
NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

326.342

 16.392.657

169.071.044

7.589

459.171

3.513.320
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

1.268.424

66.782.711

1.776.823.731

128 anos - PaTRIMÔnIo Da PaRaÍBa 
AUNIÃO  

Fundado em 2 de fevereiro de 1893 
no governo de álvaro Machado

Assine o Jornal A União agora: (83) 3218.6518 | (83) 9 9117.7042 circulacao@epc.pb.gov.br

 

M
A

R
K

E
T

I
N

G
 
E

P
C

!O MELHOR 
CAMINHO É O 
RESPEITO

RESPEITE AS
REGRAS DE TRÂNSITO.
RESPEITE A VIDA.

Maio Amarelo

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de maio de 2021 @jornalauniaoauniao.pb.gov.br  | 

Ministério autoriza 
vacinação por ordem 
decrescente de idade
Comissão Intergestores Bipartite da Paraíba reúne-se hoje para discutir possibilidade 
do Estado aderir à nova diretriz, anunciada ontem pelo Governo Federal. Página 4

Foto: Secom-PB

Governador João Azevêdo e gestores municipais vistoriam locais onde serão investidos R$ 30 milhões em projetos de mobilidade para a Região Metropolitana. Página 3

Obras para melhorar o trânsito da Grande JP

Ano CXXVIII Número 101 |  R$ 2,50

Lei com pena mais dura para 
crimes virtuais é sancionada

Mortes por covid representam 
23,7% dos óbitos ocorridos na PB

Projeto, que aumenta o tempo de prisão para “hackers”, foi criada 
após invasão a órgãos do Judiciário e do Governo. Página 15

Entre as 13.768 mortes ocorridas em todo o Estado, 
estima-se que 3.726 tenham sido pela doença. Página 5

Colunas

O mundo virtual tomou conta do planeta Terra; o 
corpo físico foi substituído pela nossa imagem 

projetada pelas tecnologias digitais. De uma hora para 
outra, tornamo-nos ‘pós-orgânico’.  Página 24

Carlos Azevedo

 Um bom planejamento estratégico é muito 
importante para qualquer empresa, 

independentemente do faturamento, número de 
colaboradores, e margem de lucro.  Página 17

Horácio Forte

Em funcionamento Trauma de João Pessoa 
abre novos leitos para pacientes com covid-19. Página 5

Pandemia faz crescer número de 
pedidos de pensões no estado
Somente no primeiro trimestre deste ano, houve uma alta 
de 33% na quantidade de deferimentos. Páginas 17 e 18

Foto: Secom-PB

Idosos sentem mais dores nas 
articulações durante o inverno
Doenças comuns da idade, como osteoartrite e osteoporose, 
ganham força quando o tempo esfria. Página 19

Brasil

Paraíba

Economia

Disco novo Jarbas Mariz adianta ao Jornal A União como será seu 
próximo álbum, que terá participações de Zé Ramalho e Chico César. Página 9

Foto: Divulgação

Um giro pela Paraíba Influenciadora digital, Patty Leone, referência 
no segmento turístico na internet, está divulgando as belezas do Estado. Página 8

Foto: Roberto Guedes

Cultura

Série C Botafogo estreia 
hoje no Campeonato 
Brasileiro 2021, encarando 
o Ferroviário-CE 
no Almeidão. 
Página 21
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Editorial

Marcus Antonius
marcusfreefoto@gmail.com
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As duas frases famosas que abrem o romance “O Ateneu”, 
de Raul Pompéia, “Vais encontrar o mundo” e “Coragem para 
a luta”, sem entrar nos méritos estéticos e históricos da obra, 
revelam essa concepção, vigente até os dias atuais, da vida 
como uma arena e dos seres humanos como gladiadores que 
precisam estar preparados para o enfrentamento mútuo.

