e alertou 
que, para além do debate sobre 

detalhes e pormenores, é preciso 
considerar que o Governo Federal 
fez uma série de exigências para os 
regimes próprios de previdência 
do país, e que uma delas é a garan-
tia do equilíbrio financeiro.

“Encontramos o regime de 
nossa cidade com um déficit, que 
foi ocasionado pelo aumento e en-
velhecimento da população, assim 
como pelo aumento da expectati-
va de vida dos aposentados. Mais 
idosos vivendo mais e famílias com 
menos filhos. Menos pessoas en-
trando no mercado de trabalho”, 
explicou.

De acordo com Caroline Agra, 
existem dois fundos componen-
tes da Previdência municipal de 
João Pessoa. O Fundo Financeiro 
com um déficit de R$ 7,6 bilhões 
e o Fundo Previdenciário com um 

déficit atual de R$ 126 milhões. 
Segundo ela, a reforma é a estra-
tégia mais sólida de se equalizar 
os problemas da Previdência sem 
penalizar sobremaneira os servi-
dores públicos. “Nossa reforma já 
está atrasada. Muitos municípios 
já realizaram suas reformas desde 
o ano passado”, enfatizou.

Um dos primeiros vereadores 
a questionar e a interagir com a 
superintendente do IPM foi Júnio 
Leandro (PDT) ao anunciar a apre-
sentação de várias emendas. Entre 
essas emendas, ele destaca a que 
defende a permanência da inte-
gralidade das pensões para mães 
e filhos com problemas crônicos, 
assim também como aposenta-
doria especial para os servidores 
da Guarda Municipal e da Semob.

O vereador Bruno Farias (Ci-
dadania) perguntou de que forma 
os servidores serão atingidos em 
suas aposentadorias; quais as re-
gras aplicadas. Já o vereador Júnio 
Leandro pediu uma explanação 
sobre as principais mudanças em 
relação ao regime atual e sugeriu 
a realização de concurso público 
para garantir mais contribuintes. 
Por sua vez, o vereador Marcos 
Henriques (PT) sugeriu a efetiva-
ção de um regime compartilhado 
e informou que espera respostas 
sobre questionamentos que en-
caminhou ao Instituto acerca dos 
seus dados financeiros.

Foto: Secom-CMJP

Superintendente do IPM, Caroline Ferreira Agra, participou de sessão remota da CMJP
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Promotora recomenda implantação imediata de sistema de registro de frequência nas sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB), por meio da Pro-
motoria de Justiça de Caaporã, 
recomendou ao presidente da 
Câmara Municipal de Pitimbu 
(CMP) a implementação ime-
diata de sistema de registro de 
frequência dos vereadores que 
identifique os respectivos com-
parecimentos individuais nas 
sessões ordinárias e extraordi-
nárias, presencial ou de forma 
virtual, e a possível ausência in-
justificada do parlamentar às 
suas atividades.

A recomendação expedida 
pela promotora de Justiça Mi-
riam Vasconcelos diz ainda que o 

presidente da Câmara deve apli-
car os descontos nos subsídios 
dos vereadores que eventual-
mente se ausentaram injustifi-
cadamente das sessões (presen-
ciais ou remotas) realizadas no 
passado e das futuras, conforme 
prevê a Resolução 2, de 16 de 
abril de 2012.

A recomendação do MPPB é 
um desdobramento do inquérito 
civil público instaurado na Pro-
motoria de Justiça de Caaporã 
para apurar denúncias de que 
a Câmara de Pitimbu não vinha 
realizando sessões de acordo com 
o que determina o Regimento In-
terno da Casa; que alguns verea-
dores estariam se ausentando das 
reuniões de maneira injustificada, 

entre os períodos de novembro 
de 2018 e março de 2019, e sobre 
falhas no controle das frequências 
dos parlamentares, que faltam 
consecutivas vezes.

Em resposta à Promotoria, o 
presidente da Câmara informou 
que o controle de frequência dos 
vereadores é feito através das 
atas de frequências e das atas das 
sessões plenárias. Ele também 
confirmou a ausência de alguns 
parlamentares nas sessões le-
gislativas de 2018 e 2019, o que 
motivou o prosseguimento do 
inquérito.

A promotora de Justiça des-
tacou que a recomendação visa 
proteger o patrimônio público, 
garantir princípios da adminis-

tração pública e evitar atos de 
improbidade administrativa. “O 
descumprimento dos princípios 
da legalidade, da impessoalida-
de, da moralidade administra-
tiva, da publicidade e da moti-
vação acarreta lesão a interesse 
coletivo, como também, para os 
agentes públicos responsáveis, a 
incidência na Lei de Improbidade 
Administrativa (Lei 8.429/92)”, 
detalhou.

O presidente da Câmara de 
Pitimbu tem 30 dias (a contar do 
recebimento da recomendação) 
para informar com documentos 
comprobatórios as medidas efe-
tivamente adotadas para aten-
der a orientação do Ministério 
Público.

Da Redação

Da Redação

Da Redação

MPPB quer desconto salarial de 
vereadores faltosos em Pitimbu

Ação Parlamentar

Política em Movimento

Política na História

Direitos humanos
A Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias da Assembleia Legislativa da Paraíba 
(ALPB) realizou, na última sexta-feira (21), 
uma visita institucional à Secretaria Esta-
dual da Mulher e da Diversidade Humana, 
em João Pessoa. O objetivo, segundo a 
deputada estadual Pollyanna Dutra (PSB), 
foi estreitar os laços do Poder Legislativo 
com a Secretaria e desenvolver trabalhos 
em conjunto no âmbito da comissão per-
manente da Assembleia.

47 a.C. — Júlio César visita Tarso a 
caminho do Ponto, onde encontra apoio 
entusiástico, mas onde, segundo Cícero, 
Cássio está planejando matá-lo neste 
momento.

17 — Germânico retorna a Roma como 
um herói conquistador; ele celebra 
um triunfo por suas vitórias sobre 
os queruscos, catos e outras tribos 
germânicas a oeste do rio Elba.

451 — Ocorre a Batalha de Avarair 
entre os rebeldes armênios e o Império 
Sassânida. Os sassânidas derrotam os 
armênios militarmente, mas garantem-
lhes liberdade para praticar abertamente 
o cristianismo.

1538 — Genebra expulsa João Calvino e 
seus seguidores da cidade. Calvino vive 
exilado em Estrasburgo pelos próximos 
três anos.

1644 — Guerra da Restauração: forças 
portuguesas e espanholas reivindicam a 
vitória na Batalha de Montijo.

1834 — Fim das Guerras Liberais em 
Portugal, através da Concessão de Évora 
Monte, Maria II é recolocada no trono e 
Miguel I de Portugal parte exilado.

1879 — Rússia e Reino Unido assinam o 
Tratado de Gandamak criando um estado 
afegão.

1918 — Criação da República 
Democrática da Geórgia.

1938 — Nos Estados Unidos, o Comitê 
de Atividades Antiamericanas da Câmara 
inicia sua primeira sessão.

1940 — Segunda Guerra Mundial: 
Operação Dínamo: no norte da França, as 
forças aliadas começam uma evacuação 
em massa de Dunquerque.

1942 — Segunda Guerra Mundial: 
acontece a Batalha de Gazala.

1966 — Guiana Britânica ganha 
independência, tornando-se Guiana.

1972 — Estados Unidos e União 
Soviética assinam o Tratado sobre 
Mísseis Antibalísticos.

1986 — Comunidade Econômica 
Europeia adota a bandeira europeia.
2002.

PCdoB segue firme
A presidente estadual do PCdoB na Pa-
raíba, Gregória Benário, disse que não 
tem a menor procedência uma possível 
fusão entre o PCdoB e o PSB no país. Ela 
informou que está havendo uma tentativa 
de “demonização do comunismo no país”, 
mas que isso não vai desencorajar os que 
integram a legenda. Benário declarou que 
os comunistas do Brasil seguem cada vez 
mais firmes e mais fortes para a disputa 
eleitoral que se avizinha e que não vai 
haver nenhuma barreira.

Covid-19: prefeitos poderão responder por 
crime de desobediência e improbidade

Justiça Eleitoral orienta população a como 
tirar o primeiro título eleitoral pela internet

Por falta de transparência 
e eficiência no processo de va-
cinação contra a covid-19 nos 
municípios, prefeitos do estado 
da Paraíba poderão responder 
por crime de desobediência e 
improbidade administrativa. O 
alerta é da Associação Paraiba-
na da Advocacia Municipalista 
(Apam), ao observar a realidade 
dos gestores paraibanos – prefei-
tos e secretários da Saúde.

A Apam lembra que o pro-
cesso de vacinação deve ser rea-
lizado seguindo o que determina 
o Plano Nacional de Imunização 
(PNI). “Os gestores devem se 
pautar sempre pelo cumprimen-
to integral ao PNI do governo 
federal, através do Ministério da 
Saúde. Mantendo a organização 
não apenas das equipes de tra-
balho para agilizar a vacinação 
(imunização), mas também para 
manter o registro correto das 
pessoas vacinadas e a máxima 
transparência pública”, destaca 
o presidente da Apam, advogado 
Marco Villar.

De acordo com o jurista, ao 
responder por crime de desobe-
diência e improbidade adminis-
trativa, esses gestores podem ser 
levados a ter a suspensão dos 
seus direitos políticos e perda da 
função pública.

O processo de vacinação 

Segundo o artigo 14 da Cons-
tituição Federal, o voto é facultati-
vo para jovens de 16 e 17 anos, mas 
passa a ser obrigatório a partir dos 
18 anos. Com isso, é necessário 
que os jovens tirem o primeiro 
título eleitoral para que possam 
exercer seus direitos políticos. Por 
conta da pandemia da covid-19, é 
possível fazer a emissão do títu-
lo de forma on-line por meio do 
sistema TítuloNet, através de um 
computador, tablet ou celular.

Ao acessar o sistema, bas-
ta selecionar a opção “não te-
nho” na guia “Título de eleitor” 
e preencher todos os campos 
indicados com dados pessoais, 
como nome completo, e-mail, nú-
mero do RG e local de nascimen-
to. Além dessas informações, é 

preciso anexar pelo menos qua-
tro fotografias ao requerimento 
para comprovação da identidade 
e um comprovante de residência. 
No caso dos homens, é preciso 
ainda enviar o comprovante de 
quitação com o serviço militar.

Após o processamento e 
confirmação dos dados, a versão 
digital do documento poderá ser 
encontrada no aplicativo e-Título 
no celular. Outras informações 
pessoais armazenadas no ban-
co de dados da Justiça Eleitoral 
também podem ser acessadas 
pelo aplicativo.

O andamento do pedido 
pode ser acompanhado na guia 
“Acompanhar Requerimento”, 
basta informar o número do pro-
tocolo gerado na primeira fase 
do atendimento. Se não houver 
pendências, o pedido será pro-

contra a covid-19 tem sido um 
desafio para os gestores muni-
cipais, lembra o advogado. “So-
bretudo os novos prefeitos”. Pela 
Constituição Federal, a responsa-
bilidade por assuntos de saúde é 
compartilhada pela União, esta-
dos e municípios. No âmbito da 
vacinação, a legislação federal 
atribui ao Ministério da Saúde 
a responsabilidade de definir o 
PNI e de comprar as vacinas que 
nele constarem.

Com base nessa orientação, 
Villar lembra do caso do prefeito 
de Duque de Caxias (RJ), Washin-
gton Reis (MDB), e o secretário 
da Saúde, Antônio Manoel de Oli-
veira Neto, que foram intimados 

pela Justiça a cumprirem o Plano 
Nacional de Imunização contra a 
covid-19, do Ministério da Saúde.

O atraso na aplicação da se-
gunda dose da vacina também 
pode gerar complicações para 
os gestores. O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), afirmou em 
decisão que gestores públicos 
podem ser punidos por impro-
bidade administrativa se houver 
atraso na aplicação da segunda 
dose da vacina contra a covid-19.

Pela decisão de Lewando-
wski, as autoridades podem 
mudar a ordem dos grupos 
prioritários, desde que sigam 
critérios técnicos e científicos. 

De acordo com o ministro do 
STF, no entanto, os gestores pú-
blicos poderão ser punidos se a 
mudança prejudicar a aplicação 
da segunda dose.

“A maior cautela dos ges-
tores deve ser pela máxima efi-
ciência na imunização atrela-
da a maior transparência das 
ações, divulgando o máximo de 
informações possíveis acerca da 
população atendida através dos 
portais de transparência e pres-
tando as corretas informações 
aos órgãos de controle e fiscali-
zação”, diz Marco Villar.

O presidente da Apam lem-
bra que uma das maiores caute-
las que devem ser tomadas pelos 
gestores, e talvez o maior desafio, 
seja alinhar a máxima eficiência 
e rapidez na vacinação com o 
total cumprimento das regras 
também contidas no Plano Na-
cional de Operacionalização da 
Vacinação Contra a Covid-19, do 
Ministério da Saúde, em especial 
na correta divisão dos grupos 
prioritários, bem como a me-
lhor estratégia na utilização de 
vacinas de fabricantes diferentes.

Villar destaca que a respon-
sabilidade das prefeituras, por 
sua vez, é manter as equipes das 
unidades básicas de saúde capa-
citadas, bem como prover mate-
riais e infraestrutura de armaze-
namento e de administração das 
vacinas à população.

Advogado Marco Villar é presidente da Associação Paraibana da Advocacia Municipalista

Foto: Assessoria

cessado e o título será gerado.
Pelo sistema do TítuloNet 

também é possível fazer mudan-
ça de município (transferência 
de domicílio eleitoral), verificar 

débitos, alterar dados pessoais, 
mudar o local de votação para 
facilitar a mobilidade e solicitar 
revisão para a regularização de 
inscrição cancelada.

Por conta da pandemia, é possível fazer a emissão do título de forma on-line

Foto: Reprodução
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General  é alvo de uma apuração disciplinar por ter participado de ato político, no Rio, ao lado de Jair Bolsonaro

Presidente proíbe Exército de
divulgar nota contra Pazuello 
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O Comando do Exército 
abriu na segunda-feira (24), 
apuração disciplinar sobre 
a participação do general 
Eduardo Pazuello, ex-minis-
tro da Saúde, em um ato polí-
tico ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro, realizado domingo 
(23), no Rio. Pazuello subiu 
no palanque sem máscara, 
como Bolsonaro, durante 
manifestação que provocou 
aglomeração em um momen-
to de pandemia de covid-19 
e será alvo de processo inter-
no. Comandante em chefe das 
Forças Armadas, o presidente 
proibiu, porém, a divulgação 
de qualquer nota do Exército 
sobre o procedimento aberto 
para investigar a conduta do 
ex-ministro.

Bolsonaro estava em 
Quito - onde acompanhou a 
posse do presidente do Equa-
dor, Guillermo Lasso - quando 
soube pela imprensa que o 
Ministério da Defesa e o Co-
mando do Exército divulga-
riam nota para explicar que 
Pazuello responderia a uma 
apuração disciplinar. A de-
cisão de abrir o processo foi 
tomada pelo comandante-ge-
ral do Exército, general Paulo 
Sérgio Nogueira de Oliveira, 
após ouvir todos os integran-
te do Alto Comando.

Contrariado, o presiden-
te telefonou, então, para o 
ministro da Defesa, general 
Braga Netto, e deu a ordem de 
silêncio. O fato causou cons-
trangimento entre os mem-
bros do Alto Comando do 

Exército, que resolveu tomar 
medidas contra Pazuello, um 
general da ativa, sem dar ne-
nhuma explicação à opinião 
pública.

Irritação com Mourão
O Estadão apurou que 

Bolsonaro também ficou ir-
ritado com o vice-presidente 
Hamilton Mourão. Em entre-
vista na segunda-feira (24), 
Mourão criticou Pazuello por 
ter comparecido à manifes-
tação e lembrou que tanto o 
Estatuto Militar como o Regu-
lamento Disciplinar do Exér-
cito proíbem a participação 
de oficiais da ativa em atos 
políticos.

Para o vice-presiden-
te, o ex-ministro da Saúde 
“entendeu que cometeu um 
erro” após conversar com 
seus superiores. “Acho que 
o episódio será conduzido à 
luz do regulamento, o qual 
prevê que se avalie o tipo de 
transgressão eventualmente 
cometido e se aplique a pu-
nição prevista para o caso”, 
disse Mourão, que nos gover-
nos Dilma Rousseff e Michel 
Temer já recebeu sanções 
por ter feito manifestações 
políticas (mais informações 
nesta página). “Isso tem sido 
muito claro em todos os pro-
nunciamentos dos coman-
dantes militares e do próprio 
ministro da Defesa. Eu sei 
que o Pazuello já entrou em 
contato com o comandante 
informando ali, colocando a 
cabeça dele no cutelo, enten-
dendo que cometeu um erro.”

A situação é delicada por-
que envolve o próprio Bolso-
naro, que passou o microfone 
para Pazuello falar durante o 

ato político. Agora, o general 
está sujeito a punições que 
vão de advertência verbal a 
suspensão, podendo até mes-
mo, em tese, chegar à prisão 
de 30 dias. Além disso, há for-
te pressão para que Pazuel-
lo - general intendente, que 
atingiu o máximo posto nessa 
arma, ou seja, três estrelas - 
passe para a reserva. Até hoje, 
no entanto, o general sempre 
resistiu a essa ideia, mesmo 
quando, no cargo de ministro, 
era pressionado a se afastar 
da ativa.

De qualquer forma, ape-
sar da ordem de Bolsonaro 
para que o Exército não pro-
longue o assunto, o processo 
para investigar a transgressão 
disciplinar de Pazuello - dan-
do a ele amplo direito de de-
fesa nos próximos três dias 
úteis, a contar de ontem - já 
foi aberto pelo Exército.

Na arena política, o epi-
sódio desgastou ainda mais a 
imagem do governo, e a cúpu-
la da Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) da Covid 
quer convocar novamente 
Pazuello para prestar depoi-
mento.

“A procissão no Rio em 
louvor ao vírus é declaração 
de guerra ao SUS”, escreveu 
o relator da CPI, senador Re-
nan Calheiros (MDB-AL), em 
postagem nas redes sociais. 
“Pazuello pisoteia disciplina e 
hieraquia e ri a céu aberto. A 
CPI terá muito assunto”, afir-
mou Renan. Na semana pas-
sada, após o ex-ministro da 
Saúde depor à CPI, o relator 
apresentou uma lista do que 
chamou de “15 mentiras” con-
tadas por ele à comissão parla-
mentar do Senado.

Eduardo Pazuello é general da ativa, portanto está proibido pelo Exército de participar de atos políticos

Foto: Agência Estado

Eleições de 2018

TSE determina a quebra de sigilo
contra a chapa Bolsonaro-Mourão

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) autorizou a quebra 
dos sigilos, junto a operadoras 
de telefonia, de usuários iden-
tificados como responsáveis 
pelo ataque hacker ao gru-
po virtual Mulheres Unidas 
contra Bolsonaro durante as 
eleições de 2018. A página 
reunia mais de 2,7 milhões 
de pessoas no Facebook e, na 

época, teve o nome alterado 
para Mulheres com Bolsona-
ro #17. Os responsáveis pela 
invasão também passaram a 
compartilhar publicações de 
apoio à campanha bolsonaris-
ta e mensagens ofensivas aos 
membros do grupo.

A decisão foi tomada 
pelo ministro Luís Felipe Sa-
lomão, Corregedor-Geral da 
Justiça Eleitoral, na segunda-
feira (24). Ele também inti-
mou empresas de telefonia 
a fornecerem dados cadas-

trais dos números de telefo-
ne identificados pela Polícia 
Federal e determinou que 
empresas de tecnologia le-
vantem os registros de acesso 
ao grupo. Pediu ainda que o 
Twitter informe, em até cinco 
dias, o número de IP (código 
identificação de dispositivos 
conectados à internet) do 
celular ou computador usa-
do para publicar, na conta 
do presidente Jair Bolsonaro 
(sem partido), mensagem 
de agradecimento ao grupo. 

“Obrigado pela consideração, 
Mulheres de todo o Brasil!”, 
escreveu Bolsonaro.

A decisão foi tomada de-
pois que o plenário do TSE deci-
diu, em meados do ano passado, 
reabrir a fase de produção de 
provas nas ações abertas para 
investigar o crime cibernético. 
Os processos são movidos pelas 
coligações dos ex-candidatos 
Marina Silva (Rede) e Guilher-
me Boulos (PSOL), que pedem a 
cassação da chapa bolsonarista 
eleita em 2018.

Atuação divide Forças Armadas
A atuação de Pazuello divide as 

Forças Armadas desde sua passagem 
pelo Ministério da Saúde, conside-
rada desastrosa. Em março, quando 
ele deixou o cargo, dizendo ter sido 
vítima de perseguição porque políti-
cos ficaram insatisfeitos com a falta 
de “pixulé”, generais do Planalto 
o chamaram para uma conversa e 
houve ali uma discussão.

Os comentários de Pazuello 
repercutiram tão mal que, em de-
poimento à CPI, ele negou que 
“pixulé” significasse propina - disse 
que eram recursos não aplicados em 
programas.

Na avaliação do general da 

reserva Francisco Mamede de Brito 
Filho, o ato de indisciplina cometido 
por Pazuello é “grave” e a Força 
poderá sofrer desgaste ainda maior, 
dependendo do desdobramento do 
caso. 

“A coisa foi escancarada. Vai ser 
difícil dizer que não houve trans-
gressão. O que vai se discutir é se o 
comandante (do Exército) foi brando 
ou pesado. Ninguém sabe qual vai 
ser o peso da mão do comandan-
te. O que está em jogo, em última 
análise, é a imagem da instituição e 
a disciplina, que tem de ser preser-
vada nesse momento que estamos 
vivendo”, afirmou Brito Filho.

O Instituto de Tecno-
logia em Imunobiológi-
cos da Fundação Oswaldo 
Cruz (Bio-Manguinhos/
Fiocruz) retomou ontem 
a produção da vacina Ox-
ford/AstraZeneca contra 
covid-19, que estava inter-
rompida desde a última 
quinta-feira (20). A linha 
de produção pôde ser rea-
tivada porque um novo 
carregamento do ingre-
diente farmacêutico ativo 
(IFA) chegou da China no 
último sábado (22).

A Fiocruz recebeu no 
fim de semana insumo su-
ficiente para produzir 12 
milhões de doses, o que 
assegura a produção de 
vacinas até a terceira se-
mana de junho e entregas 
ininterruptas ao Progra-
ma Nacional de Imuniza-
ções (PNI) até 3 de julho.

O IFA é considerado o 
componente mais impor-
tante da vacina, por con-
ter as informações gené-
ticas que vão despertar a 
resposta imunológica con-
tra o novo coronavírus. O 
insumo é transportado a 
uma temperatura de -55 
graus Celsius e precisa ser 
descongelado lentamente 
ao chegar à fábrica.

O processo de pro-
dução das vacinas em Bio
-Manguinhos inclui um 
longo protocolo de contro-
le de qualidade, que demo-
ra até quatro semanas para 
garantir a eficácia e a segu-
rança do lote fabricado, até 
a liberação para o PNI, do 
Ministério da Saúde.

As doses que come-
çarão a ser produzidas 
devem ser entregues para 
o Sistema Único de Saúde 
(SUS) somente entre 14 e 
19 de junho.