Que a vida não é fácil, isso todos sabem. Mas são notórios 
também os compêndios de obras de religião e filosofia, em 
particular, que mostram que o caráter selvático que se atri-
bui à vida, descontando-se, evidentemente, os imperativos de 
ordem natural, é consequência direta das atitudes; das for-
mas de ser e estar no mundo da espécie humana.

Respeitando-se as circunstâncias individuais, cabe a cada 
pessoa uma parcela maior ou menor de responsabilidade na 
construção de um mundo que mereça um modelo narrativo di-
ferente daquele que a humanidade legou a si própria, até agora. 
Ao serem colocadas diante da porta para o mundo, as crianças 
deveriam ter diante de si não necessariamente um redondel.

Atrás e adiante do umbral doméstico – sim, porque a vida 
não começa ao sair de casa, mas dentro dela, para os que a 
têm – deveria ser proposto um mundo de possibilidades cria-
tivas; uma jornada do herói, no estilo Joseph Campbell, para 
a qual meninos e meninas deveriam estar preparados, tendo 
em conta que as aventuras pressupõem também os perigos.

Não admira que muitas crianças, hoje, não tenham mais 
fascínio pelos contos de fada ou “livros de historinhas”. O 
mundo contemporâneo, notadamente este da pandemia do 
novo coronavírus, oferece para elas desencanto e esplen-
dor – o primeiro mais que o segundo – em suportes reais e 
virtuais que têm uma força de atração muito poderosa, para 
não dizer hipnótica.

A vida precisa ser transformada, para que tenha mag-
netismo a leitura que as crianças façam da existência. O 
mundo não precisa de Aristarcos, mas de mestres que sai-
bam encaminhá-las para uma vida de amplas perspectivas, 
sem descuidar dos riscos. E que não vinguem, jamais, os 
tiranos que coloquem, para elas, o mundo como hospício, 
estádio ou quartel.

Leituras Com Maria, avançamos para o céu
Os católicos, porque nutrem um 

profundo amor e devoção à Santís-
sima Virgem Maria, buscam sempre 
seguir Nosso Senhor numa estreita 
correlação à Sua Mãe. Foi o próprio 
Senhor, nos últimos momentos da 
Cruz, que nos deu Maria como Mãe 
da Igreja.

Todo o mês de maio é dedicado a 
Virgem Mãe de Deus. Com Ela, apren-
demos a amar mais Jesus. A relação 
de amor entre Jesus e Sua Mãe mos-
tra-nos o quanto os laços familiares 
são fundamentais para a maturi-
dade da fé. “Podemos 
estar certos de que o 
Santíssimo Coração de 
Jesus em todo o arco da 
vida escondida em Na-
zaré sempre encontrou 
no Coração Imaculado 
da Mãe uma ‘chama’ 
ardente de oração e 
de atenção constante 
à voz do Espírito.” Não 
há separação entre fé e 
família! O Céu é a casa 
da família!

Em tempos de cri-
se, a Virgem Santíssi-
ma sempre foi conso-
lo próximo aos seus 
filhos. O Santo Padre 
no ano passado, com o surgimento 
e agravamento da pandemia, reci-
tou uma belíssima e confortadora 
oração à Nossa Senhora, pedindo o 
fim da pandemia. Na ocasião, o Papa 
rezava inicialmente colocando a hu-
manidade inteira sob a guarda de 
Maria: “Na dramática situação atu-
al, carregada de sofrimentos e an-
gústias que oprimem o mundo intei-
ro, recorremos a Vós, Mãe de Deus 
e nossa Mãe, refugiando-nos sob a 
vossa proteção (...)”. O povo parai-

bano também se coloca diante de 
Deus pelas mãos de Nossa Senhora, 
pedindo o conforto a quantos se sen-
tem perdidos e choram a partida re-
pentina de seus familiares que, por 
vezes, foram sepultados de forma a 
causar uma profunda e inesquecível 
dor na alma.

A devoção Mariana torna-se 
forte quando aprendemos com Ma-
ria a não desanimar diante das tri-
bulações da vida. Mas como conti-
nuar confiando quando o futuro é 
incerto? O Papa, na mesma oração 

mencionada acima, nos 
convoca ao constante 
exercício da confiança, 
ainda que a dura pro-
va do momento atual 
esteja diante de nosso 
horizonte. Não devemos 
desanimar! Com Nos-
sa Senhora das Neves 
podemos confiar em 
Deus, em qualquer cir-
cunstância. Temos uma 
Mãe, que lá do céu roga 
por nós e nos protege. 
Sua intercessão mater-
na não é uma realidade 
distante, mas algo con-
creto, que toca nossa 
vida concreta e nos aju-

da a avançar para o céu!
À Virgem das Neves pedimos 

também a proteção de todos aqueles 
que estão na linha de frente do en-
frentamento da Covid-19: médicos, 
pessoal da segurança pública, enfer-
meiros, agentes de saúde, voluntá-
rios que, neste período de emergên-
cia, estão na vanguarda sujeitando 
a própria vida para poupar outras 
vidas. Que o amor materno de Nos-
sa Senhora nos eduque, ainda nesta 
vida, a amar mais a Deus em tudo!

O conjunto João Goulart
Napoleão Ângelo, dileto companhei-

ro de jornal, pergunta onde fica o Con-
junto João Goulart mencionado em algu-
mas crônicas.

Não acontece muitas vezes: o João 
Goulart foi construído pelo Ipase num 
despenhadeiro depois dos Expedicioná-
rios que esbarra na Beira Rio. Recebeu 
esse nome, existiu, portanto... mas per-
deu a identidade. No Guia da Cidade de 
Ernani Seixas já não constava.

Recebeu esse batismo quando Gou-
lart era uma revolução. Nunca um nome 
fez tremer tanto as bases sociais da nos-
sa vida republicana como esse que Her-
mano Sá, delegado do Ipase, deu a esse 
conjunto de casas populares confortá-
veis como são as do antigo instituto.

Não exagero, a julgar 
pela remota lembrança do 
último grande comício na 
Lagoa na memória da mi-
nha geração. Ou da última 
vez em que a Lagoa serviu 
de palco para um grande 
espetáculo político. 

Os que vinham de 
trem, em vagões de carga 
ou de passageiros, desciam no largo da 
Estação para se juntar aos que vinham 
de ônibus, caminhões numa movimen-
tação incomum de faixas, cartazes ao 
rumor popular do “queremos reforma 
agrária”. 

 Da sacada do Paraíba Hotel, o olhar 
alcançando longe e em volta, desde a 
praça Pedro Américo ao final da Padre 
Meira, dava para perguntar se havia 
porventura alguém que estivesse contra 
as Reformas. Gente de andar, falar e apa-
recer era toda ela a favor. A favor de Jan-
go e das reformas. Pelo povo que se via, 
dava para acreditar que se ia fazer uma 
revolução sem reação. O capitão-médico 
Guillardo Martins Alves, sempre que ia 

deixar em nossa redação seus textos de 
divulgação do centro de gastroenterolo-
gia Vicentina Goulart, nome que ele deu 
a esse núcleo de estudos, testemunhou 
muitas vezes, entre nós, a repercussão 
desses acontecimentos.  Não digo que o 
médico que me dispensara, com a letra 
C (incapacidade física), do serviço ao 
Exército fosse um simpatizante janguis-
ta, isso não, mas não dava para ver nele 
o executor tão seguro e fiel do decreto
-lei 477 com que Rui Leitão, em página 
recente, rememora as cruezas do “AI-5 
da Universidade”. 

Numa foto impressa na abertura de 
meu livro, Café Alvear, aparecemos, eu, 
João Manuel e Malaquias Batista no cau-
dal da multidão janguista em sua passa-

gem pela Barão do Triunfo. 
Entrei no Correio, demorei 
alguns minutos, e quando 
voltei às manifestações a 
Lagoa já não me cabia. O 
palanque, Jango e as lide-
ranças encobriam-se na 
multidão. 