Próximas entregas
Cronograma apre-

sentado na última quinta-
feira (20) pelo vice-pre-
sidente de Produção e 
Inovação da Fiocruz, Mar-
co Krieger, à Comissão de 
Enfrentamento à Covid-19 
da Câmara dos Deputados 
previa que as próximas en-
tregas semanais seriam de 
4,9 milhões, 5,1 milhões e 
2,8 milhões de doses.

Na última sexta-feira 
(21), foram entregues 6,1 
milhões - 800 mil doses a 
mais do que a previsão ini-
cial. Segundo Krieger, a Fio-
cruz deve entregar mais 26 
milhões de doses ao PNI até 
o início de julho e chegar ao 
total de 62 milhões com os 
carregamentos de IFA que já 
chegaram ao Brasil.

Fiocruz retoma a 
produção de vacinas

CCJ da Câmara aprova admissibilidade
de projeto da reforma administrativa

Após oito meses da sua 
chegada ao Congresso, a refor-
ma administrativa foi aprovada 
na Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Câmara ontem, 
por 39 votos favoráveis e 26 
contrários. O texto sofreu três 
mudanças nessa fase.

O relator, Darci de Matos 
(PSD-SC), excluiu alguns concei-
tos sobre princípios da adminis-
tração pública, como subsidia-
riedade; barrou a extinção de 

autarquias por decreto e liberou 
ocupantes de cargos típicos do 
Estado a terem outras ativida-
des remuneradas. Essa foi a 
primeira fase de um longo cami-
nho que a Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) do Executi-
vo ainda terá de percorrer antes 
de se tornar lei.

O texto segue agora para uma 
comissão especial, ainda a ser cria-
da, que terá o prazo de 40 sessões 
para a análise. O presidente desse 
colegiado deve ser o deputado 
Fernando Monteiro (PP-PE) e o re-
lator, Arthur Maia (DEM-BA).

Depois, precisa ser apro-
vada em dois turnos pelo ple-
nário da Casa, antes de ir ao 
Senado. Como se trata de uma 
alteração na Constituição, o 
texto precisa do voto favorável 
de, pelo menos, 3/5 dos parla-
mentares de cada Casa, isto é, 
308 dos 513 deputados e 49 
dos 81 senadores, em dois tur-
nos de votação.

Na comissão especial, de-
putados devem debater sobre 
o mérito da proposta e podem 
fazer mudanças significativas 
no texto do governo.

O relator da CCJ, por exem-
plo, já defendeu tratamento 
diferenciado para as carreiras 
típicas de Estado, como audi-
tores fiscais e policiais, com a 
substituição ao chamado vín-
culo de experiência, período 
em que o servidor concursa-
do tem que passar antes de 
assumir efetivamente o cargo 
e garantia a estabilidade. Ele 
também sugeriu conceituar na 
comissão especial o que são as 
carreiras típicas que deverão 
ser reguladas posteriormente 
por projetos de lei.

Eliane Cantanhêde, 
Felipe Frazão e 
Lauriberto Pompeu 
Agência Estado

Camila Turtelli
Agência Estado

Rayssa Motta e 
Fausto Macedo
Agência Estado

Vinícius Lisboa
Agência Brasil
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Campanha de vacinação em massa, iniciada no final de 2020, foi acelerada pelo presidente americano Joe Biden

EUA vacinam a metade da 
população adulta contra covid
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Agência Estado

Metade dos adultos nos Es-
tados Unidos já está vacinada 
contra a covid-19, informou a 
Casa Branca, acrescentando que 
cerca de 163,9 milhões de pesso-
as - 60% da população adulta - já 
receberam ao menos uma dose 
dos imunizantes usados no país.

A campanha de vacinação 
em massa, iniciada no final de 
2020, foi acelerada pelo presi-
dente americano Joe Biden, que 
havia prometido aplicar 200 
milhões de doses em seus 100 
primeiros dias de governo - meta 
ultrapassada. A média móvel de 
doses aplicadas diariamente 
subiu de 691,2 mil em 19 de ja-
neiro para 1,6 milhão em 16 de 
fevereiro, quase um mês após a 
posse do democrata. Biden quer 
garantir que 70% dos adultos no 
país recebam ao menos uma dose 
da vacina antes do dia 4 de julho, 
quando se comemora o dia da in-
dependência dos Estados Unidos.

Somente na última semana 
o país viu uma queda de 23% 
no número de novos casos de 
covid-19 e 4% no número de 
mortes causadas pela doença. 
A média móvel relativa às hos-
pitalizações também caiu.

Em março deste ano, a Casa 
Branca impulsionou a campanha 
para a vacinação e estendeu o 
direito a “todos os adultos nos 
Estados Unidos”. A medida abriu 
espaço para imigrantes ilegais e 
turistas receberem o imunizante. 
Reportagem do Estadão mostrou 
que há um descompasso entre 
o número de vacinas aplicadas 
pelos países ricos e pobres. Situa-
ção que nem mesmo a quebra de 
patentes dos imunizantes deve 
reverter no curto prazo.

Encontro

Joe Biden e Vladimir Putin vão se 
reunir presencialmente na Suíça
Iander Porcella
Agência Estado

O presidente dos Es-
tados Unidos, Joe Biden, se 
reunirá com o mandatário 
da Rússia, Vladimir Putin, 
em 16 de junho, informou a 

Casa Branca ontem. O encon-
tro presencial ocorrerá em 
Genebra, na Suíça.

“Os líderes discutirão 
toda a gama de questões 
urgentes, à medida que 
buscamos restaurar a pre-
visibilidade e a estabilidade 

da relação EUA-Rússia”, diz 
um comunicado do governo 
americano.

Segundo a porta-voz da 
Casa Branca, Jen Psaki, não 
há pré-condições para a re-
união. Ela frisou que Biden 
conversará com Putin sobre 

questões da Ucrânia e de Be-
larus, por exemplo. Em uma 
coletiva de imprensa, a as-
sessora disse que o encontro 
não deve ser visto como uma 
“recompensa” ao líder russo, 
mas como uma “parte vital” 
dos interesses americanos.

Agência Estado

Ao menos 14 pes-
soas morreram no último 
domingo, no interior do 
Peru, em um ataque atri-
buído a dissidentes do 
grupo guerrilheiro maoís-
ta Sendero Luminoso. 
O ataque ocorre a duas 
semanas da eleição pre-
sidencial, que será dispu-
tada entre a conservadora 
Keiko Fujimori e o esquer-
dista Pedro Castillo.

De acordo com o Mi-
nistério da Defesa, o mas-
sacre aconteceu no Valle 
de los Rios Apurímac, Ene 
e Mantaro, região monta-
nhosa que concentra 75% 
da produção de cocaína 
da América Latina.

Ao redor dos corpos 
das vítimas - alguns quei-
mados - foram encontra-
dos panfletos com a assi-
natura de membros ainda 
ativos do Sendero. As men-
sagens incentivavam os 
peruanos a boicotar as vo-
tações que devem aconte-
cer no dia 6 de junho.

As informações des-
tacadas pelo comando das 
Forças Armadas do Peru 
revivem o conflito armado 
que deixou 69 mil mortos 
no país nas últimas dé-
cadas do século 20. Em 
1990, Alberto Fujimori foi 

eleito para a Presidência e 
permaneceu no poder por 
dez anos. Depois, ele foi 
condenado e hoje cumpre 
pena de 25 anos por viola-
ção de direitos humanos.

À época, Abimael Guz-
mán liderou uma insur-
gência do Sendero contra 
o governo autoritário de 
Fujimori. Após ser cap-
turado, Guzmán ordenou 
que os seguidores bai-
xassem as armas. Autori-
dades consideram que as 
últimas células ativas do 
grupo atuam em proximi-
dade com o narcotráfico e 
se concentram na região 
de Valle de los Rios.

O ataque acontece em 
meio a uma nova polari-
zação ideológica no país. 
Keiko Fujimori, filha do 
ex-ditador peruano e re-
presentante conservado-
ra, enfrenta o candidato 
da esquerda Pedro Castil-
lo, professor e líder sindi-
cal. Os panfletos encontra-
dos no local do massacre 
acusavam os seguidores 
de Fujimori de traidores. 
Já Castillo é acusado de 
simpatizar com os guerri-
lheiros. Para seus oposito-
res, sua vitória colocaria o 
país em um estado de con-
flito novamente.

“Nós condenamos o 
uso político que o ‘Fuji-

morismo’ está fazendo 
sobre esta tragédia”, afir-
mou a assessora de Castil-
lo, Betssy Chávez, em sua 
conta pessoal no Twitter. 
As pesquisas mostram 
que Castillo lidera a corri-
da eleitoral por 10 pontos.

Por outro lado, o con-
sultor de segurança pe-
ruano Pedro Yaranga diz 
acreditar que o país pode 
viver um novo período de 
escalada da violência se 
Keiko vencer a disputa, já 
que as facções senderistas 
devem promover ataques 
contra o governo da filha 
do ex-ditador. “Nós esta-
mos voltando para algo 
que achamos que tínha-
mos ultrapassado”.

Em sua conta pessoal 
no Twitter, Keiko afirmou 
que, se eleita, se compro-
mete a manter “a demo-
cracia, a liberdade de im-
prensa e a separação dos 
poderes”. 

As Nações Unidas 
emitiram nota em soli-
dariedade às vítimas e 
parentes. Ao condenar 
o ataque, pediu que os 
partidos conduzam uma 
campanha responsável 
e promovam uma convi-
vência pacífica. Os milita-
res peruanos considera-
ram os assassinatos “um 
ato de genocídio”.

Peru: ataque deixa 14 
pessoas mortas no interior 

Chile libera  
viagens 
internas de 
vacinados

Agência Brasil

O Chile permitirá, a 
partir desta semana, maior 
liberdade de deslocamento 
pelo país às pessoas vaci-
nadas contra a covid-19, 
embora tenham que conti-
nuar cumprindo medidas 
sanitárias de prevenção, 
informaram autoridades 
do governo.

Pessoas que tenham 
tomado as duas doses de 
vacinas poderão transitar 
por diferentes municípios, 
mesmo sob quarentena par-
cial ou total, algo que até ago-
ra era restrito, e se deslocar 
entre regiões do país.

No entanto, as autori-
dades estenderam a proibi-
ção de viagens internacio-
nais e de chegadas ao país 
até o dia 15 de junho.

Essa autorização não 
dá benefícios, apenas exime 
de certas restrições a pesso-
as que já tenham se vacina-
do e que, portanto, repre-
sentam menor risco para 
outros e para si mesmos”, 
disse o ministro porta-voz 
do governo, Jaime Bellolio. 
O Chile vacinou 9,6 milhões 
de pessoas com pelo menos 
a primeira dose contra a co-
vid-9, enquanto 7,7 milhões 
já receberam as duas doses. 
O país tem população total 
de 19 milhões. 

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reunirá com o mandatário da Rússia, Vladimir Putin, no próximo dia 16 de junho

Fotos: Fotos Públicas
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Expectativa é que o setor aumente em até 5,5% o número de negócios realizados no mês de junho em todo o estado

O anúncio, por parte do 
Governo da Paraíba, da an-
tecipação da parcela do 13º 
salário para os servidores 
públicos estaduais da ativa e 
inativos gerou expectativa po-
sitiva no comércio paraibano. 
Segundo representantes do 
setor, o dinheiro extra deve-
rá incrementar as vendas em 
um momento difícil da econo-
mia. O presidente da Federa-
ção do Comércio de Bens e de 
Serviços do Estado da Paraíba 
(Fecomércio), Marconi Me-
deiros, espera que esse recur-
so resulte em um aumento de 
5,5% nas vendas em junho, se 
comparado ao mesmo perío-
do do ano passado. 

O pagamento da folha es-
tadual deste mês, juntamente 
com a primeira parcela do 
abono previsto para junho, 
irá gerar um incremento su-
perior a R$ 600,8 milhões no 
Estado. “A injeção de mais de 
R$ 600 milhões na economia 
do Estado é muito importan-
te, pois movimenta, de forma 
positiva, o comércio, os ser-
viços e o turismo. Com o au-
mento no número de vendas, 
a consequência é um número 
também maior de contra-
tações, fazendo um ciclo de 
crescimento da geração de 
emprego e renda”, declarou 
Marconi Medeiros. 

Segundo ele, o recurso 
ainda garante um setor aque-
cido para o período do São 
João, época tão marcante no 
Nordeste. “Embora não seja 
possível realizar as festas da 
forma tradicional, devido à 
pandemia da covid-19, os 
consumidores preparam suas 
casas para celebrar os feste-
jos juninos”, completou. 

O presidente da Câma-
ra dos Dirigentes Lojistas de 
João Pessoa (CDL-JP), Nivaldo 
Vilar, não arriscou dizer um 
percentual de aumento nas 
vendas na capital. “Mas esse 
dinheiro é bem-vindo para o 
setor produtivo. O comércio 

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

Antecipação do 13o na Paraíba 
deve ampliar vendas no comércio 
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0,23%
R$ 5,337

0,49%
R$ 6,536

0,06%
R$ 7,551

-0,84%
122.987 pts

Mundo e Marketing Georgina Luna
georginaluna@gmail.com | Colaboradora

A cultura do cancelamento é uma for-
ma que a sociedade tem, nos dias atuais, 
de comunicar que não gostou de tal ação, 
publicidade ou posicionamento de uma 
marca, seja ela empresa ou pessoa. Ou seja, 
um determinado público se posiciona con-
tra pessoas que cometem erros através de 
comentários desnecessários ou atitudes 
contraditórias. O cancelamento pode ser 
definido como um boicote. E é, geralmente, 
na internet que tudo começa. A revolta se 
espalha e o cancelado é exposto a milhares 
de pessoas.

E vocês sabem o motivo pelo qual a cul-
tura do cancelamento tem tanta força? Sim, 
caro leitor, o consumidor da atualidade tem 
total conhecimento do seu poder de influên-
cia, não esqueçam que com o surgimento da 
internet e principalmente das redes sociais, 
saímos (exato, também sou uma cliente) da 
posição de meros expectadores para forma-
dores de opiniões. Quando somos bem ou 

mal atendidos expomos isso no instagram, 
facebook, twitter, whatsapp, e se o que di-
vulgamos for algo principalmente negativo, 
surge uma série de curtidas, comentários e 
compartilhamentos. Todo este movimento 
toma uma forma exponencial e viral em 
questão de segundos. Não esqueçam, um 
post seu atinge em média quantas pessoas? 
E caso ele seja replicado, o perfil que o repli-
cou tem o alcance de quantos outros grupos 
e comunidades? 

Uma pesquisa realizada pela empresa 
de comunicação Porter Novellicom feita com 
1.004 adultos dos Estados Unidos, revelou 
que 72% dos ouvidos se sentem mais capa-
citados do que nunca para compartilharem 
seus pensamentos ou opiniões sobre as em-
presas, e 64% usam redes sociais para dar 
esse feedback. O estudo ainda mostrou quais 
seriam os motivos pelos quais eles deixariam 
de seguir uma empresa.

70% disseram que estariam dispostos a 

cancelar uma marca se ela dissesse ou fizes-
se algo ofensivo em relação à justiça racial. 
Outros 69% apontariam empresas que vio-
lassem os direitos da mulher, e outros 61% 
desprezariam empresas que minimizassem 
questões ligadas à imigração. Há unidade 
também em temas relacionados ao dia a dia 
dos cidadãos: 68% cancelariam empresas 
que quebrem protocolos relacionados à 
covid-19 e para 57% os que cometam er-
ros relacionados às questões climáticas. E 
aí, preparados para mudar algum modelo 
interno no seu negócio? Ou sua empresa 
já está organizada para não ser cancelada? 
Mas, caso precise de alguns ajustes, o que 
poderia ser feito para que sua marca não caia 
na “boca do povo”? Abaixo mostro algumas 
dicas que podem ser aplicadas.

A criação de uma marca envolve comu-
nicação, público com o qual você se relaciona 
e principalmente o posicionamento e os va-
lores. Por essa razão, as estratégias precisam 

O poder de influência do consumidor: o que 
fazer para minha marca não ser cancelada?

ser bem definidas tanto dentro como fora 
da empresa. Ao elaborar seu planejamento 
de marketing veja se suas estratégias estão 
alinhadas com a missão, visão e valores da 
empresa. Antes, verifique se estes estão em 
acordo com o que os consumidores querem 
enxergar numa marca. Depois analise, o 
que você comunica está alinhado com estes 
propósitos? Sua marca divulga algo, não é? 
Por isso tenha cuidado com publicações, 
conteúdos e parcerias. E aqui fica um alerta 
para as parcerias. Não é só sua imagem que 
fala muito sobre você, com quem você anda 
também!

E já que o tema é o cancelamento das 
marcas que se iniciam nas redes sociais digi-
tais, trago aqui para vocês umas ferramentas 
que acompanham em tempo real quem ga-
nha ou perde mais seguidores no instagram, 
facebook, tiktok e youtube: Instastatistics, 
Blastup e Social Stats. Através delas você 
pode monitorar como está o perfil da sua 
marca, se positivo ou negativo.

E para encerrar este artigo, deixo aqui 
um convite para aguardar a próxima publica-
ção, à qual foi dissertar sobre como gerir uma 
crise, caso isso venha acontecer, abraços!

A Prefeitura de João 
Pessoa garantiu ontem o 
pagamento dos salários 
de maio dentro do mês 
trabalhado e a antecipa-
ção da primeira parcela 
do 13º salário a todos 
os servidores munici-
pais no próximo mês. De 
acordo com o planeja-
mento da equipe econô-
mica, os salários de maio 
acontecem amanhã e 
sexta-feira (28). 

Já a  antecipação do 
décimo ocorrerá nos dias 
10 e 11 de junho, quando 
o pagamento será credi-
tado na conta dos servi-
dores municipais, sendo 
o primeiro dia para os 
aposentados e pensionis-
tas e, o segundo dia para 
os servidores da ativa.

“Junto com o paga-
mento dos salários de 
maio vamos estar inje-
tando cerca de R$ 140 
milhões na economia da 
nossa cidade neste mo-
mento de tanta preocu-
pação com os efeitos da 
pandemia nas questões 
sociais”, destacou o pre-
feito Cícero Lucena.

Em relação aos sa-
lários de maio, de acor-
do com a Secretaria de 
Administração (Sead), 
amanhã receberão os 
proventos os servidores 
aposentados e pensio-
nistas do Instituto de 
Previdência do Municí-
pio (IPM). Na sexta-feira 
é a vez dos servidores 
da ativa, entre efetivos 
comissionados e presta-
dores de serviço.

PMJP inicia 
pagamento 
dos salários 
amanhã

para os funcionários do le-
gislativo campinense, o que, 
segundo ele, deve represen-
tar uma injeção de cerca de 
R$ 600 mil na economia da 
Rainha da Borborema. 

“Além disso, o retorno do 
pagamento do auxílio emer-
gencial, embora que com va-
lores reduzidos, também ira 
incrementar algumas cifras 
no comércio, o que permite a 
sobrevida das empresas, que 
já vêm sendo duramente atin-
gidas devido à pandemia do 
novo coronavírus há mais de 
um ano”.

Carlos Botelho declarou 
que ainda é cedo para avaliar 
o quanto esses valores deve-
rão representar em percen-
tual. Mas adiantou que nada 
será igual ao ano passado, 
quando o comércio estava de 
portas fechadas, em atendi-
mento apenas através de tele 
entrega. De acordo com ele, a 
CDL-CG está acompanhando a 
situação pandêmica no Esta-

do, ao mesmo tempo em que 
o setor se mantém confiante 
na recuperação dos prejuí-
zos acumulados ao longo dos 
meses. “A antecipação do 13º 
sempre que é adotada pelos 
poderes Executivos e Legisla-
tivos gera bons lucros”.

 
Orientações
Com o dinheiro na mão, o 

que não falta no trabalhador 
é o desejo de consumir. Mas 
o planejador financeiro Cre-
so Rocha, alerta que é preciso 
analisar como está a situação 
econômica antes de gastar ou 
guardar a parcela do 13º salá-
rio. Se o cidadão estiver com 
acúmulo de débitos, o correto 
é priorizar essas obrigações.

Segundo ele, a chegada 
de um dinheiro extra deixa 
três opções de uso: gastar, 
aplicar e pagar pendências 
econômicas. “Se a pessoa está 
com problemas financeiros, o 
ideal é resolver. Pagar o cartão 
de crédito, o cheque especial,  

renegociar e tentar baixar o 
valor da dívida para  poder 
pagar”.

Já quem está com as fi-
nanças mais equilibradas, 
pode escolher entre consu-
mir ou investir. Creso Rocha 
explicou que, se a escolha for 
pela aquisição de um bem ou 
serviço, deve-se antes de tudo 
fazer a perguntar: isso é real-
mente necessário? Se não for, 
o melhor é aguardar um me-
lhor momento da economia 
para usufruir esse recurso. 
“Porque fazer dívida em um 
momento como esse não é 
aconselhável”, frisou. 

Se o trabalhador quiser 
investir este abono, alterna-
tivas não faltam no mercado, 
mas segundo Creso Rocha a 
mais adequada depende do 
perfil de cada cidadão. Um 
dos pontos que se deve aten-
tar é o tempo que a pessoa 
pretende deixar o dinheiro 
guardado e quanto pretende 
investir.

vem sofrendo muito com a 
pandemia porque, sem a rea-
lização de muitos eventos, as 
pessoas não compram ves-
tuário, calçado e maquiagem. 
Tudo é uma cadeia”, afirmou.

Já o presidente da Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de 
Campina Grande (CDL-CG), 
Carlos Botelho, afirmou que 
além do Governo do Estado, 
a Câmara Municipal da cida-
de já anunciou que também 
deverá antecipar o benefício 

É o valor a ser injetado 
na economia estadual 
com o pagamento feito 

aos servidores

R$ 600 mi

Lojistas esperam que o dinheiro extra incremente as vendas em um momento difícil da economia, mas especialista recomenda cautela aos consumidores

Foto: Evandro Pereira
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Mais de 80 mil microempreendedores individuais ainda não enviaram a declaração anual e o prazo termina dia 31
Faltando menos de uma 

semana para o fim do pra-
zo de entrega da Declaração 
Anual do Simples Nacional 
para o MEI (DASN-SIMEI), 
que se encerra no próximo 
dia 31, somente 45,2% do to-
tal de microempreendedores 
individuais da Paraíba regis-
trados em 2020 já fizeram o 
procedimento. 

Informações da Receita 
Federal apontam que, até 31 
de dezembro do ano passa-
do, a Paraíba contava com 
153.806 MEIs registrados e 
que devem fazer a declaração. 
Até a última segunda-feira 
(24), dados mais recentes do 
órgão contabilizam que ape-
nas 69.521 microempreende-
dores individuais do estado já 
efetuaram suas declarações. 
O envio da DASN-SIMEI, tam-
bém conhecida como Decla-
ração Anual de Faturamento, 
é uma das obrigações e res-
ponsabilidades que o MEI 
deve apresentar anualmente. 
O documento que deve ser 
enviado este ano se refere ao 
exercício financeiro de 2020 
e é obrigatório para MEIs que 
estavam com o cadastro ativo 
no ano passado.

Conforme explicou a 
analista técnica do Sebrae 
Paraíba, Rosário Brito, a de-
claração deverá ser preen-
chida na página do Portal do 
Empreendedor na internet 
(http://www.portaldoem-
preendedor.gov.br). “Todo 
ano o microempreendedor 
individual deve declarar o va-
lor total de todas as suas ven-
das de mercadorias e presta-
ção de serviços, sem deduzir 
nenhuma despesa (fatura-
mento bruto), relativo ao ano 
anterior. A declaração é feita 
com as informações constan-
tes no Relatório Mensal das 
Receitas Brutas”, afirmou.

A analista enfatizou que, 
caso o MEI não entregue o do-
cumento durante o prazo es-
tipulado pela Receita Federal, 
ficará sujeito ao pagamento 
de multa no valor mínimo de 
R$ 50,00. “Após a entrega da 
declaração em atraso, a notifi-
cação do lançamento e os da-
dos do DARF para pagamento 
da multa serão gerados au-
tomaticamente e constarão, 
ainda, do recibo de entrega. 
Caso o pagamento seja feito 
em até 30 dias, a multa será 
reduzida em 50%, totalizan-
do R$ 25,00”, salientou.

Palestra 
Para os microempreen-

dedores individuais que ainda 
não fizeram a declaração anual 
e estão com dúvidas ou difi-
culdades ao preencher o do-
cumento, o Sebrae Paraíba vai 
promover, na próxima sexta-
feira (28), uma palestra sobre 
o DASN-SIMEI. Trata-se de um 
evento gratuito, voltado exclu-
sivamente para Pessoa Jurídi-
ca, e que será realizado das 9h 
às 12h através do WhatsApp. 

Apenas 45% dos MEIs da PB 
estão em dia com a Receita
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Vendas do Tesouro Direto 
superam resgates em abril

As vendas do Tesouro 
Direto superaram os res-
gates, em abril, em R$ 614 
milhões. No mês, as vendas 
atingiram R$ 2,171 bilhões. 
Já os resgates somaram R$ 
1,557 bilhão, sendo R$ 1,531 
bilhão relativos a recompras 
e R$ 26,3 milhões a venci-
mentos. Os números cons-
tam do balanço do Tesouro 
Direto divulgado ontem, em 
Brasília, pela Secretaria do 
Tesouro Nacional.

O balanço mostra que 
os títulos mais procurados 
pelos investidores foram os 
indexados à inflação (Tesou-
ro IPCA+ e Tesouro IPCA+ 
Juros Semestrais), cuja par-
ticipação nas vendas atingiu 
42,7%. O título indexado à 
Selic (Tesouro Selic) corres-
pondeu a 36,5% do total e 
os prefixados, 20,8%.

Em relação ao prazo de 
emissão, 15,3% das vendas 
no Tesouro Direto no mês 
corresponderam a títulos 
com vencimentos acima de 
dez anos. As vendas de tí-
tulos com prazo entre cinco 
e dez anos representaram 
48,9% e aquelas com pra-
zo entre um e cinco anos, 
35,8% do total.

Expansão
No mês, houve 373.825 

operações de venda de tí-
tulos a investidores. A uti-
lização do programa por 
pequenos investidores pode 
ser observada pelo conside-
rável número de vendas até 
R$ 5 mil, que correspondeu 
a 84,7% do total em abril. O 
valor médio por operação 
foi de R$ 5.808,28.

Em abril, o estoque do 
Tesouro Direto alcançou 
R$ 63,92 bilhões, o que 
significa expansão de 1,7% 

em relação a março (R$ 
62,83 bilhões) e alta de 
6,1% sobre abril de 2020 
(R$ 60,24 bilhões).

Os títulos remunerados 
por índices de preços res-
pondem pelo maior volume 
no estoque: 54,2% do total. 
Na sequência, aparecem 
os títulos indexados à taxa 
Selic, com participação de 
25,7%, e, por fim, os títulos 
prefixados: 20,2%.

Em relação aos investi-
dores, em abril 357.926 no-
vos participantes se cadas-
traram no Tesouro Direto. O 
total de investidores cadas-
trados atingiu 10.643.707, o 
que representa alta de 57,2% 
nos últimos 12 meses.

O número de inves-
tidores ativos chegou a 
1.503.720, uma variação 
de 20,6% em 12 meses. 
No mês, o acréscimo foi de 
23.915 novos investidores 
ativos.

O presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), defendeu on-
tem a criação de um pro-
grama permanente e mais 
robusto de renda mínima 
no país, após o debate so-
bre a extensão ou não do 
auxílio emergencial por 
mais um período. “Cabe a 
nós identificarmos se os 
quatro meses do auxílio 
este ano serão suficientes, 
ou se teremos que pror-
rogar por um ou dois me-
ses. Independentemente 
disso, precisamos pensar 
em um programa para 
melhorar ou substituir 
o Bolsa Família com um 
valor maior. Em um país 
com tantos recursos, com 
certeza encontraremos 
uma solução”, afirmou, 
em participação no BTG 

Pactual Brasil CEO Confe-
rence 2021.

Segundo ele, en-
quanto não há ambiente 
propício para se debater 
esse programa mais pe-
rene de renda cidadã, é 
necessário seguir aten-
dendo as pessoas mais 
vulneráveis. “Os valores 
pagos no auxílio emer-
gencial foram os possí-
veis”, completou.

Teto de gastos
O presidente do Se-

nado enfatizou que o 
teto de gastos foi um im-
portante avanço para o 
país. “É muito importante 
mantermos a responsa-
bilidade fiscal, mas não 
podemos olvidar da res-
ponsabilidade social. O 
Estado brasileiro deve 
estar presente na vida das 
pessoas, principalmen-
te das mais vulneráveis”, 
acrescentou.

Programa de renda 
mínima pode ser fixo

Luciano Nascimento
Agência Brasil

Fabrício de Castro e 
Eduardo Rodrigues
Agência Estado

Próxima semana

Câmara vai discutir mudanças no IR

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Arthur 
Lira (PP-AL), defendeu a vo-
tação de uma reforma tribu-
tária possível, de modo que 
seja aprovada ainda neste 
ano, para que as mudanças 
já possam valer para 2022. 
Segundo ele, a Casa vai dis-
cutir a partir da próxima 
semana a reforma tributá-
ria sobre renda, que inclui 
a fusão do PIS e Cofins e 
mudanças no Imposto de 
Renda para pessoas físicas 
e jurídicas.

Lira disse ainda que 
não é o momento para uma 
discussão açodada sobre o 
tema, mas destacou que é 
provável que a Câmara co-
mece a debater os projetos 

de lei da reforma, que pre-
cisam de um quórum mais 
simples, e o Senado comece 
pelas discussões via Pro-
posta de Emenda à Consti-
tuição, já que o trâmite na-
quela Casa é mais célere.

As declarações foram 
dadas durante evento pro-
movido pelo Banco BTG 
Pactual ontem. “Quero colo-
car em discussão, se todos 
nós tivemos paciência para 
esperar um relatório por 24 
meses. Não podemos nos 
açodar e dizer como vamos 
votar um tema. Vamos para 
essa discussão, mas para 
uma reforma possível. O 
ideal é o que a gente conse-
guir aprovar”, afirmou Lira.

“Eu não me preocupo 
como as propostas chegam, 
mas como elas saem. Em 
tese, é para se aumentar 

a faixa de isenção [do Im-
posto de Renda], diminuir 
o imposto das pessoas ju-
rídicas. Claro, não podemos 
abrir mão da arrecadação, 

mas não podemos aumen-
tar a carga tributária. A 
discussão será sempre polí-
tica e técnica, ouvindo com 

responsabilidade todas as 
áreas para que possamos 
chegar ao equilíbrio”, garan-
tiu o presidente.

Estados e municípios
Lira disse ainda que a 

inclusão de estados e muni-
cípios na reforma tributária 
depende de muito diálogo e 
destacou que os parlamen-
tares sofrem muita pressão 
em suas bases eleitorais. O 
presidente quer priorizar 
as mudanças nos impos-
tos federais para, depois, 
ampliar o debate para os 
demais entes federativos. 
Ele lembrou da reforma da 
previdência, que retirou os 
estados e os municípios da 
proposta original para faci-
litar sua aprovação no Con-
gresso Nacional. “Vamos 
por etapas e vamos come-

çar sem muitas desgastes. 
E tudo isso vai ser discutido 
com os entes para chegar a 
um texto possível a todos”, 
assegurou Lira.

Imposto digital
Questionado sobre a 

possibilidade de incluir um 
novo imposto na proposta, 
nos moldes da antiga CPMF 
– o chamado imposto de 
transações digitais –, Lira 
afirmou que não é o mo-
mento de debater esse tema. 
De acordo com o presidente 
da Câmara, a proposta pre-
cisa ser amadurecida e deve 
chegar por último na dis-
cussão da reforma. “Vamos 
ver lá na frente como última 
alternativa o imposto digi-
tal. Mas não é prioridade do 
momento”, afirmou Arthur 
Lira no evento.

Luiz Gustavo Xavier
Agência Câmara

Sobre nova cobrança, 
Arthur Lira afirmou que 

não é o momento de 
debater o tema

CPMF

Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Deputados federais devem iniciar 
o debate dos projetos de lei da 
reforma, que precisam de quórum 
mais simples e têm trâmite rápido

Acesse o QR Code para realizar 
a inscrição no evento promovido 

pelo Sebrae Paraíba
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Podem participar estudantes das Escolas da Rede Estadual na 1a, 2a e 3a séries do Ensino Médio e egressos de anos anteriores
O programa Se Liga no 

Enem Revisão On-line 2021 
está com inscrições abertas 
para estudantes matricula-
dos em escolas da Rede Es-
tadual na 1ª, 2ª e 3ª séries 
do Ensino Médio, bem como 
para egressos que concluí-
ram o Ensino Médio na Rede 
Estadual de Ensino da Paraí-
ba em anos anteriores. Serão 
ofertadas 4 mil vagas visan-
do à preparação para o Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021. O edital foi 
divulgado no Diário Oficial 
de ontem.

As inscrições podem ser 
realizadas até o dia 31 de 
maio, no site Paraíba Educa, 
pelo link https://paraiba.pb.
gov.br/paraibaeduca. Para 
se inscrever, basta preencher 
o formulário informando 
nome, RG e CPF e optar por 
uma das vagas disponíveis 
na Gerência Regional de Edu-
cação que a escola faz parte.

As aulas estão previstas 
para iniciar no dia 14 de ju-
nho em ambiente virtual, por 
meio da plataforma Google 
Classroom, de segunda-feira 
a sexta-feira, em horário al-
ternativo às aulas regulares. 
Além disso, serão disponi-
bilizados recursos como vi-

deoaulas, textos em PDF, ati-
vidades, simulados on-line, 
podcasts, acompanhamento 
das propostas de redação e 
estudo orientado de acordo 
com as áreas do conheci-
mento disponíveis na matriz 
do Enem.

Serão realizadas tam-
bém lives transmitidas no 
canal do Se Liga No Enem no 
YouTube, com aulas, desafios, 
depoimentos de aprovados e 
dicas, além das videoaulas na 
TV Paraíba Educa no canal 
8.3 da Rede Legislativa.

Aprovações em  2020
Mesmo diante das difi-

culdades que surgiram em 
decorrência da pandemia da 
covid-19, resultando na sus-
pensão das aulas presenciais, 
estudantes da Rede Estadual 
de Ensino se destacaram com 
aprovações e notas acima de 
900 na redação do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2020. A Secretaria 
de Estado da Educação e da 
Ciência e Tecnologia (SEECT) 
registrou 2.656 aprovações 
entre egressos e concluintes 
da 3ª série, dentre eles 385 
estudantes que alcançaram 
pontuação acima de 900 na 
redação, sendo 26 com 980.

Se Liga no Enem Revisão 
On-line 2021 abre inscrição

Edição: Marcos Pereira          Editoração: Bhrunno Maradona
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“João Pessoa: uma cidade criativa” 
é tema de debate em conferência

O papel das políticas 
culturais locais para o dina-
mismo econômico pós-pan-
demia em João Pessoa estará 
em discussão hoje durante a 
reunião anual da Latin Ame-
rican Studies Association 
(LASA), a maior associação 
do mundo de pesquisadores 
que se dedicam ao estudo da 
América Latina.

O evento, que ocorre 
anualmente, começa hoje 
e prossegue até sábado, de 
forma on-line. A conferência 
terá como tema central “Crise 
global, Desigualdades e Cen-
tralidade da Vida”. A mesa 

sobre a capital paraibana, 
que terá o tema “João Pessoa: 
uma cidade criativa”, será 
apresentada pela professo-
ra Valnora Leister, da James 
Madison University, uma das 
mais tradicionais instituições 
americanas. A debatedora 
será a professora Ivani Vasso-
ler-Froelich, da Universidade 
do Estado de Nova York.

A professora Valnora 
Leister ensina Cultura Brasi-
leira e Português na Universi-
dade James Madison, em Har-
risonburg, Virgínia (EUA). Foi 
advogada no Departamento 
Legal do Banco Interameri-

cano de Desenvolvimento 
(BID), em Washington (DC), 
onde exerceu suas funções na 
área de projetos de desenvol-
vimento econômico e social 
na América Latina e Caribe. 
É bacharel e mestre em Ciên-
cias Jurídicas e Sociais pela 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade de São Paulo, e tem 
Mestrado (LLM) e Doutorado 
(DCL) em Direito Internacio-
nal pela Universidade McGill, 
Montreal, Canadá. Foi reci-
piente de bolsas de pesquisa 
no Smithsonian Institution 
(USA) e na Academia de Di-
reito Internacional de Haia, 

 
 

A Fundação Ernâni 
Sátyro, equipamento cul-
tural do Governo do Esta-
do em Patos, no Sertão da 
Paraíba, promoverá até o 
dia 19 de junho, um cur-
so de Escrita Criativa para 
qualquer pessoa que te-
nha interesse em escrever, 
profissionalmente ou não, 
editar ou melhorar sua re-
dação e criatividade.  

O presidente da fun-
dação, Adolpho Crispim, 
explicou que a proposta 
do curso é entregar aos 
alunos ferramentas para 
somar às experiências e 
profissões, estimular o 
intercâmbio de conheci-
mento, trabalhar a inven-
ção e a desconstrução de 
ficções com o apoio da 
teoria e da prática.

“Muita gente gosta e 
quer escrever, mais não 

tem as técnicas adequa-
das, ou algum bloqueio. 
Então pensando nesse 
público resolvemos fa-
zer um curso destinado a 
eles. Através de diálogos e 
algumas ideias essas pes-
soas vão superar o medo 
da página em branco e o 
bloqueio criativo”, frisou 
Adolpho Crispim.

Professores
O curso está sendo 

ministrado pelos profes-
sores Jane Sinara, Iranil-
son Buriti, Delzymar Dias, 
Jahynne Dantas e Janduhi 
Dantas e abrange os gêne-
ros e tipologias textuais; 
escrita criativa na litera-
tura infantojuvenil; inspi-
ração para escrever o co-
tidiano; leitura e literatura 
nacional e poesia e cordel.

As aulas estão acon-
tecendo de forma remota, 
sempre aos sábados, das 
14 às 15h.

Fundação Ernani Sátyro 
promove curso em Patos

na Holanda. Em 2018, foi 
publicado o livro que editou 
“Brazil and the Emergence 
of a Digital Lusosphere” pela 
Lexington Press.

Na BNT Mercosul

Professora Valnora Leister ensina nos EUA

Foto: Divulgação

Lusângela Azevêdo
lusangela013@gmail.com

Aulas de Escrita Criativa serão realizadas na Fundação até o dia 19 de junho

Foto: Divulgação

PBTur realiza a capacitação 
híbrida sobre Destino Paraíba

O Governo da Paraí-
ba, por meio da Empre-
sa Paraibana de Turismo  
(PBTur), promoveu ontem 
uma capacitação para mais 
de dois mil agentes de via-
gens que estão inscritos na 
edição da BNT Mercosul, 
feira no formato híbrido, e 
que foi aberta na noite da 
última segunda-feira, em 
Balneário Camboriú (SC). 
Conforme Débora Luna, 
coordenadora de Marke-
ting da PBTur, a apresenta-
ção foi realizada de forma 
presencial para cerca de 40 
profissionais e na platafor-
ma da feira, que atenderá a 
mais de dois mil agentes de 
viagens.

Durante uma hora - das 
15h30 às 16h30 - Débora 
Luna revelou detalhes so-
bre o Destino Paraíba, mos-
trando o potencial de atra-
ção do roteiro ‘Sol e Mar’, as 
festas populares, entre elas 
o Maior São João do Mun-
do, realizado em Campina 
Grande, bem como diferen-
ciais das praias do litoral 
Norte e Sul, além da exce-
lência da gastronomia, cul-
tura e artesanato. A PBTur 
cedeu um espaço para que 
a Secretaria de Turismo de 
João Pessoa possa apresen-
tar os roteiros pela capital 
paraibana. 

A Paraíba é uma das 
estatais presentes na BNT 
e, até sexta-feira - data 
de encerramento da feira 
- participará de novas ca-
pacitações on-line, assim 
como, até amanhã, das ro-
dadas de negócios com a 
presença de 10 profissio-
nais de operadoras de tu-
rismo e agentes de viagens 
por dia. Nessa atividade, 
conforme Débora Luna, 
as informações são mais 
técnicas e específicas para 
quem está na ponta co-
mercializando os destinos, 
como infraestrutura da ci-

dade e da rede hoteleira, 
assim como os tarifários.

A coordenadora de 
Marketing enfatizou ainda 
que a PBTur está novamen-
te cedendo um espaço para 
a Secretaria de Turismo de 
João Pessoa (Setur-JP), para 
que possa participar de for-
ma efetiva da BNT. Além 
da capacitação desta terça-
feira, a Setur participa ao 
lado da PBTur das rodadas 
de negócios, bem como das 
capacitações online, que 
serão realizadas amanhã e 
sexta-feira. “Como sempre, 
fizemos convites para os 
municípios participarem 
das feiras com a gente e a 
Setur está aproveitando 
essa excelente oportunida-
de”, disse a executiva.

Paraíba na Caixa
Já o departamento de 

Marketing da Empresa Pa-
raibana de Turismo (PBTur) 
iniciou, neste mês de maio, 
uma ação de divulgação do 
Destino Paraíba com um 
baixo custo operacional e 
com ótimos resultados em 
engajamento e visualização 
dos principais roteiros tu-
rísticos do estado na rede 
mundial de computadores. 
É a campanha “Paraíba na 

Caixa”. A partir dos perfis 
nas redes sociais de vários 
influenciadores digitais, 
foram selecionados inicial-
mente aqueles que já divul-
garam a Paraíba em suas 
redes.

De acordo com o dire-
tor de Marketing da PBTur, 
Luciano Lapa, é de conhe-
cimento geral que as redes 
sociais aproximam as pes-
soas, principalmente aque-
las que gostam de viajar e 
registrar seus momentos 
de lazer em lugares com ex-
trema beleza natural e am-
biente paradisíaco.

“Percebemos que vá-
rios influencers  que visi-
tam nosso estado fazem 
questão de partilhar com o 
mundo a experiência que é 
viver a Paraíba. Eles exibem 
os encantos das nossas be-
lezas naturais, do nosso cli-
ma, do nosso povo e da nos-
sa arte e cultura. E a PBTur 
faz questão de agradecer a 
estes que divulgam nosso 
estado. Surgiu daí a ação - 
Paraíba na Caixa”, explicou 
o executivo paraibano.

Assim que é seleciona-
do o influenciador, o mes-
mo é contatado pelo de-
partamento de Marketing 
para que seja informado 

seu endereço para que seja 
enviado o seu ‘presente’. De 
acordo com a presidente da 
PBTur, Ruth Avelino, o in-
fluencer recebe “um peda-
cinho da Paraíba  embalado 
em uma caixa”.

Segundo Ruth Avelino, 
a caixa contém peças de 
artesãos paraibanos, uma 
cachaça, uma máscara e 
viseira, além do material 
promocional do Destino 
Paraíba. “Nossa intenção é 
agradecer pela divulgação 
espontânea dos nossos ro-
teiros turísticos e que isso 
se repita por outras vezes”, 
declarou.

A campanha vai se-
guir por alguns meses e vai 
presentear influenciadores 
que vivem na Paraíba e em 
outros estados do Brasil. Já 
receberam a “Paraíba na Cai-
xa” o  @familiapetnaestrada, 
o @pelomundocomoscar e 
@estevampelomundo. E é 
claro que os influencers pa-
raibanos também não fica-
ram de fora. Foram enviadas 
caixas para os ADMS das re-
des sociais de Juiette Freire, 
nossa paraibana vencedora 
do BBB 21, e para outros 
influencers de dicas de via-
gem, gastronomia e cultura.

Apresentação foi realizada de forma presencial para cerca de 40 profissionais e na plataforma da feira

Foto: Secom-PB
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CPI da Covid: Mayra diz que 
Pazuello sabia do ‘caos’ no AM
Manaus enfrentou saturação dos serviços de saúde e esgotamento de insumos, como oxigênio, levando à morte diversos pacientes

Agência Senado

Agência Senado

Agência Senado

A secretária de Gestão 
do Trabalho e da Educação na 
Saúde do Ministério da Saúde e 
médica, Mayra Pinheiro, infor-
mou à CPI da Covid ter relatado 
diariamente, ao então ministro 
da Saúde, Eduardo Pazuello, a 
situação de “caos” em Manaus 
durante o período em que es-
teve lá.

No início do ano, a capital 
amazonense registrou a satu-
ração dos serviços de saúde 
e esgotamento de insumos, 
como oxigênio envasado, o que 
levou à morte de diversos pa-
cientes internados. De acordo 
com Mayra, todas as informa-
ções referentes à situação da 
cidade foram repassadas pelo 
grupo de técnicos que esteve 
em Manaus ao comando cen-
tral da pasta na ocasião em que 
o Governo Federal, em reunião 
que contou com a participação 
de Pazuello e do presidente Jair 
Bolsonaro, decidiu pela não in-
tervenção no município.

“A gente inclusive teve a 
organização de um comitê in-
tersetorial em Manaus que fun-
cionava duas vezes por dia com 
reuniões às 9h da manhã e ao 

final do dia para juntar todas 
as ações e organizar o que já 
deveríamos demandar”, disse 
ontem à CPI. Segundo relatou, 
mesmo após o retorno dos 
técnicos à Brasília, a produção 
dos relatórios seguiu produ-
ção diária.

Mais cedo, o líder do 
MDB no Senado, Eduardo Bra-
ga (MDB-AM), reclamou da 
atuação da pasta e disse que 
nem Mayra, nem o ex-ministro 
Pazuello iriam convencê-lo de 
que a pasta não sabia do pro-
blema que resultaria na severa 
crise de abastecimento de oxi-
gênio em Manaus.

Cloroquina
A secretária afirmou tam-

bém que a confecção do proto-
colo pelo Ministério da Saúde 
para uso da hidroxicloroquina 
coincidiu com a nomeação de 
Pazuello para chefiar a pasta 
e a publicação de estudos so-
bre o uso do medicamento. “A 
nota foi responsabilidade do 
Ministério da Saúde para não 
prevaricar diante de fatos gra-
ves que aconteceram na comu-
nidade científica internacio-
nal, sobretudo este estudo da 
revista Lancet que depois foi 
retirado pelos revisores e con-
siderado uma fraude”, afirmou 
a secretária. Médica afirmou que o Governo Federal, em reunião que contou com a participação de Pazuello e do presidente Bolsonaro, decidiu pela não intervenção em Manaus

Foto: Agência Senado

Defesa da cloroquina foi um dos principais temas

Diretor do Instituto Butantan será ouvido amanhã

A secretária do Ministério da 
Saúde Mayra Pinheiro afirmou à 
CPI da Pandemia que, na quali-
dade de médica, mantém a orien-
tação do uso de cloroquina e “de 
todos os recursos possíveis para 
salvar vidas”. A adoção do medi-
camento contra a covid-19 foi um 
dos principais temas abordados 
pelos senadores no depoimento 
de ontem na comissão parlamen-
tar de inquérito do Senado. 