Era o mundo todo. Che-
guei a matutar: “Quem foi 

que disse que havia classes?” Ali eram 
todas as classes. 

Nada mais louvável do que preser-
var o nome de Goulart num conjunto 
novo autorizado pelo seu governo. 
Apenas estranhei que fosse tão escon-
dido, numa capoeira depois de uma 
baixa do Morro da Torre. Não teve a 
sorte dos que conservam os nomes dos 
ditadores, ainda que não exista um só 
prefeito ou um único governador que 
não jure de pés juntos pela democra-
cia. Apenas Ernani Sátyro, que não 
sabia disfarçar, segredou-me uma vez, 
quando a Assembleia inteira atirava 
em Burity: “Ele quer resolver demo-
craticamente... Não resolve.”

 O Santo Padre no 
ano passado, com o 

surgimento e 
agravamento da 

pandemia, recitou uma 
belíssima e confortadora 

oração à Nossa 
Senhora, pedindo o fim 

da pandemia   

 Cheguei a 
matutar: ‘Quem foi que 

disse que havia 
classes?’ Ali eram todas 

as classes.   

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

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador

O tempo e o vento
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Projetos para melhorias no trânsito estão orçados em R$ 30 milhões e têm objetivo de desconcentrar o fluxo de veículos da BR-101
O governador João Aze-

vêdo esteve ontem no Bair-
ro das Indústrias, em João 
Pessoa, onde o Governo do 
Estado executará obras de li-
gação com os municípios de 
Bayeux e Santa Rita e cons-
truirá um viaduto que ligará 
o final de acesso ao bairro à 
BR-101. As obras estão or-
çadas em R$ 30 milhões de 
recursos próprios do tesou-
ro estadual e serão licitadas 
na próxima semana. A visita 
técnica foi acompanhada pe-
los prefeitos de João Pessoa 
e Santa Rita, Cícero Lucena 
e Emerson Panta, respecti-
vamente, além do deputado 
federal Aguinaldo Ribeiro e 
do vice-prefeito da capital 
paraibana, Léo Bezerra.

Na ocasião, o chefe do 
Executivo estadual ressaltou 
a abrangência das obras e a 
melhoria no trânsito da Gran-
de João Pessoa. “Nós vamos 
fazer a ligação com a BR-101, 
passando pelo Distrito Indus-
trial e o Bairro das Indústrias, 
fazendo uma alça de ligação 
até Bayeux, chegando à BR-
101 e seguindo em frente até 
Santa Rita, permitindo que as 
pessoas não precisem utilizar 
a rodovia que hoje é engarra-
fada. Além disso, temos um 
ponto de congestionamento 
na saída do Bairro das Indús-
trias, onde construiremos um 
viaduto que vai resolver essa 
questão”, explicou.

O prefeito de João Pes-
soa, Cícero Lucena, destacou 
que as obras de mobilidade 
urbana irão gerar mais eco-
nomia e qualidade de vida 
para a população. “Essa é 
uma solução que estamos 
dando em conjunto, estudan-
do os projetos, com o gover-
no fazendo a sua parte e as 
prefeituras as delas. Temos 
o olhar do momento que es-
tamos vivendo, mas temos 
também a responsabilidade 
de pensar e planejar o futu-
ro. É com essa visão que es-
tamos atuando nas questões 

emergenciais e no amanhã 
com projetos que integram 
a Região Metropolitana”, sus-
tentou.

Três obras
O primeiro local visita-

do pela comitiva foi o pon-
to onde serão iniciadas as 
obras de ligação da BR-101, 
que passam pelo Distrito 
Industrial e pelo Bairro das 
Indústrias. A intervenção 
conta com uma alça de liga-
ção com Bayeux e continua 
até Santa Rita. “Na prática 
estaremos interligando es-
tas cidades à rodovia sem 
que as pessoas precisem 
utilizar a BR-230, que é o 
pior trecho pelos seus con-
gestionamentos”, explicou o 
governador João Azevêdo.