A servidora, que é titular da 
Secretaria de Gestão do Trabalho 
e da Educação na Saúde da pasta, 
disse ainda que nunca recebeu 
ordem para defender o remédio 
e que o ministério nunca reco-
mendou o uso da substância, mas 
apenas orientou a comunidade 

médica para a dosagem segura, 
uma vez que a cloroquina e a hi-
droxicloroquina já vinham sendo 
usadas no mundo inteiro.

O relator, Renan Calheiros 
(MDB-AL), lembrou que a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) não recomenda mais o 
uso dos remédios, e a testemunha 
respondeu que, embora o Brasil 
seja signatário da entidade, os 
ministérios da Saúde de todos 
os países do mundo são órgãos 
independentes e têm autonomia 
para a tomada de decisão de 
acordo com as situações locais.

A OMS retirou a orientação 
desses medicamentos para tra-
tamento da covid baseada em 
estudos que foram feitos com 
qualidade metodológica questio-
nável, usando medicações na fase 

tardia da doença, em que todos 
nós já sabemos que não há bene-
fício para os pacientes — afirmou.

O senador Otto Alencar (PSD
-BA), que é médico, afirmou que 
cloroquina não é antiviral em 
estudo sério nenhum do mundo. 
Trata-se de um antiparasitário, 
frisou. Ao se referir ao presiden-
te Jair Bolsonaro, ele disse que 
a insistência em permanecer no 
erro não é virtude, mas defeito de 
personalidade.

“Minha discordância aqui 
nunca foi política, mas científica, 
não tem nenhum antiviral que 
possa controlar a doença. Não 
podemos levantar a bandeira. 
Isso não é sério, não é honesto, 
não é direito. É uma medicação 
velha, usada numa doença nova 
que não se conhece”, disse Otto. 

Diretor do Instituto Butantan o 
primeiro centro a fornecer vacina 
anticovid à população brasileira, 
Dimas Covas será ouvido amanhã 
pela CPI da Pandemia. O requeri-
mento de convocação é assinado 
pelo senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE).

“É necessária a oitiva do senhor 
Dimas Tadeu Covas para que escla-
reça todos os detalhes da atuação 
do Instituto Butantan desde o início 
da pandemia, especialmente com 
relação à produção de vacinas”, 
defende o senador.

A vacina CoronaVac é resultado 
da associação do instituto com a 
fabricante chinesa de medicamen-
tos Sinovac Biotech. O imunizante 
começou a ser aplicado no país em 
17 de janeiro deste ano, após mui-

tas divergências entre o Governo 
Federal e o Governo do Estado de 
São Paulo, o primeiro a comprar a 
vacina.

Na última quarta-feira (19), no 
primeiro dia de seu depoimento à 
CPI, o ex-ministro da Saúde Eduardo 
Pazuello foi amplamente questionado 
sobre falas do presidente Jair Bolsonaro 
contrárias à aquisição da CoronaVac.

Ao negar pressão presidencial 
contra a compra da vacina, Pazuello 
foi contestado por diversos senado-
res. Fabiano Contarato (Rede-ES) 
afirmou que, após crítica de Bol-
sonaro ao imunizante, o Ministério 
da Saúde cancelou a intenção de 
compra que havia anunciado, opi-
nião ratificada por Zenaide Maia 
(Pros-RN), para quem o presidente 
da República “desautorizou” Pazuel-
lo no episódio da CoronaVac.

O senador Humberto Costa (PT

-PE) apresentou uma gravação com 
o presidente Bolsonaro dizendo que 
havia dado ordens para que não 
houvesse compra da CoronaVac.

Acordo de colaboraçã
Professor titular de Medicina 

Clínica da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto, da Universidade de 
São Paulo, Dimas Covas está à fren-
te do Instituto Butantan desde 2017. 
Em junho de 2020, foi o responsável 
pelo acordo de colaboração firmado 
com a farmacêutica chinesa para o 
desenvolvimento clínico do imuni-
zante anticovid.

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) autorizou 
a aplicação da CoronaVac no Brasil 
com base em resultados dos testes 
e estudos clínicos que começaram 
em julho de 2020 em seis estados 
e no Distrito Federal.

Governadores e prefeitos

A CPI da Pandemia deve votar hoje a convocação 
de nove governadores e 12 prefeitos e ex-prefeitos 
para depor sobre suspeitas de desvio de recursos 
para o combate ao coronavírus em estados e capi-
tais. A lista dos gestores ainda não foi divulgada. 
Mas o presidente da comissão, senador Omar Aziz 
(PSD-AM), já anunciou em uma rede social que o 
colegiado deve apreciar mais de 200 requerimentos.

Logo mais retomaremos os trabalhos da CPI. 
Ontem e amanhã, depoimentos. Amanhã, votação 
de mais de 200 requerimentos. Semana promete. 
Vamos votar requerimentos para a convocação de 
pelo menos nove governadores e 12 prefeitos e ex
-prefeitos “estados e capitais onde a Polícia Federal 
investiga suspeitas de desvio de recursos de combate 
à covid”, escreveu.

A pauta divulgada pela CPI da Pandemia para a 
reunião de hoje prevê a votação de 42 requerimen-
tos. O documento ainda não inclui os pedidos de 
convocação dos gestores estaduais e municipais. Os 
senadores devem votar a reconvocação do ex-minis-
tro Eduardo Pazuello e a convocação do empresário 
Carlos Wizard, suspeito de integrar um “ministério 
paralelo da Saúde”.

Os senadores devem votar ainda 15 requeri-
mentos de informações. Os parlamentares querem 
acesso a dados mantidos pelos ministérios da Saúde, 
das Relações Exteriores e das Comunicações, além 
Secretaria-Geral da Presidência da República. Há 
ainda requerimentos de informações para Instituto 
Butantan, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), Conselho Federal de Medicina (CFM), go-
vernos estaduais, prefeituras e as empresas Wuxi 
Biologicals e Sinovac.

A CPI da Pandemia pode votar 24 requerimentos 
para convite a testemunhas. Os senadores querem 
ouvir médicos e pesquisadores sobre tratamentos 
e protocolos usados no enfrentamento à covid-19. 
Os parlamentares também podem chamar para 
depor representantes da empresa White Martins, 
responsável pelo fornecimento de oxigênio à cidade 
de Manaus (AM).

Outro requerimento na pauta recomenda que 
o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, revogue 
uma nota informativa com orientações para o “tra-
tamento precoce” de pacientes com covid-19. O 
documento foi publicado em julho do ano passado, 
na gestão do então ministro Eduardo Pazuello.

Matheus de Souza, 
Amanda Pupo e 
Pedro Caramuru
Agência Estado



O  Tre z e  fo i  rá p i d o 
para substituir o ex-téc-
nico Marcelinho Paraí-
ba,  que deixou o clube 
na últ ima segunda-fei-
ra, após a derrota para o 
Campinense no domingo. 
O novo técnico do Galo 
é Tuca Guimarães, de 48 
anos, com passagens por 
Figueirense, Nacional-SP 
e Boa Esporte-MG. Ele já 
dirige o time nas quartas 
de f inal  de amanhã,  às 
20h30, contra o São Paulo 
Crystal.  Tuca chega su-
per motivado e feliz pela 
oportunidade de dirigir 
o time nesta reta final de 
Campeonato Paraibano e 
na Série D.

“Eu recebi com muita 
felicidade o convite para 
dirigir este gigante do fu-
tebol nordestino, um clu-
be de uma torcida imen-
sa. Na verdade, o namoro 
com o Galo já tem cerca 
de 2 anos quando tivemos 
um almoço com alguns 
dirigentes do clube em 
São Paulo, mas na oportu-
nidade, não deu certo vir 
naquele momento”, disse 
o treinador.

Apesar do pouco tempo 
para treinar a equipe, antes 
de sua estreia, Tuca disse 
que já vai tentar colocar 
alguma coisa sobre a sua 
forma de trabalho e como 
pretende que o time jogue.

“Eu vinha acompa-
nhando o Treze e o Cam-
peonato Paraibano. Sei 
que é um elenco de bons 
jogadores. Não vou cor-
rer da raia, e mesmo com 
pouco tempo para treinar, 
vou tentar mudar alguma 
coisa na forma de jogar do 
Treze. Quero ver se consi-
go colocar um time orga-
nizado dentro de campo, 
para ir buscar essa vaga 
para as semifinais, neste 
jogo contra o São Paulo. 
Farei o possível e o im-
possível para conseguir 
isto”, concluiu o treinador.

Além do treinador, o 
Treze anunciou também 
mais duas contratações 
para a reta final do Pa-
raibano e as disputas da 
Série D. Trata-se do meia 

Fernandinho, de 29 anos, 
que já atuou no Demo-
crata-MG, Ypiranga-RS, e 
recentemente estava no  

Nova Mutum-MT. O outro 
contratado é o volante 
Levi, de 30 anos, que já 
jogou no Sport-PE, CSA

-AL, Sampaio Corrêa-MA 
e estava recentemente 
no Itabaiana-SE.  Ainda 
não se sabe se eles terão 

condições de atuar já con-
tra o São Paulo, mas se 
passar para as semifinais, 
serão presença certa nos 

relacionados para a parti-
da contra o Sousa.

Para o jogo de ama-
nhã, o técnico Tuca Gui-
marães já terá dois des-
falques certos. O zagueiro 
Rômulo levou o terceiro 
cartão amarelo e vai cum-
prir suspensão. O mesmo 
ocorreu com o também 
zagueiro Adriano, que foi 
expulso contra o Cam-
pinense. Por outro lado, 
o zagueiro Euller Viana, 
contratado recentemen-
te, já está regularizado e 
pronto para estrear.

O departamento de 
arbitragem da Federação 
Paraibana de Futebol já 
definiu o árbitro e os au-
xiliares para Treze x São 
Paulo Crystal. O árbitro 
central será Afro Rocha de 
Carvalho (CBF), auxiliado 
por Kildenn Tadeu Morais 
de Lucena (CBF) e Gleyd-
son Francisco (CBF).

Ação na Justiça
Comenta-se nos bas-

tidores do clube, que os 
jogadores  hospedados 
pelo Treze em uma casa, 
poderão ser despejados, 
por falta de pagamento 
do aluguel. Segundo uma 
fonte, a dívida do clube 
é de 14 meses e o pro-
prietário já  ganhou na 
Justiça o direito de reaver 
o bem. A ação de despejo 
pode ocorrer a qualquer 
momento. De acordo com 
esta mesma fonte, o mon-
tante da dívida, após as 
correções, pode chegar a 
cerca de R$ 250 mil reais. 
A diretoria do clube não 
se pronunciou sobre o as-
sunto. Mas, apuramos que 
o proprietário da casa é 
o senhor Roberto Pinto 
Filho e o advogado dele é 
Gilson Guedes.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br
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Copa Libertadores
Dia de decisões para times brasileiros na Libertadores, 
principalmente o Santos, que  precisa vencer o Boca 
Juniors, hoje, na La Bombonera. Página 23
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Esportes

Técnico chega confiante para colocar o clube nas semifinais do Paraibano
e estreia amanhã, no Amigão, contra o SP Crystal, pelas quartas de final

A nova APOSTA
do time trezeano

TuCA GuimArãES

Foto: Divulgação

Tuca Guimarães chega como substituto de Marcelinho Paraíba, que conseguiu classificar a equipe, mas com uma campanha bem abaixo da tradição do clube

Além do novo técnico, 
o Treze anunciou as 

contratações do meia 
Fernandinho e do 

volante Levi para o 
Paraibano e disputas da 

Série D do Brasileiro

A goleada contra o Atlé-
tico já não é mais assunto 
na Maravilha do Contorno. 
Todos no clube já viraram a 
chave e agora estão focados 
na estreia no Campeonato 
Brasileiro da Série C, que 
será no próximo sábado, às 
17h, no Almeidão, contra o 
Ferroviário, do Ceará. Pelo 
Campeonato Paraibano, o 
clube só voltará a atuar no 
meio da próxima semana, 
quando irá disputar a semi-
final contra o vencedor de 
Campinense e Atlético de 
Cajazeiras, jogo que acon-
tecerá nesta sexta-feira em 
Campina Grande.

Para um jogador em 
especial, a estreia na Série 
C está sendo aguardada 
com grande expectativa, 
não pela falta de experiên-
cia na competição, mas sim 
pelo momento que vive no 
clube. Trata-se do meia 

Marcos Aurélio, que vai 
para disputar a competi-
ção pelo Belo pela quarta 
vez seguida ( 2018, 2019, 
2020 e agora 2021). Aos 37 
anos, ele é o atleta mais ex-
periente da equipe, tendo 
jogado em muitos grandes 
clubes do país e com uma 
capacidade técnica acima 
dos demais. 

Porém, o atleta teve 
uma queda de rendimen-
to muito grande no início 
desta temporada e chegou 
a ser reserva contra o Na-
cional de Patos, pelo Cam-
peonato Paraibano. Mas, 
no último domingo, ele 
retornou ao time titular, 
fez 2 gols e foi escolhido o 
melhor jogador em campo 
contra o Atlético. Ele espe-
ra ter reencontrado o seu 
verdadeiro futebol.

“Eu tenho consciência 
que vinha mal e mereci ser 
reserva. Nenhum jogador 
experiente gosta de estar 
na reserva, mas foi bom 

para refletir a minha situa-
ção e corrigir, com muita 
dedicação nos treinos. Ne-
nhum atleta entra em cam-
po sem querer dar o me-
lhor e ajudar o Botafogo, 
e eu sou um cara que me 
cobro muito. Eu estava an-
gustiado com aquela situa-
ção. Graças a Deus, eu tive 
uma boa atuação contra o 
Atlético e consegui ajudar 
muito o Botafogo a conse-
guir uma grande vitória”, 
disse o atleta. 

Marcos Aurélio admi-
te que a Série C será uma 
competição muito difícil, 
como é todos os anos, mas 
espera que o Botafogo faça 
uma boa campanha, apesar 
do nível alto de alguns ad-
versários.

“Eu espero que estrea-
mos bem contra o Ferroviá-
rio, e se possível, saiamos 
de campo com uma vitória. 
É muito importante você 
começar bem uma compe-
tição como a Série C. Isto 

motiva o grupo e a torcida 
e pode fazer a diferença na 
classificação final. Estamos 
com a cabeça voltada para 
esta partida e eu particu-
larmente espero manter o 
bom futebol que apresen-
tei contra o Atlético. Com 
a sequência dos jogos, a 
tendência é melhorar”, con-
cluiu o atleta.

Para este jogo contra o 
Ferroviário, o técnico Ger-
son Gusmão poderá relacio-
nar o meia Esquerdinha, que 
esteve afastado dos grama-
dos por 4 meses, por causa 
de uma contusão grave na 
clavícula. Outro que pode 
aparecer na relação é o ata-
cante de área Rafael Barros, 
que poderá finalmente fazer 
a sua estreia. O Botafogo 
está no grupo A da Série C, 
juntamente com o Ferroviá-
rio-CE, Santa Cruz-PE, Ma-
naus-AM, Volta Redonda-RJ, 
Floresta-CE, Altos-PI, Jacui-
pense-BA, Paysandu-PA e 
Tombense-MG.

marcos Aurélio disputará a 4a Série C pelo Belo
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O meia Marcos Aurélio recebe o carinho do técnico Gerson Gusmão

Foto: Instagram/Botafogopb



Iniciativa da Prefeitura da capital visa contemplar amantes dos esportes aquáticos na faixa dos 15 anos de idade

Os amantes dos es-
portes aquáticos, em João 
Pessoa, passam a contar, a 
partir da próxima terça-feira 
(1) com um projeto para o 
desenvolvimento da natação 
no mar, na orla da capital. A 
iniciativa é promovida pela 
Prefeitura de João Pessoa e 
irá contar com uma estru-
tura montada na Praia de 
Cabo Branco para a prática 
da modalidade, próximo ao 
Busto de Tamandaré. O pro-
jeto funcionará com aulas 
nas quintas e sábados com 
turmas das 6h às 10h.

As inscrições ,  para 
a participação nas aulas e 
treinamentos da ação foram 
abertas, ontem, e as pessoas 
interessadas devem se diri-
gir ao quiosque do projeto 
que fica localizado de frente 
ao Hotel Xênius, na orla do 
Cabo Branco, das 5h30 às 8h 
para realizarem o seu cadas-
tro. Nessa primeira etapa, 
as turmas serão iniciadas a 
partir da faixa-etária de 15 
anos, pois o público-alvo, 
nesse momento, visa pes-
soas que já iniciaram ou rea-
lizaram algum tipo de trei-
namento na natação.

No entanto, a proposta 
que foi idealizada pela Se-

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Projeto estimula a prática da 
natação no mar na orla de JP

Esportes
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A gestão do futebol brasileiro é uma das piores do 
mundo, comprovada pela insolvência dos clubes, en-
dividados há anos e agora ainda mais endividados em 
função da pandemia do novo coronavírus. Pra se ter 
uma ideia, os 20 maiores clubes acumulam uma dívida 
de mais de R$ 10 bilhões, segundo um estudo da con-
sultoria “Sportsvalue”, divulgado recentemente. E não 
vai parar de crescer, afinal os dirigentes têm imunidade 
nesse quesito e seguem impunes pelos desastres causa-
dos nas contabilidades das associações.

Até parece que o lema é sempre o mesmo: “Devo, 
não nego, pago quando puder”. Pelo visto nenhum deles 
- claro que existem as exceções como todas as regras 
- estudou um pouco de contabilidade, onde receitas e 
despesas precisam andar juntas. É assim na nossa casa 
e bem diferente nos clubes. Se entre os maiores clubes 
o cenário é devastador, imaginem nos menores, impe-
didos de crescer por conta de gestores sem o menor es-
crúpulo.

Qual o clube no Brasil não está pagando um treina-
dor por conta de uma rescisão? O entra e sai de técnicos 
é uma rotina em nosso futebol, uma profissão de muita 
instabilidade, mas que acaba sendo rentável pela que-
bra de contratos e ações na Justiça ou acordos, tudo em 
nome das combalidas finanças dos clubes. O interessan-
te nesse cenário é que nos deparamos com clubes de-
vendo vários meses aos jogadores, mas no mercado em 
busca de reforços e até de um novo técnico.

Muitos clubes precisam de um choque de gestão, 
controle e regulação nas suas administrações. Vejam a 
que ponto chegaram Botafogo e Vasco no futebol cario-
ca; o Cruzeiro, em Minas; o Corinthians em São Paulo; 
e tantos outros. Os dirigentes estão mais preocupados 
com as cobranças dos torcedores por títulos do que as 
finanças dos clubes. E aí confundem apurado com lucro. 
Até quando os dirigentes vão ficar sem punição?

Cada vez mais
endividados

Varela
gvarellajp@gmail.com

Geraldo

Na Paraíba também não é diferente. O 
Auto Esporte, que já foi a quarta força do 
futebol paraibano, caiu para a Segunda 
Divisão e, pelo visto, não volta tão cedo. 
Está se dedicando às categorias de base. 
Campinense e Treze vivem momentos de 
turbulência de ordem financeira, reflexos 
de gestões anteriores que sempre em-
purraram o lixo pra debaixo do tapete. E 
como não podem parar, pois seria bem 
pior, seguem se endividando mais. Até o 
Botafogo que havia se organizado já está 
aparecendo na lista de devedores depois 
de passar um bom período fora da “se-
rasa do futebol”. Tudo é fruto de gestões 
sem planejamento, onde o importante é 
contratar. Como pagar se resolve depois.

Tudo é igual

Viva as Belas
O futebol feminino do 
Botafogo segue em alta 
nesse início de Campeo-
nato Brasileiro da Série 
A2. Dois jogos e duas 
vitórias sem nenhum 
susto contra Santos 
Dumont e Náutico e a 
liderança do grupo com 
100% de aproveita-
mento. Viva as Belas!

Arbitragem
Vamos entrar, a partir 
de amanhã, nas quartas 
de final do Campeona-
to Paraibano de 2021 e 
até agora pouquíssimas 
reclamações sobre arbi-
tragem, um bom sinal, 
já que era fato corri-
queiro as lamentações 
ao final das partidas 
nos últimos anos.

Será que este ano o Botafogo vai nos dar a 
alegria do acesso? Pelo menos é o que a maioria 
dos desportistas paraibanos está esperando, afinal 
desde 2014 que esse sonho tem virado pesadelo ao 
final da competição, embora já tenha batido na trave 
duas vezes. O nível técnico, de uma forma geral, está 
muito nivelado, mas o Belo precisa de mais reforços.

Vem aí mais uma Série C

cretaria de Juventude, Es-
porte e Recreação (SEJER), 
prevê a expansão do projeto 
para turmas infantis e tam-
bém para outras praias da 
cidade como Manaíra, Bes-
sa e Tambaú de modo que 
se possa contemplar uma 
maior gama de praticantes 
e também facilitar o acesso 
para a população. 

Secretário da Sejer, o 
ex-atleta olímpico da nata-
ção, Kaio Márcio, explicou 
que a iniciativa é uma ideia 

que começou a ser trabalha-
da desde o começo do ano 
e que agora se efetiva como 
uma ação importante da 
prefeitura para o incentivo 
das modalidades aquáticas 
na cidade. Para comandar o 
projeto, Kaio escolheu o seu 
ex-treinador, Leodegário Ar-
ruda, uma referência na nata-
ção paraibana.

“Fico feliz por ser a na-
tação, um esporte que eu 
sempre desenvolvi na minha 
carreira muito bem. É algo 

que eu queria muito ofere-
cer para a população de João 
Pessoa. Temos um corpo téc-
nico muito bom, inclusive, 
Leodegário Arruda, que foi 
meu treinador durante muito 
tempo, quando bati o recor-
de mundial, por exemplo, ele 
era o meu treinador, e agora, 
ele será o coordenador desse 
projeto. Com certeza vai ser 
uma ação que será bem dire-
cionada e trará bons resulta-
dos”, comentou o secretário 
Kaio Márcio.

Público-alvo do projeto é formado por pessoas que já iniciaram ou realizaram algum tipo de treinamento nesse esporte

Foto: Divulgação

Lu Meireles

Atacante volta a ser destaque ao
marcar três gols contra o Náutico

Depois de duas tempo-
radas longe da cidade e do 
clube que lhe revelou para 
o futebol, a atacante Lu Mei-
reles, de 33 anos, retornou 
ao Botafogo para disputar 
o Campeonato Brasileiro 
da Série A2 pelas “Belas do 
Belo” e, já na sua estreia - no 
último sábado contra o Náu-
tico-PE - causou um impacto 
imediato ao marcar todos os 
três gols da partida que de-
ram ao time paraibano a se-
gunda vitória na competição 
e garantiram a liderança do 
Grupo C da disputa nacional.

Retornando ao Botafo-
go por empréstimo oriunda 
da equipe do Flamengo que 
possui uma parceria com a  
Marinha do Brasil, a joga-
dora disputará todo a Série 
A2 pelas Belas que estão se 
encaminhando, agora, para 
garantir a permanência na 
Série A2 do próximo ano - 
condição que podem asse-
gurar com a classificação 
para a segunda fase da dis-
puta já que a CBF criará em 
2022 a Série A3 -, além da 
briga pelo acesso para a pri-
meira divisão.