Outra obra que vai 
complementar esta ligação 
é o viaduto que dará acesso 
à BR-101 para quem vem da 
Avenida das Indústrias. As 
obras devem ser iniciadas 
em 90 dias e estão orçadas 
em R$ 30 milhões, de acor-
do com o governador.

O terceiro local visitado 
pelo grupo foi o trecho da 
BR-230 em frente ao Centro 
Administrativo Municipal, 
onde uma intervenção de-
verá ser iniciada em 2022. 
“Aqui planejamos a constru-
ção do viaduto que vai inter-
ligar o Cristo, o José Américo 
e o Geisel de uma forma dire-
ta, evitando este cruzamento 
terrível que existe hoje com 
um grande fluxo de veículos”, 
explicou João Azevêdo.

Governador visita locais de 
obras da Grande João Pessoa

Ronaldo Guerra, que também 
é presidente estadual do Cida-
dania, ressaltou, porém, que 
há uma intenção de diálogo 
entre as duas  legendas, vi-
sando uma composição para 
2022 - “Existe o desejo de, no 
futuro, buscarmos esse apoio”, 
registrou a um portal. Por meio 
de Cícero Lucena, o PP já tem 
uma parceria consolidada com 
o governo.

No futuro 
Não se tratou de adesão an-
tecipada, mas de uma agen-
da administrativa entre o go-
vernador e prefeitos do PP 
levados à Granja Santana 
pelo deputado federal Agui-
naldo Ribeiro, explicou à im-
prensa o secretário chefe do 
Governo, Ronaldo Guerra, 
diante de especulações de 
que a reunião teria implica-
ções políticas. 

De uma tacada só, o PTB da Paraíba 
perderá dois deputados estaduais - 
Doda de Tião e Wilson Filho - um 
deputado federal - Wilson Santiago 
- e seis prefeitos: Melquíades Nas-
cimento (Mulungu), José Carlos do 
Rego (Queimadas), Lídio Carneiro 
(Igaracy), Manoel Batista Guedes 
(Aguiar), Luís Vogel (Assunção) e 
Itamar Moreira (Poço Dantas). 

As defecções 

A debANdAdA No Ptb começou: dePutAdos, Prefeitos
e vereAdores emPeNhAm APoio A WilsoN sANtiAgo

“AgeNdA AdmiNistrAtivA” 

Esse já era um movimento esperado: está em curso a debandada de parte significativa de vereadores, 
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores do PTB, após a destituição, pela Executiva Nacional, do presi-
dente estadual da legenda, deputado Wilson Santiago (foto). Aliás, assim que houve a oficialização 
dessa decisão, tanto o parlamentar federal quanto Wilson Filho, presidente do diretório de João 
Pessoa, anunciaram que haveria uma saída em bloco da legenda. Em nota divulgada à imprensa, 

os filiados afirmam que “concordamos em deixar a legenda, em virtude de ações extremadas e 
autoritárias do presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro [Roberto Jefferson]” e 
também afirmam que irão se filiar ao futuro partido que Santiago escolher: “Também res-
saltamos que acompanharemos a decisão que será tomada em relação ao novo destino 
partidário”. A coluna comentou, esta semana, sobre o “bom direito” que tem Wilson San-
tiago e Wilson Filho de deixarem o PTB sem correr o risco de ter o mandato requisitado na 
justiça pela legenda. É que legislação eleitoral prevê essa possibilidade, desde que seja 
registrada, entre outras coisas, “mudança substancial ou desvio reiterado do programa 
partidário”. E ressalte-se que a própria direção nacional do PTB assume: o partido mu-

dou, radicalmente, o seu perfil político. Está alinhado, agora, aos extremos da direita.   

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Geraldo Medeiros se posicionou sobre a possi-
bilidade de ser editado novo decreto mais res-
tritivo, a partir da próxima semana. “Para salvar 
vidas, o governo não vai hesitar ou titubear”. Ele 
confirmou que em todas as três macrorregiões 
do estado existe uma alta propagação do vírus 
da covid-19, sobretudo no Sertão e em Campi-
na Grande. 