Para Gleide Costa, que 
trabalhou com Lu Meireles 
desde o começo da carreira 
da atleta no Botafogo, po-
der contar com o retorno 
da artilheira é um reforço 
fundamental para a equi-
pe, pois a jogadora agrega, 
além da sua capacidade de 

marcar gols - confirmada 
pelo desempenho da rees-
treia com a camisa das 
Belas -, a experiência que 
pode ser decisiva, especial-
mente nas fases finais da 
competição.

“Ela já começou a cum-
prir o papel dela desde a 

estreia. Conhecemos bem o 
trabalho da Lu e o potencial 
que ela possui, assim como 
ela conhece a nossa forma 
de trabalhar. Poder contar 
com atletas mais experien-
tes como ela e que entregam 
também qualidade técnica é 
algo muito importante. Nes-

se sentido, ela chega para 
contribuir com o grupo que 
é o nosso ponto mais forte e 
a nossa grande força que re-
side, justamente, na vontade 
e determinação do nosso 
coletivo onde a Lu já chegou 
se encaixando muito bem”, 
comentou Gleide Costa.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com
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Lu Meireles já conquistou 
vários títulos pelo Botafogo e 
estava no Flamengo, voltando 
por empréstimo para jogar o 
Brasileiro da Série A2



Esportes

Outro time brasileiro em campo hoje é o Internacional, que atua em casa contra o Always Ready para ser líder do Grupo B
O Santos decide a sua 

sorte na Copa Libertadores 
nesta quarta-feira, a partir 
das 21h, no Monumental de 
Barcelona, no Equador, dian-
te do Barcelona de Guyaquil 
e sem o seu principal joga-
dor. Apesar de já estar re-
cuperado de uma contusão, 
Marinho n em viajou com a 
delegação santista porque 
ainda aprimora a parte físi-
ca. Além dele, o técnico Fer-
nando Diniz também não 
terá Alison e Jean Mota, sus-
pensos.

Com seis pontos no gru-
po, além de necessariamen-
te ter de vencer o Barcelo-
na-EQU na última rodada, 
o Santos terá de torcer para 
o Boca Juniors não vencer o 
The Strongest na Bombonera 
para avançar ao mata-mata 
da Libertadores. 

Fernando Diniz ainda 
tem uma dúvida no meio 
campo, pois não sabe se 
entra com Kevin ou Ivoney, 
mas a próval escalação deve 
ter João Paulo, Pará, Kaiky, 
Luan Peres e Felipe Jona-
tan; Vinicius Balieiro, Kevin 
Malthus (Ivonei) e Gabriel 
Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e 
Lucas Braga.

No mesmo horário des-
ta partida haverá o confron-
to entre Boca Juniors e The 
Strongest, em La Bombone-
ra. O time boliviano ainda 
tem chance remota de clas-
sificação e precisa vencer e 
torcer por uma derrota do 
Santos. O líder do Grupo C é 
o Barcelona.

Internacional
O Internacional enfren-

ta o Always Ready-BOL, hoje 
às 19h, no estádio Beira-Rio 
e uma vitória diante do time 
boliviano garante o Inter 
como primeiro lugar do gru-
po B, já que tem saldo muito 
superior aos adversários.

Yure Alberto, suspenso 
está fora do jogo. O time pro-
vável time do Inter tem Mar-
celo Lomba; Saravia, Lucas 
Ribeiro, Víctor Cuesta e Moi-
sés; Rodrigo Dourado, Ede-
nilson e Taison; Caio Vidal, 
Thiago Galhardo e Palacios.

Santos precisa vencer o Boca
para seguir na Libertadores

Edição: Geraldo Varela          Editoração: Bhrunno Maradona
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Guga convocado para seleção olímpica

Zico exalta a excelente fase de Gabigol

Scheidt vai buscar 
a sexta medalha

Gabriel Medina volta a brilhar nas ondas australianas

O lateral-direito Guga, do Atlético
-MG, foi convocado pelo técnico An-
dré Jardine para a seleção brasileira 
olímpica nessa terça-feira. O jogador 
se apresentará no próximo domingo 
para a disputa de dois jogos prepa-
ratórios em Belgrado, na Sérvia, nos 
dias 5 e 8 de junho. Esta será a últi-
ma etapa antes da lista final para os 
Jogos de Tóquio-2020. Guga substi-
tui Emerson, que foi convocado pelo 

técnico Tite para as duas partidas 
da seleção brasileira principal pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 
2022, que será no Catar. O lateral-
direito do Betis, da Espanha, foi cha-
mado para o lugar de Daniel Alves, 
do São Paulo, que sofreu uma lesão 
no joelho direito e está impossibili-
tado de se recuperar a tempo para 
o período de treinos e jogos contra 
Equador e Paraguai, em junho.

O Flamengo conquistou o 37º título ca-
rioca de sua história no último sábado. 
Com isso, a ‘Geração Gabigol’ igualou à 
‘Era Zico’ com os mesmos nove troféus 
conquistados de 2019 até o momento. 
Em meio a isso, o Galinho fez questão 
de, mais uma vez, exaltar Gabriel Bar-
bosa. Em participação no programa 
‘Arena SBT’, o maior ídolo da história do 
Mengo rendeu elogios ao atual camisa 
9 rubro-negro. Zico, inclusive, ressaltou 

que Gabigol está fazendo por merecer 
uma ‘titularidade’ na Seleção do Fla de 
todos os tempos. Para o ex-futebolis-
ta, ninguém esquecerá o que esta 
geração vem construindo. “Eu acho 
que ele está fazendo por merecer. 
Está fazendo o papel dele para o 
que foi contratado, que são os gols e 
as conquistas, que cada vez crescem 
mais. Ninguém vai mais esquecer o 
que eles estão fazendo”, disse.

A pouco menos de 60 dias para a 
abertura dos Jogos Olímpicos de 
Tóquio-2020, Robert Scheidt intensi-
fica a preparação nessa reta final. O 
velejador brasileiro está na cidade de 
Vilamoura, em Portugal, para mais 
uma sessão de treinos. No Japão, a 
partir de 23 de julho, vai lutar pela 
sexta medalha em Olimpíadas e para 
isso segue trabalhando forte na Euro-
pa. A meta é estar no pódio, mas ele 
não esconde o sonho de conquistar o 
terceiro ouro na classe Laser, aos 48 
anos de idade. Scheidt está treinan-
do ao lado de alguns dos principais 
atletas europeus. Nessa segunda-fei-
ra, eles iniciaram a disputa de uma 
competição extraoficial. A chamada 
"coach regata" segue até esta sexta. 
"Esse tipo de campeonato é sempre 
uma boa oportunidade para avaliar e 
entender em que nível está a sua ve-
lejada em relação aos prováveis rivais 
em Tóquio", afirmou o brasileiro.

Gabriel Medina está dominando o Circuito Mundial de Surfe. Ontem, o brasileiro conquistou o título da etapa de Rottnest Island, na 
região oeste da Austrália, e segue na liderança do ranking da temporada. Foi a segunda vitória dele na perna australiana - chegou 
em quatro finais das 5 etapas disputadas no país da Oceania. Medina eliminou o compatriota Ítalo Ferreira, atual campeão mundial, 
nas semifinais por 13,70 a 7,17 e superou o australiano Morgan Cibilic na decisão com tranquilidade por 15,50 a 7,87. Com o título, 
Medina chegou aos 38.920 pontos, à frente de Ferreira, que está em segundo com 30.235. Outro brasileiro no Top 5 do ranking, 
o paulista Filipe Toledo caiu da terceira para a quarta colocação. Tem 22.065 pontos contra 22.505 do sul-africano Jordy Smith.

Curtas
Foto: Reprodução/Instagram

Último treino dos jogadores santistas antes do embarque para o jogo decisivo desta quarta-feira contra o Boca Juniors, em La Bombonera, que vale vaga nas oitas de final da Copa Libertadores

Foto:  Ivan Storti/Santos FC

A comissão técnica da seleção bra-
sileira definiu ontem a convocação do 
lateral-direito Emerson. Ele atuou pelo 
Betis, da Espanha, na última tempora-
da, e estava na lista da equipe olímpica 
divulgada pelo treinador André Jardine 
para jogos de preparação para os Jogos 
de Tóquio-2020.

Emerson foi chamado pelo técni-
co Tite para a vaga de Daniel Alves, do 
São Paulo, desconvocado devido a uma 
lesão no joelho direito e a impossibili-
dade de se recuperar a tempo para o 
período de treinos e jogos contra Equa-
dor e Paraguai, em junho, pelas Elimi-
natórias da Copa do Mundo de 2022, 
que será realizada no Catar.

Em processo de recuperação da le-

são no joelho, o lateral-direito do São 
Paulo afirmou na noite da última se-
gunda-feira, em entrevista ao SporTV, 
que a decisão de disputar as partidas 
das Eliminatórias pela seleção deveria 
sair nos próximos dias.

"A gente está nesse processo de re-
cuperação, foi bem assustador da dor 
que senti. Mas depois vimos que não 
foi nada muito grave, pequeno estira-
mento. Mas estamos debatendo ainda, 
se vou continuar convocado, se não, 
mas sempre pensando em estar 100%. 
Defender a seleção é algo muito sagra-
do para mim. Ir sem estar 100% não 
seria conveniente, nem com o grupo. 
Estamos estudando, se não conseguir 
chegar 100% deverei ser cortado. Nos 
próximos dias a decisão vai ser toma-
da. Mas estou focado na recuperação. 

Se não for agora, o trabalho vai 
continuar", declarou.

A seleção brasileira ini-
cia a sua preparação a par-
tir desta quarta-feira com a 
chegada da comissão téc-
nica e jogadores vindos 
da Europa. Os convocados 
que atuam no Brasil e os 
finalistas da Liga dos 
Campeões da Europa 
(o goleiro Ederson 
e o centroavante 
Gabriel Jesus, do 
Manchester City, e 
o zagueiro Thiago 
Silva, do Chelsea) 
se apresentam a 
partir da próxi-
ma segunda.

Tite corta Daniel Alves e chama Emerson
Agência Estado Lesionado, o lateral 

Daniel Alves fica 
de fora dos jogos 
da seleção pelas 
Eliminatórias da 

Copa 2022

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC
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Óbito precisa passar por aparato burocrático e, para cada caso, é necessária uma declaração confirmando a morte da pessoa

Serviço identifica e atesta 
causas das mortes naturais

A morte também é estatística. Tal 
como qualquer outro evento que im-
pacta na vida das pessoas que lidam 
com a perda, o óbito precisa passar 
pelo aparato do Estado para que todos 
os fins burocráticos sejam atendidos. 
Para cada morte, é preciso que haja 
uma declaração atestando o faleci-
mento da pessoa. Em cada declaração, 
por sua vez, é exigida que se informe 
a causa da morte. Na Paraíba, a iden-
tificação da morte natural, aquela que 
não é causada por nenhum agente 
externo, é feita pelo Serviço de Verifi-
cação de Óbitos (SVO), órgão da Secre-
taria de Estado da Saúde que funciona 
no Campus I da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB).

O coordenador do SVO no Esta-
do, Jailson Vilberto de Sousa e Silva, 
explica que o órgão atua emitindo as 
declarações de óbito em casos natu-
rais indefinidos, o oposto do que é fei-
to pela Gerência Executiva de Medici-
na e Odontologia Legal (Gemol), órgão 
do Instituto de Polícia Científica (IPC), 
que atua na investigação de mortes 
causadas por agentes externos, como 
acidentes, afogamentos, assassinatos, 
entre outros.

“Trabalhamos 24 horas por dia, 
sete dias por semana. Todos os óbitos 
em residência por causa natural, óbi-
tos em hospital com menos de 24 ho-
ras de internação (porque a legislação 
entende que, se o paciente fica mais 
de 24 horas interno, o próprio serviço 
hospitalar tem obrigação de emitir a 
declaração de óbito) são encaminha-
dos para o SVO”, explica.

Ainda de acordo com o coorde-
nador, a comunicação com o Gemol 
é permanente, havendo o traslado 
de corpos de um órgão para o outro 
a depender do que é investigado por 
cada um deles. Para o trabalho de 
identificação das mortes naturais, o 
SVO conta com uma rede nacional de 
laboratórios que ajudam a determinar 
as causas do óbito.

“Fazemos muitas coletas, muitas 
de arboviroses como dengue, zika e 
chicungunya. Fazemos muitas co-
letas de material e enviamos para o 
Lacen da Paraíba, para o CEDC, para 
a Fiocruz e também para o Instituto 
Evandro Chagas, no Pará. É uma rede 
de sustentação laboratorial para aten-
dimentos de SVO não só aqui, mas em 
todo Brasil”, acrescentou o coordena-
dor.

No SVO, o trabalho de verificação 
do óbito só acontece nos corpos que 
têm identificação, ou seja, naqueles 
que têm nome e demais informações 
necessárias para checagem da causa 
da morte. Os corpos sem identifica-
ção, independentemente se a morte 
foi causada por agente externo ou por 
enfermidade, são encaminhados para 
o IPC, para que haja uma investigação 
da identidade do morto.

O próprio trabalho de liberação 
do corpo no SVO também segue um 
rigor que resguarda o Estado, como 
detalha Jailson de Sousa e Silva. “Só 
pode reclamar o corpo no SVO o pa-
rente de primeiro grau, seguindo uma 
lógica do Ministério da Saúde de que o 
SVO tem uma função epidemiológica. 
Só o parente de primeiro grau é quem 
vai saber das doenças, se aquela pes-
soa tomava medicação, se bebeu na 
noite anterior, situações particulares 
que apenas uma pessoa muito próxi-
ma tem conhecimento. Isso o SVO faz 
com bastante cautela”, acrescenta.

Além das mortes em casa por 
causas naturais e dos hospitais, no 
caso de pacientes que morreram 
nas primeiras 24 horas após a inter-
nação, o SVO também recebe óbitos 
do Samu em casos excepcionais. Jail-
son de Sousa e Silva conta que, caso 
o Samu atenda a uma ocorrência e o 
socorrido morra a caminho do hos-
pital, o corpo é levado para o SVO, 
para uma acareação.

Aforismo
“Pai, nas tuas mãos 

entrego meu espírito.”

(Jesus de Nazaré)

604 — Agostinho de Cantuária, 
arcebispo da Cantuária e santo
1421 — Maomé I, 
o Cavalheiro, sultão otomano
1512 — Bajazeto II, sultão otomano
1894 — Esmerino Gomes Parente, 
magistrado e político (PB)
1955 — Alberto Ascari, 
automobilista italiano
1963 — Flávio Ribeiro Coutinho, médico, 
industrial, banqueiro e político (PB)
1986 — Flávio Cavalcanti, jornalista, 
compositor e apresentador de televisão 
brasileiro
2003 — Carlos Eduardo Dolabella, 
ator brasileiro
2013 — Roberto Civita, 
empresário brasileiro
2015 — José Ferreira da Silva, 
político (PB)
2019 — Langstein de Almeida Amorim,
advogado e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Hachid Ilo Beserra 
de Sousa
22/5/2021 – Aos 33 
anos, em Campina Grande 
(PB), vítima da covid-19. 
Padre da Diocese de Cam-
pina Grande estava inter-
nado na UTI do Hospital Pedro I. Atuou em 
várias paróquias campinense e atualmente 
estava exercendo o sacerdócio nos municí-
pios de Picuí e Frei Martinho, na Paróquia 
São Sebastião. Foi ordenado sacerdote em 
agosto de 2014.

Foto: Divulgação

Roberto Mendes
(Roberto Locutor)
23/5/2021 – Aos 54 anos, 
em Campina Grande (PB), 
por complicações provo-
cadas pelo novo corona-
vírus. Radialista atuava 
na cidade de Monteiro, na região do Cariri 
paraibano. Passou pelas Rádios Impren-
sa FM, Sertânia FM, Monteiro FM e Santa 
Maria. Também era locutor de vaquejadas e 
funcionário público.

Foto: Notícia Paraíba

Leonardo Cassimiro 
Faustino
23/5/2021 – Aos 26 anos, em 
Patos (PB), de covid-19. Psi-
cólogo natural de Itaporanga 
(PB), na região do Sertão.

Foto: Polêmica Paraíba

José Marcos Sousa Silva
24/5/2021 – Por complica-
ções decorrentes da covid-19. 
Foi professor substituto 
na Escola Agrícola Evaldo 
Gonçalves, da cidade de Sumé 
(PB), município onde chegou 
a ocupar o cargo de secretário 
da Agricultura. Também foi professor substituto 
no Complexo Educacional do Cariri, em Montei-
ro (PB). No Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), es-
tudou de 1993 à 1997, quando cursou o Técnico 
em Agropecuária Integrado.

Foto: Ascom-UFPB

Francisco de Assis Ferreira
(Preta da Barraca)
24/5/2021 – Aos 55 anos, 
vítima de infarto. Vereador da 
cidade de Desterro (PB) pelo 
Cidadania. Foi eleito nas elei-
ções de 2020 com 512 votos.

Foto: Divulgação

Mark York
19/5/2021 (divulgada em 
24/5/2021) – Aos 55 anos, 
em Ohio (Estados Unidos), 
de causa não informada. Ator 
conhecido por interpretar o 
personagem Billy Merchant 
em ‘The Office’. Cresceu em 
Ohio, mas se mudou para a Califórnia em busca 
de oportunidades de trabalho. Fez pequenas 
participações nas séries ‘CSI: Nova Iorque’ e ‘8 
Regrinhas Básicas’ e no filme ‘A.I.: Inteligência 
Artificial’. Ficou paraplégico em 1988 após um 
grave acidente de carro. Nos últimos anos, vi-
nha trabalhando como inventor e recentemente 
obteve duas patentes para suas criações.

Foto: YouTube

Ravelane Rayane 
Oliveira dos Santos
23/5/2021 – Aos 28 
anos, vítima de covid-19. 
Ex-estudante do Colégio 
Agrícola Vidal de Negrei-
ros (CAVN), da Universi-
dade Federal da Paraíba 
(UFPB), onde, de 2012 a 2013, cursou o 
Técnico em Agropecuária Integrado na 
Modalidade Proeja.

Foto: Ascom-UFPB

Sándor Puhl
20/5/2021 – Aos 65 anos. 
Árbitro de futebol húngaro 
que dirigiu a final do Mundial 
de 1994 e foi quatro vezes 
eleito o melhor do mundo. 
Conseguiu a licença de árbi-
tro em 1970, quando tinha 
apenas 15 anos, e desde 1982 arbitrou cente-
nas de jogos de alto nível, numa carreira em 
que chegou a internacional em 1988 e na qual 
esteve presente em várias finais. Em 1994 foi o 
escolhido para arbitrar a final do Mundial nos 
Estados Unidos, entre Brasil e Itália.

Foto: Facebook

Xeramõi José Fernandes 
Soares (Karai Poty)
21/5/2021 – Aos 80 anos, em 
decorrência de uma pneu-
monia. Importante cacique, 
rezador e curador do povo 
Guarani Mbya. Foi uma das 
lideranças que lutou pela 
demarcação das terras indígenas no estado de 
São Paulo. Ele morava atualmente na terra indí-
gena Tekoa Gwyra Pepo, em Tapiraí (SP). Além 
da luta pela terra desde a década de 1960 na 
cidade de São Paulo, no litoral e interior pau-
lista, como líder social e espiritual também fez 
enfrentamentos em defesa da educação.

Foto: Ateliê Acaia

Alessandro José 
Fernandes de Oliveira
20/5/2021 – Aos 45 anos, em 
Curitiba (PR), vítima de cân-
cer. Procurador da República 
do Ministério Público Federal 
(MPF), que coordenava a 
‘Lava Jato’ em Curitiba. Ele 
assumiu o comando da força-tarefa do MPF no 
Paraná (em que fazia parte desde de 2018) em 
setembro de 2020, após a saída do procurador 
da República Deltan Dallagnol.

Foto: Redes Sociais

Jean Rego
21/5/2021 – Aos 47 anos, em 
Petrolina (PE), após compli-
cações da covid-19. Jornalista 
e radialista que atuava em 
Juazeiro, na região norte do 
estado da Bahia.

Foto: Divulgação

Ruben Garcia
20/5/2021 – Aos 82 anos, em 
Luanda (Angola). Ex-treina-
dor da Seleção de Futebol de 
Angola. Era argentino casado 
com uma angolana. Como 
jogador, atuou no Belenenses, 
Penafiel e Farense, de Portu-
gal, e no Extremadura, da Espanha.

Foto: Divulgação

Cíntia Itapary Albuquerque
21/5/2021 – Em São Luís 
(MA), por complicações do 
novo coronavírus Ex-miss Ma-
ranhão. Natural da cidade de 
Barra do Corda (MA), foi miss 
no final da década de 1980.

Foto: Arquivo Pessoal

José Oliveira Rocha
(Zé da Macuca)
21/5/2021 – Aos 67 anos, em 
Recife (PE), por insuficiência 
cardíaca provocada pela co-
vid-19. Geólogo que, em 1989, 
fundou o Boi da Macuca, uma 
agremiação cultural sediada 
em fazenda chamada Macuca, em Correntes 
(PE). Esse espaço abriga anualmente o tradicio-
nal São João da Macuca e o Festival Macuca das 
Artes. Ele comandava o Baile da Macuca, uma 
prévia de Carnaval, em Olinda (PE), e o Forró da 
Macuca, prévia de São João, na mesma cidade.

Foto: Tatiana Notaro

Augusto Lopes Pontes Neto
21/5/2021 – Aos 84 anos, 
em Salvador (BA), de causas 
naturais. Médico que era o pri-
meiro sobrinho de Irmã Dulce. 
Desenvolvia um trabalho 
voluntário extenso nas Obras 
Sociais Irmã Dulce (Osid).

Foto: Arquivo Pessoal

Anaísa Ribeiro Rodrigues
23/5/2021 – Aos 34 anos, 
em Campina Grande (PB), em 
decorrência da covid-19. Em-
presária que atuava no Grupo 
Aluísio Fashion, uma empresa 
de calçados. Também em-
preendia com a marca Donna Fitness. Era natural 
do município de Barra de Santa Rosa (PB).

Foto: Polêmica Paraíba

Adriana da Silva Rolon 
(Dryka)
21/5/2021 – Aos 38 anos, em 
Campo Grande (MS), interna-
da com covid-19, não resistiu 
a uma bactéria na corrente 
sanguínea. Paratleta de bocha 
adaptada que competia pela 
ADD-MS (Associação Driblando as Diferenças) 
em torneios regionais e nacionais de bocha 
paralímpica. Também se dedicou à militância 
política. Em 2020, disputou as eleições muni-
cipais para vereadora de Campo Grande pelo 
Rede Sustentabilidade.

Foto: Facebook

André Resende
andreolimpio89@gmail.com

Robert Marchand
22/5/2021 – Aos 109 anos, 
em Mitry-Mory (França), de 
causa não divulgada. Ciclista 
competitivo mais velho do 
mundo, segundo o Guinness, 
o livro dos recordes.

Foto: Christian Hartmann

Ana Beatriz Miranda
23/5/2021 – Aos 17 anos, 
no Distrito de São Gon-
çalo, em Sousa (PB), de 
acidente com motocicleta. 
Segundo testemunhas, ela 
teria perdido o controle 
do veículo e colidido com 
um caminhão.

Foto: Polêmica Paraíba

José Meireles
20/5/2021 – Aos 52 anos. 
Jornalista angolano, editor 
de Sociedade do Jornal de 
Angola, do grupo de comu-
nicação Edições Novembro, 
onde atuava desde 1994. 
Nascido em de junho de 1968, 
foi também chefe de reportagem.

Foto: Jornal de Angola



EDITAL DE CONVOCAÇÃO (001/2021)
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A DIRETORIA DO SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA – 
SINDOJUS-PB, nos termos dos Artigos 18, 19, 20, 21 e 23 do Estatuto desta entidade sindical, 
CONVOCA TODOS OS FILIADOS devidamente em dia com seus direitos estatutários, para par-
ticiparem da Assembléia-Geral Ordinária no próximo dia 28 de maio de 2021, às 14:00 horas, em 
primeira convocação, com 1/3 (um terço) dos filiados, não havendo quorum, em segunda chamada, 
às 15:00 horas, com qualquer número de filiados (art. 18, parágrafo único), através da ambiência 
virtual, que será disponibilizado para os filiados no sitio eletrônico, aplicativo WhatsApp, onde será 
liberado o canal e o link da assembleia virtual, com a seguinte ordem do dia:

PAUTA:
1. Informes;
2. Apreciação das contas de 2020 e fixação da contribuição sindical;
3. Outros assuntos de interesse da categoria.

João Pessoa-PB, 14 de maio de 2021.
Joselito Bandeira Vicente

Diretor-Presidente do 
Sindicato dos Oficiais de Justiça da Paraíba

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de João 

Pessoa, Cabedelo, Conde, Alhandra e Caaporã no uso de suas atribuições legais e estatutárias 
convoca os trabalhadores (as), para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-
-se no dia 31 de maio de 2021 em primeira convocação com dois terços dos trabalhadores(as) 
presentes. A Assembleia será realizada na sede do Sindicato, localizada na Rua Visconde de 
Itaparica, 64 -  Varadouro – João Pessoa/PB, para discutirmos a seguinte pauta: Aprovação ou não 
de Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho vigente, que entre si celebram o SINDICATO 
DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO E TECELAGEM DE JOÃO PESSOA, 
CABEDELO, CONDE, ALHANDRA E CAAPORÃ e o SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE FIAÇÃO 
E TECELAGEM EM GERAL DO ESTADO DA PARAÍBA.

João Pessoa, 25 de maio de 2021
JEANE SILVA DE SOUZA

ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND E COM LTDA, 08.958.622/0002-10 torna público que re-
quereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença de 
Operação para 31.01-2-00 – FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA. Si-
tuado à RUA HORTENCIA HELENA DE AMORIM BRITO, 795, JARDIM AMÉRICA, CABEDELO-PB.

ROCHA MADEIRA E FERRAGENS IND E COM LTDA, 08.958.622/0001-39 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo a Licença 
de Operação para 47.44-0-99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM 
GERAL. Situado à RUA HORTENCIA HELENA DE AMORIM BRITO, 795, JARDIM AMÉRICA, 
CABEDELO-PB.

Convocamos a Sra. MARIA SELMA TAVARES DA SILVA , REG: 7533-7, portadora da CTPS 32558, 
Série 00030, colaboradora da Coteminas S.A em Campina Grande, CNPJ: 07.663.140/0006-
01, a comparecer à sede de sua empregadora, situada à  Av. Deputado Raimundo Asfora, nº 
1001- Bairro:Velame, CEP: 58.420-000, durante o horário comercial, para tratar de assunto 
relacionado ao seu respectivo contrato de trabalho, acerca do qual se encontra ausente des-
de 07.03.2021 e, mesmo tendo sido convocada por correspondência, tal não teve êxito.

Elizaldo de Farias Cabral, torna público que requereu a SUDEMA – Superintendência de Adminis-
tração do Meio Ambiente, a Licença prévia, para COMÉRCIO TOP GÁS LTDA, situado a rua Otávio 
Batista Cabral, 160 – Bairro: Três Irmãs – Campina Grande-PB, CEP: 58.423-215.

A empresa VIA DESIGN COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI, 17.394.017/0001-73 torna 
público que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo 
a Licença de operação para Comércio varejista de móveis Situado à R Hortencia Helena de Amorim 
Brito, KM 11,6, SN, Quadra01 Lote 18E, JARDIM AMERICA, CABEDELO – PB.

Coronavac pode precisar de revacinação

A menor efetividade da 
Coronavac em idosos mais ve-
lhos, observada em um estudo 
divulgado na última sexta-fei-
ra, já levanta a discussão sobre 
a necessidade de revacinação 
de pessoas com 80 anos ou 
mais ainda neste ano.

A pesquisa publicada na 
semana passada mostrou que 
a taxa de proteção da vacina 
cai conforme a idade e varia 
de 61,8% na faixa etária dos 70 
aos 74 anos a 28% acima dos 
80 anos. No grupo entre 75 e 
79 anos, o índice encontrado 
foi de 48,9%. Na maioria dos 
casos, portanto, o indicador 
foi superior ou muito similar à 

eficácia verificada nos estudos 
clínicos do produto no Brasil 
(50,7%). A maior preocupa-
ção é sobre o grupo de idosos 
maiores de 80 anos.

Alguns especialistas 
defendem que é necessário 
esperar mais dados para pen-
sar em qualquer estratégia 
de revacinação ou dose de 
reforço, afinal o estudo não 
mediu a proteção da vacina 
contra internações e óbitos. 
Outros cientistas acreditam 
que a política de imunização 
já deva começar a ser repen-
sada a partir de agora, de 
acordo com as vacinas que 
forem entregues.

Para um dos autores do 
estudo, o infectologista Julio 
Croda, da Fiocruz, a aplicação 

de uma dose de reforço ou o 
início de um novo esquema 
com vacinas mais efetivas 
para idosos, como a da Pfizer, 
deveria ser feito ainda neste 
ano, após o término da imuni-
zação dos grupos prioritários. 
“Esses dados trazem evidên-
cias de que a gente tem de 
acelerar nossa vacinação para 
iniciar o mais rápido possível, 
quando for permitido (a reva-
cinação). O que a gente está 
pensando neste momento é 
revacinar para prevenir ainda 
mais o adoecimento nesse 
grupo acima de 80 anos, que 
é o que tem o maior risco e é 
uma parcela pequena da po-
pulação”, diz. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, ao 
menos 4,2 milhões de idosos 

acima dos 80 anos já recebe-
ram ao menos uma dose da 
vacina contra a covid-19.

Ele ressalta que, apesar 
da queda da efetividade com 
a idade, a Coronavac ainda 
tem bom desempenho, até 
superior ao dos estudos clí-
nicos, para as demais faixas 
etárias e, por isso, deve conti-
nuar sendo usada nos demais 
grupos populacionais e para a 
segunda dose dos que ainda 
não a receberam.

Para Isabella Ballalai, vi-
ce-presidente da Sociedade 
Brasileira de Imunizações 
(SBIm), é possível que uma 
revacinação seja necessária no 
futuro, mas, para isso, são ne-
cessários mais dados para dar 
base a qualquer decisão nesse 

sentido. “Esse resultado não é 
motivo para pânico. As vaci-
nas têm como objetivo maior 
reduzir internações e mortes 
e os dados publicados foram 
para qualquer nível de doen-
ça. É muito precoce decidir 
o que fazer agora. Esse dado 
isolado acende um alerta e re-
força que é importantíssimo, 
principalmente para os mais 
idosos, manter as medidas de 
proteção”, diz a médica.

Croda afirmou que o gru-
po do qual faz parte, o Vebra 
Covid-19 Brasil, está acom-
panhando grupos de idosos 
vacinados em São Paulo e 
Manaus e deve publicar da-
dos sobre a taxa de proteção 
contra casos e mortes dentro 
de um mês. O infectologista 

afirmou ainda que os dados 
do estudo foram comparti-
lhados com o ministério e que 
a pasta estuda a necessidade 
de revacinação desse grupo. 
O Estadão solicitou entrevista 
com porta-vozes do Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) sobre o assunto, mas 
não recebeu resposta.

Membro do grupo de 
especialistas independentes 
que assessora o ministério 
nos temas de vacinação, o 
imunologista Jorge Kalil, 
professor da Faculdade de 
Medicina da USP, afirma que 
o tema já começou a ser dis-
cutido informalmente entre 
os cientistas do comitê e deve 
ser levado para debate no mi-
nistério.

Fabiana Cambricoli
Agência Estado

Agência Estado

Misteriosa campanha pedia a influenciadores para publicamente desacreditarem o imunizante contra a covid-19

A imprensa e as redes so-
ciais francesas estavam frené-
ticas, ontem, com especulações 
sobre uma misteriosa campa-
nha dirigida a influenciadores 
e personalidades do YouTube 
pedindo a eles para publicamen-
te desacreditar a vacina Pfizer/
BioNTech para a covid-19 em 
troca de pagamento. Segundo o 
jornal britânico The Guardian, a 
oferta também foi feita a influen-
ciadores da Alemanha.

Os alvos da campanha na 
França, que são ativos nas áreas 
de saúde e ciências, disseram ter 
recebido um e-mail de uma agên-
cia de comunicação aparente-
mente com sede no Reino Unido 
oferecendo a eles “uma parceria” 
em nome de um cliente com “um 
orçamento colossal”, mas que 
queria permanecer anônimo e 
também manter qualquer nego-
ciação em segredo.

“Estranho. Recebi uma pro-

posta de parceria que consiste 
em falar mal da vacina da Pfizer 
em um vídeo”, tuitou Leo Grasset, 
que mantém um popular canal 
de ciência com quase 1,2 milhão 
de assinantes no YouTube. “Or-
çamento colossal, o cliente quer 
permanecer anônimo e eu teria 
de esconder o pagamento.”

Ele acrescentou: “Incrível. 
O endereço da agência de Lon-
dres que me contatou é falso. 
Eles nunca estiveram presentes 
lá, é um centro de cirurgia a laser. 
Todos os funcionários têm perfis 
estranhos no LinkedIn”. Os perfis 
que ele encontrou agora desapa-
receram, mas não antes de ele 
notar que “todos trabalhavam 
na Rússia”.

Sami Ouladitto, um come-
diante com quase 400 mil segui-
dores, relatou uma abordagem 
semelhante, assim como o usuário.

Et Ca Se Dit Medecin (E isso 
se diz um médico, na tradução li-
vre), um estagiário de hospital com 
84 mil seguidores no Instagram.

“Isso é patético, é perigoso, 
é irresponsável e não vai fun-
cionar”, informou o ministro da 
Saúde francês, Olivier Veran, ao 
canal BFMTV ontem. “Os fran-
ceses são, em sua maioria, a fa-
vor da vacinação e não acho que 
qualquer tentativa de impedi-los 
de tomar as vacinas funcionará”, 
acrescentou. Veran afirmou que 
não tinha ideia se a suposta ofer-
ta se originou na Rússia.

Segundo o Guardian, o 
youtuber e criador de podcasts 
alemão Mirko Drotschman, que 
reúne 1,5 milhão de inscritos em 
seu canal, também postou sobre 
um e-mail pedindo a ele para 
participar de uma campanha de 
informação, como foi apresenta-
do, na qual ele deveria falar sobre 
o suposto número significativo 
de pessoas que morreram após 
tomar uma dose da Pfizer. “Por 
favor, nos envie estatística so-
bre a idade de seus seguidores 
e quanto vai custar”, conclui o 
e-mail.

Agência ligada à Rússia banca 
campanha contra vacina Pfizer

O ministro da Saúde francês, Olivier Veran, afirmou que não tinha ideia se a suposta oferta se originou na Rússia

Foto: Agência Brasil
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº 00075/2020, em 26.06.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Implantação de pavimentação em paralelepípedo na Rua Abílio Faustino 

de Carvalho, (trecho 01), Rua Abílio Faustino de Carvalho, (trecho 02) e Trav. na Rua Abílio Faustino 
de Carvalho, atendendo ao Convênio nº 885265/2019/MDR/CAIXA, Operação nº 1064704-63. 

OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Prazo 
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 25 de Maio de 2021.
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Quinto Termo de Aditivo ao Contrato nº  00069/2019, em 13.12.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Aguiar e a empresa CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E 

INCORPORAÇÃO LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Contratação de empresa do ramo de engenharia para construção do 

açude público caititu, atendendo ao Contrato de Repasse Nº 1048186-51/2017. 
OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de Prazo
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Aguiar-PB, 25 de Maio de 2021
Manoel Batista Guedes Filho

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, através da Pre-

goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Alagoa Nova, 
nos termo do Art. 109 inciso 3º, da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento dos interessados 
a interposição de recurso administrativo contra o resultado do julgamento da habilitação do Pregão 
Presencial nº 00006/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE 
EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER O SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, pela pessoa 
jurídica: FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO(CNPJ nº 01.627.117/0001-62), protocolado no 
dia 24 de maio de 2021. Os interessados poderão comparecer na sala da CPL, no horário das 08h 
às 12h dos dias úteis, para obter cópia do Recurso.

Alagoa Nova - PB, 25 de Maio de 2021.
TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
RATIFICAÇÃO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Adesão a Registro de Preços 
nº AD00001/2021, que objetiva: ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA 
DE VEICULO TIPO CAMINHONETE PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO; 
RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS 
LTDA - R$ 196.900,00.

Arara - PB, 21 de Maio de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA COMPRA DE VEICULO TIPO CAMINHONETE 
PARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESDE MUNICÍPIO; DESIGNO os servidores Jefferson de 
Lemos Medeiros, Secretario, como Gestor; e Ramon Felipe de Oliveira da Costa, Surpervisor de Com-
pras, para Fiscal, do contrato decorrente da Adesão a Ata de Registro de Preços nº AD00001/2021, 
especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Arara - PB, 21 de Maio de 2021
JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Gama Rosa, S/N - Centro - Arara - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, lici-
tação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisições parceladas de gás oxigênio medicinal 
para recarregar os cilindros destinado a atender as necessidades das unidades de saúde e hospital 
municipal. Abertura da sessão pública: 14:00 horas do dia 07 de Junho de 2021. Início da fase de 
lances: 14:01 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: (083) 3369–1037. E-mail: licitacao@
arara.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Arara - PB, 25 de Maio de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

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

Arara - PB, 19 de Maio de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

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

Arara - PB, 18 de Maio de 2021
GERALDO BERNARDINO DA CRUZ NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

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

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

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
HOMOLOGAÇÃO

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

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

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de um Caminhão Coletor e Compactador de Lixo de 15 M3, “zero quilôme-
tro”, comercializado pelo fabricante ou concessionária autorizada. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Eletrônico nº 00022/2021. DOTAÇÃO: Conforme o parágrafo 2° (segundo), do artigo 7° (sétimo), 
do decreto número 7.982 de 23 de janeiro de 2013, irei colocar a dotação nocontrato.. VIGÊNCIA: 
até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de 
Arara e: CT Nº 00081/2021 - 24.05.21 - UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA - R$ 580.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00002/2021
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 DP00002/2021, 
que objetiva: Aquisição de testes tipo: ANTíGENO COVID IGG/IGM SWAB RÁPIDO, para realização 
de exames em enfrentamento à pandemia ao Coronavírus (COVID–19); RATIFICO o correspon-
dente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO 
TORQUATO - R$ 39.990,00.

Areial - PB, 26 de Maio de 2021
ADELSON GONÇALVES BENJAMIN

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIAL
EXTRATO DE DISPENSA

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2021. OBJETO: Aquisição de testes tipo: ANTí-

GENO COVID IGG/IGM SWAB RÁPIDO, para realização de exames em enfrentamento à pandemia 
ao Coronavírus (COVID–19). FUNDAMENTO LEGAL: MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.047, de 3 de 
maio de 2021. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 26/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 08:30 horas do dia 08 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando contratações 
futuras, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e 
legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: https://www.barradesaomiguel.
pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 25 de maio de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000010/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 09:30 horas do dia 08 de junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando contratações 
futuras, para: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA DA ABC FARMA. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal 
nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: https://
www.barradesaomiguel.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 25 de maio de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Thomaz de Aquino, 06 - Centro - Barra de São Miguel - PB, às 11:00 horas do dia 08 de junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, objetivando contratações futuras, 
para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal 
nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3358–1005. E-mail: cplbarradesaomiguel@gmail.com. Edital: https://
www.barradesaomiguel.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Barra de São Miguel - PB, 25 de maio de 2021
CLAUDIA MARIA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021
O Fundo Municipal de Saúde de Cabedelo Torna sem Efeito a publicação no JORNAL Á UNIÃO, 

referente ao ano CXXVIII,N°095 pág.25 do dia 22 de Maio de 2021, o Aviso de Licitação do Pregão 
Presencial Nº 00057/2021, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, 
VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SUA 
UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES.

Cabedelo - PB, 25 de Maio de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021
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 16 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 equipamentos eletrônicos, visando 
atender as necessidades da Defesa Civil Municipal. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, 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, 25 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00078/2021
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 22 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 material de EPI e fardamento para uso 
exclusivo dos servidores da SEINFRA e Mercado Público de Cabedelo, que executam serviços no 
munícipio. 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 posterio-
res 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, 25 de Maio de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

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

GRANDE
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Inexigibilidade proveniente do credenciamento nº00002/2021 – STTP, que tem como 
objeto o credenciamento de pessoas para prestação de serviços de Leiloeiro Oficial, matriculado na 
junta comercial do Estado da Paraíba, devidamente credenciado através de processo próprio para 
a realização, incluindo a preparação, organização e condução e finalização de leilões públicos de 
veículos, motos, equipamentos e sucatas em geral, apreendidos, retidos ou removidos, mantidos 
em depósito pela STTP, há mais de 60. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Campina Grande: 05.010 – Superin-
tendencia de Transito e Transportes Publicos 15.451.1025.2091 – Ações de melhoria no sistema de 
transito 33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica 33.90.36.99 – Outros serviços 
de terceiros – Pessoa Física 1001 – Recursos ordinários. VIGÊNCIA: até 05/05/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Superintendencia de Transito e Transportes Publicos de Campina Grande e: 
CT Nº 00046/2021 - 05.05.21 - MARCO TÚLIO MONTENEGRO CAVALCANTI DIAS - R$ 0,12.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 09:00 horas do dia 08 
de Junho de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO 
DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO PÚBLICA, COM SUPORTE TÉCNICO E MA-
NUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, A MIGRAÇÃO DE DADOS, A CUSTOMIZAÇÃO, A 
PARAMETRIZAÇÃO E O TREINAMENTO DA EQUIPE. 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 001/18; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 25 de Maio de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
COMUNICADO

LANCES VERBAIS
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

O Pregoeiro Oficial comunica que a sessão pública para continuidade dos trabalhos - fase de 
lances verbais - da licitação modalidade Pregão Presencial nº 00009/2021, que objetiva: Locação 
de trinta e três veículos tipos passeio e utilitário diversos e quatro motocicletas; será realizada às 
14:00 horas do dia 01 de junho de 2021, no mesmo local da primeira reunião na Rodovia Pb 018, 
S/N - Rodovia - Conde - PB. Informações: no horário das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço.

Conde - PB, 25 de maio de 2021.
LUÃ HAWANN SILVA SOUSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
A Pregoeira Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00008/2021, cujo objetivo 

e a prestação de serviços de locação de veículo com condutor para atender as necessidades da 
secretaria de Infra-Estrutura, devido a um erro na descrição do objeto e no valor de referencia a 
nova sessão do certame será no dia 02 de Junho de 2021 às 08:00 horas, no mesmo local inicial-
mente divulgado: Rua José Araujo Dantas, 229 - Centro - Cubatí.. - PB. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 33851110. E-mail: 
licitacaocubati@gmail.com. 

Cubatí.. - PB, 21 de Maio de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ
AVISO DO RESULTADO DA ANALISE

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
Tomada de preço n.º 0001/2021

O Município de Cubatí-PB, através da Comissão Permanente de Licitação torna público o 
resultado da análise e julgamento dos documentos de habilitação da licitação acima referenciada 
que tem por objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMAS E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO DE 
FUTEBOL MUNICIPAL (O XORROZÃO), A Comissão Permanente de Licitação juntamente com o 
setor de engenharia e o setor jurídico conforme pareceres decide: INABILITAR, as seguintes em-
presas: 1) RTS ENG. CONT. E SERVIÇOS - RANULFO TOMAZ DA SILVA – 04.672.369/0001-00, 
2) SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ 28.561.917/0001-84, 3) R. F. SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI – 29.878.872/0001-39, 4) JOSÉ RAFAEL SOARES SOUZA – 
27.865.262/0001-75, 5) CONSTRUTORA REAZLIZAR EIRELI – 14.175.618/0001-05, 6) DIAS 
CONSTRUÇÕES LTDA - EPP – 17.421.938/0001-88, 7) BSR CONSTRUTORA E LOCADORA 
EIRELI – 31.162.496/0001-23, 8) CONSTRUTORA F. OLIVEIRA EIRELI – 31.615.295/0001-34, por 
não ter atendido as exigências básica do Edital.  LicitantesHABILITADAS as seguintes empresa: 1) 
ESTRUTURAL SERV. DE CONST. E LOCAÇÕES EIRELI – CNPJ 05.881.170/0001-46, 2) LUMAR 
ENGENHARIA LTDA – 05.820.995/0001-50 e 3) LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - 
EPP – 24.863.266/0001-26,.O relatório completo contendo os itens de inabilitação das empresas 
encontram-se franqueados aos interessados na sala de licitações, casos de dúvida com relação à 
originalidade dos documentos que não podem ser atestados online, podem ser agendadas via ofício, 
no endereço de email: licitacaocubati@gmail.com,diligências junto a comissão, de um representante 
de cada empresa por vez, Abre-se o prazo recursal em conformidade com o Art. 109, inciso I, alínea 
“a” da Lei 8.666/93; Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, Rua José Araújo Dantas, n.º 229 - Centro - Cubatí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. E-mail: licitacaocubati@gmail.com. 

Cubatí- PB, 25 de Maio de 2021
IZONALDO CORDEIRO FERINO JUNIOR

Presidente da Comi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital; ADJUDICO 
o seu objeto a: FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 184.000,00.

Cubatí.. - PB, 19 de Maio de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 01 
(UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO, conforme 
especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FRP MAQUINAS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 184.000,00.

Cubatí.. - PB, 19 de Maio de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA TIPO A – SIMPLES REMOÇÃO 
TIPO FURGÃO, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, 
anexo do Edital. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 03.013 
– FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10.301.005.1031 – AQUISIÇÃO DE TIPO AMBULÂNCIA – 
1.214.000 – Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS – 4490.52 – Equipamentos e Material 
Permannte –(Recursos FUNDO a FUNDO). VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00040/2021 - 25.05.21 
- FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 184.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00021/2021, que objetiva: Aquisição de 
parcelada de materiais de construção e diversos; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: EVANDRO SANTOS MARTINS– ME - R$ 41.429,90; JOSE ELINILDO DE 
PAIVA SILVA ME - R$ 10.685,00.

Damião - PB, 18 de Maio de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de parcelada de materiais de construção e diversos. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Presencial nº 00021/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Da-
mião:02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 04.1222.1002.2004, 05.00 – SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA, 0512.361.2006.2013/12.361.2005.2015/12.361.2006.2016/12.361.200
6.2017/12.365.2006.2022/12.366.2006.2023, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.2
009.2029/10.301.2009.2030/10.302.2012.2033, 07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL,08.243.2014.2039/08.244.2013.2040/08.244.2013.2041/08.244.2013.2044, 08.00 – SE-
CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, 15.452,1002.2046. ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 
– MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00064/2021 - 18.05.21 - EVANDRO 
SANTOS MARTINS- ME - R$ 41.429,90; CT Nº 00065/2021 - 18.05.21 - JOSE ELINILDO DE PAIVA 
SILVA ME - R$ 10.685,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00013/2021
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 DP00013/2021, 
que objetiva: Aquisição parcelada de pneus, câmaras e protetores; RATIFICO o correspondente 
procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: PNEUMAX LTDA - R$ 147.204,00. com fundamento 
no art. 24, XI da Lei nº 8.666/93

Damião - PB, 21 de Maio de 2021
SIMONE DE AZEVEDO SANTOS CASADO

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de pneus,câmaras e protetores. FUNDAMENTO LEGAL: Dispen-
sa de Licitação nº DP00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Damião:01.00 
– GABINETE DO PREFEITO, 04.122.1002.2002,02.00 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
04.122.1002.2004, 04.00 – SECRETARIA DE AGRICULTURA, 20.606.2004.2009/20.606.2004.20
10,05.00 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 12.361.2006.2014/12.361.2006.2016/12.
361.2007.2018, 06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE, 10.301.2009.2029/10
.301.2009.2030/10.302.2012.2033,07.00 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEC. 
DE AÇÃO SOCIAL), 08.244.2014.2039/08.244.2013.2040/08.244.2013.2044. ELEMENTO DE DES-
PESA: 3.3.90.30.01 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Damião e: CT Nº 00066/2021 - 24.05.21 
- PNEUMAX LTDA - R$ 147.204,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020,

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB - através da sua comissão de licitação COMU-

NICA a todos os interessados que o processo licitatório nº 002/2020, na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, que tem como objeto acontratação de empresa para execução dos serviços de engenharia 
na pavimentação em paralelepípedo, assentado em colchão de areia rejuntado com cimento em 
diversas ruas: Rua São Paulo, Rua Vereador Américo Pereira, Rua Prefeito Hermes Mangueira 
Diniz, Rua Santo Antônio, Rua Abílio Sérvulo, Rua Projetada 01, no município de Diamante-PB, em 
conformidade com o contrato de repasse n° 1054437-70/2018/MCIDADES/CEF/PMD/PB, que foi 
declarado VENCEDORA a Empresa:CONSTRUTORA BRAÇO FORTE, SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
EIRELI, CNPJ 22.370.871/0001-30, com valor finalR$ 379.808,64 (trezentos e setenta e nove mil e 
oitocentos e oito reais e sessenta e quatro centavos); por ter apresentado a proposta mais vantajosa 
para a Administração e por ter atendido todos os requisitos do Edital.

Diamante/PB, 24 de maio de 2021.
Damião Vieira de França Júnior

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020,
Da PreFeiTura MuniciPal De DiaManTe/PB.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB - através da sua comissão de licitação COMU-
NICA a todos os interessados que o processo licitatório nº 003/2020, na modalidade TOMADA DE 
PREÇO, que tem como objeto acontratação de empresa para execução dos serviços de engenharia 
na pavimentação em paralelepípedo, assentado em colchão de areia rejuntado com cimento em 
diversas ruas: Rua Professor José Marques, Av. Prefeito Dionizio Mangueira, Rua Prefeito Agemiro 
Abílio de Sousa , Rua José Luiz de França, Rua do Campo, Travessa José Nicodemos, Rua São 
José (trecho 1) no município de Diamante-PB, em conformidade com o contrato de repasse n° 
1068655-63/201/MCIDADES/CEF/PMD/PB, que foi declarado VENCEDORA a Empresa:ABÍLIO 
FERREIRA LIMA ETO EIRELI EPP, CNPJ 05.935.592/0001-57, com valor finalR$ 259.424,56 (du-
zentos e cinquenta e nove mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos); 
por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração e por ter atendido todos os 
requisitos do Edital.

Diamante/PB, 24 de maio de 2021.
Damião Vieira de França Júnior

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUAS ESTRADAS
AVISODE RETOMADA DE SESSÃO
PREGÃO ELETRONICO N 4/2021

Objeto: Aquisição de Veículo Zero Quilômetro (veículo a motor de propulsão antes de seu re-
gistro e licenciamento vendidos por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio 
fabricante) do tipo AMBULÂNCIA de SIMPLES REMOÇÃO do TIPO A, conforme discriminação 
pertinente no Instrumento Convocatório, destinado ao Fundo Municipal de Saúde deste município.

Torna-se público que,
A NOVA REUNIÃO referente a RETOMADA DE SESSÃO  do pregão ALUDIDO ACIMA, será 

dia 27/05/2021 as 15h30m na mesma plataforma que aconteceu a anterior, obedecendoo Decreto 
10.024 de 2019 nos seus artigo 35 e 47.

Telefone: 83 ...
Email: prefetiuradeduasestradas.pb@gmail.com

DUAS ESTRADAS- PB, 25de maiode 2021.
ERIVELTO DA SILVA FERNANDES

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00037/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE TESTES 
RÁPIDOS PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTIGENO (AG) SARS–COV2 EM AMOSTRA 
SWAB NASOFARINGE. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, da Medida Provisória nº 1.047/21 e 
suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Saúde. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 25/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00039/2021, que objetiva: Contratação de 
laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames laboratoriais; HOMOLOGO 
o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: FUNDAÇÃO RUBENS 
DUTRA - R$ 234.319,20; LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS - R$ 252.690,00.

OBS: Convoca-se as empresas vencedoras para assinatura do termo de  contrato,em até 05 
(cinco) dias,  a contar desta data.

Guarabira - PB, 25 de Maio de 2021
HARLANNE HERCULANO MARINHO

Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através do Prefeito Constitucional, torna público para conheci-

mento dos interessados a ANULAÇÃO do pregão presencial Nº 00014/2021, atendendo ao Parecer 
jurídico,  cujo objeto a contratação de empresa ou pessoa física para a locação de veículo atendendo 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Demais informações encontram-se a disposição dos 
interessados no endereço, na Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Ibiara-PB, no horário das 
07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

OBS: Republicado por incorreção
Ibiara-PB, 17 de Maio de 2021.

FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA
Prefeito constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público para 

conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00017/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para fornecimento de 
equipamentos de informática, destinado a Secretaria de Saúde do Município de Ibiara, durante o 
exercício de 2021, cuja abertura será no dia 09.06.2021 às 08:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações 
encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 
12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 25 de Maio de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Dispensa nº DV00018/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS DE 
NOTICIAS E ATOS INDTITUCIONAIS, PERTECENTES AO MUNICIPIO DE IGARACY E SEUS 
ORGAOS VINCULADOS. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 
(cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão 
Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência 
da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Alex 
Vinicius Soares Fernandes 07289354494 - CNPJ 32.619.305/0001-72. INFORMAÇÕES: na sede 
da CPL, Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, no horário das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis. Telefone: (0..) ...

Igaracy - PB, 25 de Maio de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Presidente da Comissão

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de maio de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00025/2021, que estava 

marcado para as 11:00 do Dia 27 de maio de 2021, fica marcado   para o dia 08 de junho de 2021 
às 08:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro 
- Igaracy - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido ende-
reço. O NOVO EDITAL ESTARA DISPONIVEL NO SITE DO TCE E DO MUNICPIO DE IGARACY. 
E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 25 de maio de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE COLETAS DE NOTICIAS GERAIS DE NOTICIAS E ATOS INDTITUCIONAIS, PERTECENTES 
AO MUNICIPIO DE IGARACY E SEUS ORGAOS VINCULADOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
de Licitação nº DV00018/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Igaracy: 02. 000 
GABINETE – 04 122 1002 2003 –MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEI-
TURA – 017 3.3.90.39 00 001.000 PUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA.. 
VIGÊNCIA: até 13/12/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e: CT Nº 
00063/2021 - 25.05.21 - ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES 07289354494 - R$ 8.800,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO – IPM/JP

 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 001/2021

Contratante: Instituto de Previdência do Município, Contratado: MOC SERVIÇOS DE CONSTRU-
ÇÕES – CNPJ: 01.088.740/0001-94. Objeto: Manutenção Predial Fundamento Legal: art. 57 da Lei 
8.666/93. Vigência: 25/05/2022. Registro da CGM U043-PKWZ-MBHH-97MV .

Caroline Ferreira Agra
Superintendente iPM/JP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEINFRA

A Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINFRA torna público que requereu à SEMAM – Se-
cretaria do Meio Ambiente, a LICENÇA PRÉVIA para obra de IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
E DRENAGEM NAS RUAS: PROF. JOÃO FREIRE DA NÓBREGA E CORONEL JANSEN NO 
BAIRRO COSTA E SILVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL
PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL Nº 82001/2020

HOMOLOGO a através da Licitação Pública Nacional nº 82001/2020, regulada através da GN 
2349-15, Processo Administrativo nº 2019/045155, que teve como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE SERVIÇOS PARA ATUALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA BASE CARTOGRÁ-
FICA DIGITAL, DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO, DA PLANTA DE VALORES 
GENÉRICOS E A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO MU-
NICÍPIO DE JOÃO PESSOA”, Estado da Paraíba, Brasil, em favor do Consórcio João Pessoa Geo-
-Sustentável (Tecgeo-Aerocarta), CNPJ nº 41.895.130/0001-17, no valor total de R$ 17.765.054,80 
(dezessete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). 
Os documentos atinentes ao certame estão disponíveis no Portal da Transparência do Município 
de João Pessoa, link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5077. Qualquer 
informação será prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 21 de maio de 2021.
antônio de Fátima elizeu de Medeiros

coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável
Marcio Diego Fernandes Tavares de albuquerque

 Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
PreGÃO eleTrÔnicO SrP nº 09003/2020 PrOceSSO aDM. nº 2019/075317

CHAVE Nº 874743
OBJETO: Aquisição de vestimentas necessárias para a composição do UNIFORME ESCOLAR, 

de modo a atender as necessidades dos alunos efetivamente matriculados no ano letivo de 2021 
na Rede Municipal de Ensino nas etapas da Educação Infantil, do Ensino Fundamental I e II, da 
Educação de Jovens e Adultos – EJA.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Substituta, 
torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública ocorrerá 
através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do site www.
licitacoes-e.com.br, a partir do dia 26/05/2021, às 11h00. A abertura das propostas ocorrerá no dia 
09/06/2021, às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites www.licitacoes-e.com.bre http://
transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 26 de maio de 2021.

João Pessoa, 25 de maio de 2021.
laíz Mayarha Santos alves de Menezes

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE REPUBLICAÇÃO
DE LICITAÇÃO POR INCORREÇÃO

PreGÃO eleTrÔnicO nº 07.006/2021
PrOceSSO aDMiniSTraTiVO nº. 2021/042399 da SeinFra.

DATA DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 10/06/2021 08:30H - Horário de Brasília
DATA DA SESSÃO: 11/06/2021 
HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08:30H - Horário de Brasília
SESSÃO DE DISPUTA: 09:15H - Horário de Brasília
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA, 

DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE 
MATERIAL E EQUIPES DE MÃO DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS 
DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB.

CHAVE CGM: GH96-62OM-8JE4-8UKW
A Prefeitura Municipal de João Pessoa (Secretaria de Infraestrutura – SEINFRA), através de 

seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 1521 torna público que fará realizar 
a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, após retificação no ANEXO II (TERMO DE REFE-
RENCIA), mantendo-se as demais condições, sob o critério de menor preço global. O Edital ficará 
a disposição dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-
-e.com.br, sob o número da licitação 873725 e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/
licitacoes. A cópia do Edital e seus anexos estarão disponíveis e a disposição dos interessados a 
partir de quinta-feira 27/05/2021, nos endereços já mencionados. SUPORTE LEGAL: Lei Federal 
n.º 10.520/02, regulamentada pelos Decretos Municipais nº 4.985/03 e nº 5.716/06, Decreto nº 
7.884/2013, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Federal nº 5.450/2005, 
Lei Complementar nº 123/06 e 147/14. FONTE DE RECURSOS: Recursos COSIP. Consultas com 
o Pregoeiro e sua equipe de apoio, pelo Fone: 83 3214-7218.

João Pessoa, 25 de maio de 2021
Petrônio Wanderley de Oliveira lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna  público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia N° 061/2021 para AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO IVAN 
TOMAZ, localizada no Bairro do Planalto da Boa Esperança, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna  público que recebeu da SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia N° 060/2021 para MANUTENÇÃO E REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO SENHOR DA 
BOA SENTENÇA, localizada no bairro Ilha do Bispo, no Município de  João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 11 de 
Junho de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para prestação de serviço de Limpeza Pública no município de Joca 
Claudino/PB, compreendendo os serviços de capinação, varrição manual de vias pavimentadas, 
coleta, transporte e destino final de resíduos sólidos domiciliares urbanos e rurais. 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) 3563–1075. 
E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com. Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Joca Claudino - PB, 25 de Maio de 2021
AUDINEIDE FREITAS DE SANTANA

Presidenta da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00027/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, por meio do site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita 
à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Fornecimento 
parcela e diário de Gêneros Alimentícios destinado a diversas secretarias do Município de Marizo-
polis – PB. Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 07 de Junho de 2021. Início da fase de 
lances: 08:30 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. E-mail: licitacaomz@gmail.com. Edital: 
http://www.marizopolis.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br; https://www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Marizopolis - PB, 25 de Maio de 2021
CINARA EMANUELLA ALVES ROCHA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNCIPAL DE OLHO D’ÁGUA

PORTARIA 00107/2021                                    
A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE OLHO D’ÁGUA – ESTADO DA PARAÍBA, usando das 

atribuições que lhes são conferidas pelo art. 20, inciso V, da Lei Municipal nº 05/90 (LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO).

RESOLVE:
CONSTITUIR – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, para tomar todas as medidas 

necessarias ao processamento e julgamento das licitações que venham a ser execultadas pelo 
Municipio de Olho D’Água, durante o exercicio de 2021, composta da seguinte forma:

Nome CPF CARGO OCUPAÇÃO
Akilma Regia Trajano de Almeida 973.667.575-00 PRESIDENTE Servidor Comissionado

Maria da Conceição Leite 054.428.314-76 MEMBRO Servidor Comissionado

Kennya Juliana Ângelo de Sá 000.081.474-18 MEMBRO Servidor Comissionado

O Presidente da comissão sera substituido em suas ausencias e impedimentos pelo segundo 
nomeado.

Publique-se no Diario Oficial do Municipio, divulgue em outros meios de comunicação e dê-se 
ciêcia. 

Gabinete da Prefeita, Olho D´água-PB, 25 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
chaMaDa PúBlica n º. 0003/2021

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar.
Vencedores: 
Sr. Pedro Paulino da Silva Filho, com o valor global de R$ 14.000,00 (quatorze mil e reais), 
Sr. Jose Ribeiro Felix, com o valor global de R$ 20.664,00 (vinte mil seiscentos e sessenta e 

quatro reais)
Srª. Maria Francineuda Epaminondas Pereira, com o valor global de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
Sr. Alberlandio Pereira Lima, com o valor global de R$ 13.015,00 (treze mil e quinze reais). 

Resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo 
com a lei. Estando convocados para assinar termo contratual. 

Pedra Branca-PB, 25 de Maio de 2021 
Josemario Bastos de Sousa

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA  
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 00027/2021
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Pedra Branca-PB, tornar público o resultado de 

julgamento de proposta de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 0007/2021, com objeto 
aquisição de peças para veículos. Tem como vencedoras As empresas: GIPAGEL AUTOPEÇAS 
LTDA-EPP - CNPJ nº 35.588.102/0001-54 com o percentual de desconto de 20% (vinte) para os 
lotes 01, 02, 04, 05, 06, 07, com o valor de total de R$:536.000,00 (quinhentos e trinta e três mil 
reais), A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA - CNPJ nº 
33.538.090/0001-28 com o percentual de desconto de 21% (vinte e um) para os lotes 03, 08 com 
o valor de total de R$:79.000,00 (setenta e nove mil reais), CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME 
CNPJ nº 24.119.232/0001-21, com o percentual de desconto de 21% (vinte e um) para os lotes 
09, 11, 12, 13, com o valor de total de R$:150.100,00 (cento e cinquenta mil e cem reais), AUTO 
CENTER BOM SUCESSO-ME – CNPJ nº 26.787.492/0001-09, com o percentual de desconto de 
21% (vinte e um) para os lotes 10, 14, 15, 16, 17, com o valor de total de R$:165.900,00 (cento e 
sessenta e cinco mil e novecentos reais).

Pedra Branca-PB, 20 de maio de 2021
Severino luiz de caldas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE Nº  00001/2021
Objeto: Contratação de empresa para Execução dos serviços de reforma e manutenção de pré-

dios públicos, como: Reforma da UBS Ana Teotônio de Sousa, Reforma da UBS Antônio de Sousa 
Sobrinho, Reforma da Escola Manoel Claudino da Silva, Reforma da escola Joao Dantas da Silva, 
Reforma da Escola Joao Barreiro da Silva, Reforma da Escola Domingos Lopes Nozinho e Reforma 
da Escola Miguel Dantas, ambas localizadas no Município de Pedra Branca-PB.

Vencedor: DEL ENGENHARIA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o n. CNPJ 17.415.942/0001-
33 com o valor Global de R$ 269.918,07 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e dezoito 
reais e sete centavos), 

RESOLVE: Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, o Sr. Prefeito 
resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR, o procedimento e o objeto desta licitação em favor da em-
presa acima citada, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o licitante 
vencedor para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma 
legal, sob as penalidades da lei.

Pedra Branca-PB, 25 de maio de 2021
Josemario Bastos de Souza

Prefeito constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRAS DE FOGO-PB

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
NA PÁGINA 27DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA, PUBLICADO NA DATA 25 DE 

MAIO DE 2021,NO QUE SE REFERE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, OBJETIVANDO O 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, 
DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMÁRIA E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS 
(CEO),DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA 
Nº. 3.389, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020.  ONDE SE LER “DATA DA SESSÃO ÀS 90H10MIN 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF), DO DIA 04 DE JUNHO DE 2021”, LEIA-SE “DATA DA SESSÃO ÀS 
09H10MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF), DO DIA 10 DE JUNHO DE 2021”.

KILZA RIBEIRO ALVES
GESTORA DO FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PreGÃO eleTrÔnicO n.º. 00031/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS 

NA PREFEITURA DE PIANCÓ, EM DIÁRIOS OFICIAIS, MEMORANDOS, JORNAIS, SEMANÁRIOS, 
PARA USO PUBLICITÁRIO E ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA DE PIANCÓ-PB. 

VENCEDORAS: ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA 437229266420, CNPJ Nº 
35.859.716/0001-23, COM O VALOR GLOBAL DE R$ 27.200,00 (VINTE E SETE MIL E DUZEN-
TOS REAIS).

RESOLVE: HOMOLOGAR, APÓS ANÁLISE DO PROCESSO, NOS TERMOS DA LEI. ESTANDO 
CONVOCADA PARA ASSINAR TERMO CONTRATUAL.  

PIANCÓ-PB, 25 DE MAIO DE 2021.
DANIEL GALDINO DE ARAÚJO PEREIRA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E 

SERVICOS LTDA, cadastrada no CNPJ Nº04.906.156/0001-97
Objeto: Aquisição de peças para atender as necessidades da frota de veículos do município 

de Piancó-PB.
Valor global:R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais)

Piancó-PB, 25 de Maiode 2021.
Daniel Galdino de araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de AditivoaoContrato nº 00168/2019, em 30.10.2019.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa CONSTRUTORA DAKI EIRELI ME.
OBJETO CONTRATUAL:Construção do Matadouro Público no Município de Piancó-PB, conforme 

Recurso Federal N° 10.45.361-33/2017/MAPA/CAIXA.
OBJETO DO ADITIVO:Prorrogação de Prazo.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 24 de maio de 2021
Daniel Galdino de araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA 

– cadastrada no CNPJ Nº 33.538.090/0001-28
Objeto: Aquisição de peças para atender as necessidades da frota de veículos do município 

de Piancó-PB.
Valor global:R$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Piancó-PB, 25 de Maiode 2021.
Daniel Galdino de araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Piancó. 
CONTRATADA: CICERO RODRIGUES DA SILVA - ME – CNPJ nº 24.119.232/0001-21
Objeto: Aquisição de peças para atender as necessidades da frota de veículos do município 

de Piancó-PB.
Valor global:R$ 545.300,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil e trezentos reais)

Piancó-PB, 25 de Maiode 2021.
Daniel Galdino de araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE ÓCULOS POPULAR, DESTINADO 
A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, MEDIANTE REQUISIÇÃO, EM TANEDIMENTO 
AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
TERMO DE REFERENCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 09 de junho de 2021. 
Início da fase de lances: 09:05 horas do dia 09 de junho de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidia-
riamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 125/14; 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) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 24 de Maio de 2021
Olivânio Dantas remígio
Prefeito constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021
Objeto: Aquisições parceladas de materiais de expedientes e didáticos, destinados à manutenção 

dos programas, ações e atividades de todas as Secretarias deste Município, do tipo menor preço 
por item, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados. 
Entrega das Propostas: a partir das 08h00min de 26/05/2021 no site www.portaldecompraspublicas.
com.br. Abertura das Propostas: 08/06/2021 às 08h00min (horário de Brasília) no site www.portal-
decompraspublicas.com.br. Informações e Retirada de Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 
13:30h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal de Pirpirituba/PB, end. Rua Felix Cantalice, 133 
- Centro - Pirpirituba – PB, Telefone: (083) 3277-1108, Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes/ ou www.tce.pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 25 de maio de 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRPIRITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
Objeto: Aquisições parceladas de Material de Limpeza e Higiênicos, para atender as necessi-

dades das Secretarias deste Município e aos Programas Federais, ações e atividades de todas as 
Secretarias deste Município, do tipo menor preço por item, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados. Entrega das Propostas: a partir das 08h00min de 
26/05/2021 no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das Propostas: 09/06/2021 às 
08h00min (horário de Brasília) no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Informações e Retirada 
de Edital: segunda a sexta-feira, das 07:30h às 13:30h, Sala da CPL, Sede da Prefeitura Municipal 
de Pirpirituba/PB, end. Rua Felix Cantalice, 133 - Centro - Pirpirituba – PB, Telefone: (083) 3277-
1108, Edital: http: https://www.pirpirituba.pb.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes/ ou www.tce.
pb.gov.br ou www.portaldecompraspublicas.com.br.

Pirpirituba - PB, 25 de maio de 2021.
ROMARIO FERNANDES NICOLAU

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU
AVISO DE LICITAÇÃO

PreGÃO PreSencial n.º 006/2021- SrP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PITIMBU, torna público que fará realizar através da Pregoeira 

Oficial para conhecimento dos interessados nos termos da Lei n.º 10.520/2002 alterações, subsi-
diariamente a Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei complementar n.º 123/2006 
alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial do tipo menor preço por item, no dia 04 de Junho de 2021 as 9:00hs, tendo como ob-
jetivo: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios, destinados á manutenção das atividades do 
Fundo Municipal de Saúde de Pitimbu, Fundo Municipal de Assistência Social e trabalho e diversas 
secretarias municipais.. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura Municipal de 
PITIMBU na rua Padre José João, 31, centro, Pitimbu. maiores informações através do www.pitimbu.
pb.gov.br ou na Prefeitura Municipal no horário de expediente normal de 08h00min as 14h00min.

Pitimbu-PB, 25 de Maio de 2021.
cláudia izabel da Silva Maia

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 08 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 medicamentos diversos. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. .

Pocinhos - PB, 25 de Maio de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 10001/2021

OBJETO: Construção de uma unidade básica de saúde (porte 1). LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: A. B. CONSTRUCOES EIRELI - Valor: R$ 
653.520,37. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do 
Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Poci-
nhos - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33841247. E-mail: 
licitapocinhos@gmail.com. 

Pocinhos - PB, 17 de Maio de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 11 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 material odontológico. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. .

Pocinhos - PB, 25 de Maio de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10010/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de 
Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de material médico hospitalar. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto 
Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.pb.gov.br; 
www.tce.pb.gov.br. .

Pocinhos - PB, 25 de Maio de 2021
JOSEHILDO MOURA NASCIMENTO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POCINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 10002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 
Avenida Cônego João Coutinho, 19 - Centro - Pocinhos - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Construção de 
UBS. 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) 33841247. E-mail: licitacaopocinhos@gmail.com. Edital: www.pocinhos.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Pocinhos - PB, 26 de Maio de 2021
IDEL MACIEL DE SOUZA CABRAL

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA
AVISO DE ADIAMENTO DE SESSÃO

TOMaDa De PreÇOS nº. 00001/2021
A Prefeitura Municipal de Prata – PB, através da Comissão de Licitação, torna público, para 

conhecimento dos interessados, que, foi ADIADA “SINE DIE” a sessão pública para abertura das 
propostas preços da licitação na modalidade Tomada de Preços n°. 00001/2021, destinada à 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA 
ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA PADRÃO FNDE. O adiamento se dá em virtude das medidas 
de enfrentamento ao COVID19. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida na sala da Comissão de 
Licitação no endereço: Avenida Ananiano Ramos Galvão, s/nº, Centro, no horário de expediente. 
Outras informações pelo Telefone (83) 3390–1110. E-mail: cplpmprata@gmail.com.

Prata, 25 de maio de 2021.
cristiana de Fátima da Silva

Presidente da cPl.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
EXTRATO DE RESULTADO

chaMaDa PúBlica 001/2021.
CÉLIA NEVES PAIVA DE ANDRADE, CPF Nº: 019.175.344-00, VALOR GLOBAL DE R$ 19.980,00 

(DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS) – ITENS 01-15, JOSÉ EDIMIR TAVARES DA 
SILVA, CPF: 030.729.204-51, VALOR GLOBAL DE R$ 19.983,67 (DEZENOVE MIL NOVECENTOS 
E OITENTA E TRES REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) – ITEM 12 , SEVERINA HENRIQUE 
DO NASCIMENTO, CPF: 061.710.614-25, VALOR GLOBAL DE R$ 19.956,00 (DEZENOVE MIL NO-
VECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) – ITENS 03-14, CLARICE SILVA SANTOS ALBUQUER-
QUE, CPF: 026.279.524-80, VALOR GLOBAL DE R$ 17.899,50 (DEZESETE MIL, OITOCENTOS 
E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) – ITENS 06-07-19-20, RAFAEL SILVA 
SANTOS ALBUQUERQUE, CPF: 081.214.824-02, VALOR GLOBAL DE R$ 18.000,00 (DEZOITO 
MIL REAIS) – ITEM 08, ALUISIO MARINHEIRO DO NASCIMENTO, CPF: 019.684.884-99, VALOR 
GLOBAL DE R$ 17.500,00 (DEZESETE MIL E QUINHENTOS REAIS) – ITEM 01, FRANCISCO 
DE ASSIS SOARES DA SILVA, CPF: 000.746.774-54, VALOR GLOBAL DE R$ 20.000,00 (VINTE 
MILREAIS) – ITENS 09-10-11-16-18-21, MACIEL NASCIMENTO DA SILVA, CPF: 072.091.324-
14, VALOR GLOBAL DE R$ 19.100,00 (DEZENOVE MIL E CEM REAIS) – ITENS 02-04,JOSE 
SOARES DA SILVA, CPF: 953.202.884-68, VALOR GLOBAL DE R$ 17.844,00 (DEZESETE MIL 
OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) – ITENS 03-08, PAULO ROBERTO ROCHA 
SILVA, CPF: 436.692.714-49, VALOR GLOBAL DE R$ 19.860,00 (DEZENOVE MIL OITOCENTOS 
E SESSENTA REAIS) – ITENS 08-23-24-25 - OBJETO: CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROCESSO ADMINISTRATIVO 
Nº 029/2021/CPL - LEGISLAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA 001/2021. Puxinanã, 19 de Maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: FORNECIMENTO 
DE MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; ADJUDICO o seu objeto a: VRR DE SOUZA DISTRI-
BUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI - R$ 8.508,78; ZIB COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 1.976,00.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00011/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
MÓVEIS DE ESCRITÓRIO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SÁUDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO 
EIRELI - R$ 8.508,78; ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 1.976,00.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
ELETRODOMÉSTICO PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 10.936,00; ZIB 
COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 6.000,00.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO 
DE ELETRODOMÉSTICO PARA SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DO MU-
NICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
XAND’S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - R$ 10.936,00; ZIB COMERCIO E SERVICOS 
LTDA - R$ 6.000,00.

Remígio - PB, 24 de Maio de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E PSICOTRÓPICOS DESTINA-
DOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE REMÍGIO. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Muni-
cípio de Remígio: 02.110 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02110 10 302 1002 2038 MANUTENÇÃO 
DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (MAC) 
02110 10 303 1002 2039 MANUTENÇÃO DO BLOCO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO FONTE DE RECUR-
SO: 1001 RECURSOS ORDINÁRIOS 1211 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA 
DE IMPOSTOS – SAÚDE 1214 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS 
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE CUSTEIO. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 
00096/2021 - 20.05.21 - A.COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA - R$ 44.845,00; CT Nº 00097/2021 - 20.05.21 - PHARMAPLUS LTDA - R$ 3.600,00; CT Nº 
00098/2021 - 20.05.21 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. - R$ 29.390,00; 
CT Nº 00099/2021 - 20.05.21 - PHOSPODONT LTDA - R$ 14.560,00; CT Nº 00100/2021 - 20.05.21 
- CIRURGICA MONTEBELLO LTDA - R$ 20.057,20; CT Nº 00101/2021 - 20.05.21 - NNMED - DIS-
TRIBUIÇÃO, IMPOR. E EXPOR. DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 43.199,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO - PB
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

NOTIFICAÇÃO:Convocamos a empresa MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ (MF) n. º29.889.808/0001-53, para no prazo de 05 (cinco) dias consecu-
tivos, considerados da data desta publicação, comparecer a Comissão Permanente de Licitação, 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sujeito as penalidades legalmente estabelecidas, 
em especial o Art. 87 da Lei 8.666/93.

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informação naPrefeitura 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, nos dias úteis, no horário de 8h00 as 
14h00, ou pelo E-mail: apoiosalgadinho2019@gmail.com, ou através do telefone 0(xx)83-3424-1014.

Salgadinho - PB, 25 de Maiode 2021.
José Leandro Morais

Pregoeiro Oficial

UNIÃO  A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 02 AO CONTRATO N° 00110/2020

TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2020
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - PB, CNPJ N° 09.090.689/0001-

67.
CONTRATADA: L R M CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de 

Direito Privado, com sede na Rod. BR-230, N° 11034 Sala 102, Bairro Renascer - Cabedelo/PB - 
CEP N° 58.108-012, inscrita no CNPJ nº 07.750.950/0001-82, por seu representante legal, o Sr. 
Antônio Trajano Cavalcanti Dias, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade 
nº 1.093.048 SSP/PB e CPF sob o nº 486.556.944-87, residente e domiciliado à Rua Cel. Aureliano, 
N° 176 Apto 101, Ponta de Mato - Cabedelo/PB.

DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO ao valor do Contrato nº 
00110/2020 firmado entre as partes, em 13/08/2020, nos termos previstos em sua Cláusula Segunda, 
Parágrafo Segundo: “2.2. O objeto contratual poderá ser acrescido ou reduzido de acordo com o 
disposto no art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93”, haja vista a existência de quantitativo de serviço 
não previsto na planilha orçamentária, o que justifica a alteração de valor contratual.

DO ACRÉSCIMO: O presente termo aditivo tem o valor total de R$ 33.151,11 (trinta e três mil, 
cento e cinquenta e um reais e onze centavos), correspondente ao aditamento de aproximadamente 
5,9227% ao valor do contrato, que somando ao valor inicial do contrato que é de R$ 559.728,44, 
dá-se num montante de R$ 592.879,55 (quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e setenta e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos).

FUNDAMENTO: O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 65, alínea “d” do 
inciso II, combinado com o § 1º, da Lei n.º 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Proposta 10425.754000/1190-01 - Fundo Nacional de Saúde e 
Contrapartida da Prefeitura Municipal de Santa Luzia/PB. 02.030 - Secretaria Municipal de Saúde 
- 10.302.1008.1005 - Construir, Ampliação e Aquisição de Equipamentos para a Estratégia Saúde 
da Família. 02.090 - Fundo Municipal de Saúde - 10.301.1006.2061 - Manutenção dos Recursos 
do SUS. 10.301.2016.2072 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - Recursos 
Próprios - Elementos de Despesa: 4490.51 - 1211 - Obras e Instalações. 4490.51 - 1214 - Obras 
e Instalações.

DATA DO TERMO ADITIVO: 18 de maio de 2021.
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO

Prefeito constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 003/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

DOS PONTOS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, INTEGRANTES DO SISTEMA DE TRANS-
PORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB

ERRATA
No subitem 4.3.2, onde se lê: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exer-

cício social (2019).
Lê-se: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020).

Santa Rita - PB, 25de maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 004/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA 

VERÔNICA E RUA SEM NOME 01, LOCALIZADAS NO BAIRRO DE AUGUSTOLÂNDIA, MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA/PB.

ERRATA
No subitem 4.3.2, onde se lê: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exer-

cício social (2017).
Lê-se: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020).

Santa Rita - PB, 25 de maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMUNICADO

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO 

DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS E ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNI-
CÍPIO DE SANTA RITA/PB

ERRATA
No subitem 4.3.2, onde se lê: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exer-

cício social (2017).
Lê-se: Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020).
Santa Rita - PB, 25de maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS
Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
Santa Rita - PB, 24 de maiode 2021. 
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no 

uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico 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 correspondente, 
os quais apontam como proponentes vencedores:

- 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
Publique-se e cumpra-se.

EDILENE DA SILVA SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. 

A PREGOEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 0024/2021, de 05/01/2021, e observadas 
as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

R E S O L V E:
ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº008/2021, que objetiva: 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB,com base nos elementos constantes do pro-
cesso correspondente, a:

- MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 31.202.451/0001-35
Valor R$: 6.338,00
- INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA 
CNPJ: 08.158.664/0001-95
Valor R$: 5.465,90
- SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA
CNPJ: 33.613.876/0001-62
Valor R$: 4.689,00
- CAVALCANTE & CIA LTDA
CNPJ: 10.655.938/0001-01
Valor R$: 660,10

Santa Rita - PB, 25 de maio de 2021.
MARIA NEUMA DIAS 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
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 09:00 horas do dia 
10 de Junho de 2021, por meio do site www.portaldecompras publicas.com.br, licitação modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por item, para: AQUISIÇÃO DE EXTINTORES, PLACAS DE 
SINALIZAÇÃO E LUMINÁRIAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias 
úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsrpregaoeletronico@gmail.com. Edital: rita.pb.gov.br/
categoria/editais; www.tce.pb.gov.br;publicas.com.br.

Santa Rita - PB, 25 de Maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, às 10:00 horas do dia 07 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada de materiais de expediente 
destinados ao atendimento diário das secretarias municipais. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 2.051/05; Decreto Municipal nº 2.721/19; e le-
gislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 8146–1430. 
E-mail: cplsape1@gmail.com. Edital: www.sape.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Sapé - PB, 03 de Maio de 2021
WELLYSON DO NASCIMENTO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

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

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00020/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de 
material de permanente (moveis e eletroeletrônicos), para atender a demanda de todas Secretarias 
do Município de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI - R$ 1.713,32; F 
LUCAS W E SILVA - R$ 90.900,00; INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS 
EIRELI - R$ 26.605,00; M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI - R$ 39.062,00; 
MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 1.500,00; S D DE A 
FERREIRA & CIA LTDA - R$ 10.277,50; ULTRA LICITACOES LTDA - R$ 4.975,00; ZIB COMERCIO 
E SERVICOS LTDA - R$ 96.212,00.

São Bentinho - PB, 17 de Maio de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00008/2021, que objetiva: Aquisição parcelada 
de material elétrico destinado as diversas secretarias do município de São Bentinho e ao Fundo 
Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CANAPU 
COMÉRCIO DE DISTRINUIÇÃO LTDA - R$ 45.990,00; CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 57.195,50; DELVALLE MATERIAIS 
ELETRICOS EIRELI - R$ 53.641,90; FRANCISCO SOARES BANDEIRA - R$ 154.822,80; LUMI-
NOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA LTDA - R$ 17.300,50.

São Bentinho - PB, 14 de Maio de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00021/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 

Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00021/2021, que objetiva: Prestação de 
Serviços para a confecção de Materiais Gráficos e Impressos para atender a demanda de todas 
as Secretarias do Município de São Bentinho – PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: DECK GRAFICA E EDITORA – EIRELI - R$ 3.249,50; ELRY 
ANTONIO DE SANTANA – ME - R$ 1.644,00; JANILENE RODRIGUES GONCALVES SARMENTO 
- R$ 13.315,00; MARIANA GOMES FERREIRA - R$ 12.380,00; O & P COMUNICACAO LTDA - R$ 
11.901,50; PAULO DE TARSO MEDEIROS DE FREITAS - R$ 6.003,00; TACIO RANIERI ARAUJO 
LEITE 04772676457 - R$ 14.158,75; THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA EIRELI - R$ 955,00; 
W B LIMA DANTAS - R$ 22.610,00.

São Bentinho - PB, 20 de Maio de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS Nº: RP 00016/2021
Aos 01 dias do mês de Abril de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 

Municipal de São João do Tigre, Estado da Paraíba, localizada na Rua Pedro Feitosa - Centro - São 
João do Tigre - PB, nos termos da Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013; Decreto 
Municipal nº 001, de 04 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações 
posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no 
Pregão Presencial nº 00016/2021 que objetiva o registro de preços para: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES, DE FORMA PARCELADA, PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; resolve 
registrar o preço nos seguintes termos: Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro 
de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE - CNPJ nº 09.074.592/0001-60. 

- MANOEL MISSIAS BARBOSA. CPF: 064343884-03. Item(s): 2. Valor: R$ 52.800,00. - SAU-
LO JOSÉ CONRADO GUENES. CPF: 084485954-08. Item(s): 1. Valor: R$ 90.000,00.   Total: R$ 
142.800,00.  

São João do Tigre - PB, 01 de Abril de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
HOMOLOGAÇÃO

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

ria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES, DE FORMA PARCELADA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB; 
HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MANOEL MISSIAS BARBOSA 
- R$ 52.800,00; SAULO JOSÉ CONRADO GUENES - R$ 90.000,00.

São João do Tigre - PB, 01 de Abril de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES, 
DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PERFEITURA MUNICIPAL 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00016/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João do Tigre: 05.000 – SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA – 15 122 2035 2026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA – 09.000 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIM – 08 244 2014 2040 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE – 10 301 2006 2020 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 01.010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 
ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 04 306 2005 2012 PROGRA-
MA MERENDA ESCOLAR PNAE – 12 365 2017 2017 MANUTENÇÃO DA CRECHE – 12 366 2018 
2018 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA – FNDE – 12 306 2005 2076 PROGRAMA MERENDA 
ESCOLAR PNAE – 33.90.30 –MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 01/04/2022. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 04001/2021 - 01.04.21 
- MANOEL MISSIAS BARBOSA - R$ 52.800,00; CT Nº 04002/2021 - 01.04.21 - SAULO JOSÉ 
CONRADO GUENES - R$ 90.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE CAIANA 
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE CAIANA – PB, comunica a todos o interessados 

que o PREGAO PRESENCIAL 022/2021 com objetivo:LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA – PB, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital, marcado para o 
dia 25 de maio de 2021, as 14h00 que o mesmo será CANCELADO pela não informação do edital 
no site TCE-PB.Informações: Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel 
Leite Guimarães, S/n, Centro - SÃO JOSÉ DE CAIANA – PB, e-mail: cplsjcaiana@gmail.com : todos 
os dias úteis das 07h00min às 13h00min.

São José de Caiana-PB, 25 de maio de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE CAIANA 
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2021 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DE CAIANA – PB, comunica a todos o interessa-

dos que o PREGAO PRESENCIAL 023/2021 com objetivo:Contratação de empresa especializada 
devidamente licenciada, para o recebimento de lixo domiciliar, comercial, de varrição, classificados 
como entulhos e diversificados, para destinação final dos resíduos, para suprir as necessidades da 
Prefeitura Municipal da Cidade de São Jose de Caiana – PB, marcado para o dia 02 de junho de 
2021, as 14h00 que o mesmo será CANCELADO por alteração no termo de referência.

Informações: Prefeitura de SÃO JOSÉ DE CAIANA, localizada a Rua Ver. Manoel Leite Guima-
rães, S/n, Centro - SÃO JOSÉ DE CAIANA – PB, e-mail: cplsjcaiana@gmail.com : todos os dias 
úteis das 07h00min às 13h00min.

São José de Caiana-PB, 25 de maio de 2021.
FELIPE FERREIRA DE SOUSA

Pregoeiro (a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS
AVISO DE DECISÃO DE RECURSO

E ABERTURA DE PROPOSTA DE PREÇOS
O presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para conhecimento dos lici-

tantes participantes do Processo na modalidade Tomada de Preço Nº 00001/2021, que o Recurso 
Impetrado pela empresa LIMPSERV CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 40.883.851/0001-44, foi 
julgado PROCEDENTE e o Recurso interposto pela empresa CONSTRUTORA LCL LTDA, CNPJ 
nº 17.589.700/0001-66 foi julgado IMPROCEDENTE. Dessa forma a empresa LIMPSERV CONS-
TRUÇÕES EIRELI, torna-se habilitada no referido processo e a empresa CONSTRUTORA LCL 
LTDA continua inabilitada. Ainda informa que a abertura dos envelopes de proposta de preços será 
realizada no dia 28/05/2021 às 08:30 horas no mesmo local da primeira reunião.  Maiores infor-
mações poderão ser obtidas junto a CPL do Município de São José de Espinharas, Praça Bossuet 
Wanderley, 61 - Centro - São José de Espinharas - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis. E-mail: licitacao@saojosedeespinharas.pb.gov.br.

São José de Espinharas - PB, 25 de Maio de 2021.
José carlos do nascimento Júnior

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela CPL e observado o parecer da Assessoria Ju-

rídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: Contratação empresa técnica 
especializada para Construção de Passagem Molhada no ST. Tanques e Pavimentação em Para-
lelepípedos nos ST. Manguape, Geraldo e Tabuleiro Localizados no Município de S. S. de Lagoa 
de Roça PB – Contrato de Repasse de Nº. 1064228–66/2019 – Ministério do Desenvolvimento 
Regional; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI - R$ 265.353,05.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 25 de Maio de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: Cons-
trução de uma Unidade Básica de Saúde na zona rural do Município de São Sebastião de Lagoa de 
Roça/PB – (Itens Remanescentes). Conforme o convenio nº0002/2014 firmado com a Interveniência 
da Secretaria da Saúde (FUNCEP)do Estado da Paraíba; HOMOLOGO o correspondente procedi-
mento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: GUSTAVO ULISSES DA LUZ BARROS - R$ 28.403,26.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 25 de Maio de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
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: Aquisição parcelada 
de medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia Básica deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: M & R COMERCIO EIRELI - R$ 301.164,00.

Serraria - PB, 17 de maio de 2021.
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: Aquisição Parcelada 
de Material Odontológico, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: M & R COMERCIO 
EIRELI - R$ 78.653,00; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA – ME - R$ 68.128,40.

Serraria - PB, 18 de maio de 2021
PETRÔNIO DE FREITAS SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição parcelada de medicamentos para distribuição gratuita na Farmácia Básica 
deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos 
FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB, MAC, SUS, FMS e FARMÁCIA BÁSICA: 3.3.90.30.02 Medicamen-
tos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Serraria e: CT Nº 00033/2021 - 18.05.21 - M & R COMERCIO EIRELI - R$ 301.164,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRARIA 
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição Parcelada de Material Odontológico, para suprir as necessidades da Secreta-
ria Municipal de Saúde deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos FPM, ICMS, TRIBUTOS, PAB, MAC, FMS e SUS: 3.3.90.30.03 Material 
Médico Hosp. Odont. e Laboratorial. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serraria e: CT Nº 00036/2021 - 19.05.21 - M & 
R COMERCIO EIRELI - R$ 78.653,00; CT Nº 00037/2021 - 19.05.21 - ORTOSHOP COMÉRCIO 
LTDA - ME - R$ 68.128,40.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 0006/2021, que objetiva: Aquisição de testes 
SWAB para detecção do COVID-19, para a Secretaria de Saúde deste Município; HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA, CNPJ/CPF: 
11.308.834/0001-85. Convocamos a empresa vencedora para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Solânea - PB, 24 de Maio de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 

o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamamento Público nº 0002/2021, que objetiva: 
o credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de Serviços de exameslaboratoriais para 
atendimento aos usuários do SUS no Município de Solânea, de formacomplementar da cobertura 
dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto ao: Laboratório de Análises Clinas Ltda – CNPJ: 
198.891.257/0003-70 - R$ 232.900,00.

Solânea - PB, 17 de Maio de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para a prestação de Serviços de exames labora-
toriais para atendimento aos usuários do SUS no Município de Solânea, de forma complementar 
da cobertura dos serviços prestados pela rede Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: 
Chamamento Público nº 0002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea: 
06.00 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC. DE SAÚDE -10.302.2009.2044/10.302.2010.204
6 - ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA;. VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea e: 
CT Nº 00195/2021 - 18.05.21 - : Laboratório de Análises Clinicas Ltda – CNPJ: 198.891.257/0003-
70 - R$ 232.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0044/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 0044/2021, para o dia 08 

de Junho de 2021 às 15:30 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: na Rua Pernambuco, 
S/N - Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 às12:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Em virtude de correções no edital. Telefone: (083) 3363-1285. Email: licitacaosola-
nea2017@yahoo.com

Solânea - PB,  25 de Maio de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico nº 

00029/2021, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES 
DE SAÚDE, para o dia 08 de Junho de 2021 às 08:30 horas; e do início da fase de lances para o 
dia 08 de Junho de 2021 às 08:31 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 25 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento da abertura da sessão pública do Pregão Eletrônico 

nº 00030/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA CEO E ATEN-
ÇÃO PRIMÁRIA, para o dia 08 de Junho de 2021 às 11:00 horas; e do início da fase de lances para 
o dia 08 de Junho de 2021 às 11:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB. Tele-
fone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Site: www.portaldecompraspublicas.com.br.

Sumé - PB, 25 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00022/2021, para o dia 

28 de Maio de 2021 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Av Carlos Pessoa, 
92 - Centro - Umbuzeiro - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no 
referido endereço. Telefone: (83) 33951478. 

Umbuzeiro - PB, 26 de Maio de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 059/2021
PrOceSSO nº 15.000.000037.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): Aquisição de MOBILIÁRIO, destinado à POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA 
PARAÍBA - PMPB, conforme edital e anexos.
DATA E HORÁRIO: 10/06/2021 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 De-
creto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará 
a licitação em epígrafe.
Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic04@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.
Cadastro da CGE nº 21-00818-2

João Pessoa, 25 de maio de 2021.
João cláudio araújo Soares

Gerente executivo de licitação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 26 de maio de 2021         28
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