“o goverNo Não vAi  
hesitAr ou titubeAr” 

Por ordem decresceNte 

AltA ProPAgAção 

Os próximos passos da vacinação contra a co-
vid-19 na Paraíba, após a imunização de pes-
soas com comorbidades, será por ordem de-
crescente, atingindo a faixa de 59 a 18 anos, 
confirma o secretário estadual de Saúde, Ge-
raldo Medeiros:  “Atingirá todas as categorias 
de uma forma geral”, explicou. Uma reunião 
hoje definirá o início dessa etapa

Em Sousa, afirma Geraldo Medeiros, o cenário da 
pandemia é um dos mais graves, no que diz respeito 
à propagação do vírus. A taxa de transmissibilidade 
no município está em 3.15, o que significa dizer que 
100 pessoas infectadas podem transmitir a doença 
para outras 315. O MPPB aconselha decretação de 
lockdown por sete dias 
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João Azevêdo esteve com os prefeitos de João Pessoa e Santa Rita detalhando as intervenções e melhorias dos projetos para mudanças no trânsito

Foto: Francisco França / Secom-PB

A partir do próximo 
domingo (30), tem início 
a programação da Semana 
do Meio Ambiente deste 
ano. Serão cursos, pales-
tras, mutirões de limpeza 
e ações virtuais especial-
mente preparadas pela 
equipe da Coordenadoria 
de Educação Ambiental 
(Ceda) da Sudema.

“Iremos promover ati-
vidades voltadas à recu-

peração dos ecossistemas, 
pensando em estimular nas 
pessoas uma maior cone-
xão com nosso meio am-
biente, priorizando as ativi-
dades ao ar livre com todas 
as medidas de prevenção 
à covid-19”, detalhou a 
coordenadora de Educação 
Ambiental da autarquia, 
Taciana Wanderley Cirilo. 
A programação segue até o 
dia 7 de junho.

A Semana de Meio 
Ambiente foi instituída no 
Brasil em 1981, com o fim 
de promover a preserva-
ção das riquezas naturais 
do país. Em 5 de junho de 
1972, a primeira grande re-
união com chefes de Estado 
para tratar da degradação 
ambiental, realizada em 
Estocolmo, já havia dado 
origem ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente. 

Entre os destaques da 
programação estão a Ação 
do projeto Praia Limpa em 
Areia Vermelha, no domin-
go, às 13h; Lançamento de 
vídeo educativo na TV PB 
Educa, na próxima segun-
da-feira; Distribuição de 
mudas, sementes e mate-
rial educativo, na terça-fei-
ra; Além de outras diversas 
ações que podem ser confe-
ridas no site paraiba.pb.gov.

Sudema divulga programação da 
Semana do Meio Ambiente na Paraíba

Nós vamos fazer a 
ligação com a BR-101, 
passando pelo Distrito 
Industrial e o Bairro 

das Indústrias, 
fazendo uma 

alça de ligação 
até Bayeux 
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Nota técnica libera vacinação de pessoas sem comorbidade em todo o país; na Paraíba, comissão discute hoje operacionalização

O secretario de Saúde da 
Paraíba, Geraldo Medeiros, in-
formou que está prevista para 
hoje às 14h uma reunião da 
Comissão Intergestores Bi-
partite (CIB) com o objetivo 
de avaliar a possibilidade de 
abranger a população em ge-
ral, por ordem decrescente de 
idade, ou seja, entre 18 e 59 

anos na vacinação contra a co-
vid-19. Ontem, o Ministério da 
Saúde (MS) divulgou uma nota 
técnica autorizando a imuniza-
ção de todos os cidadãos, inde-
pendente de comorbidades.

Conforme o represen-
tante da SES-PB, a reunião irá 
envolver todos os secretários 
municipais e estaduais de 
Saúde e a presidente do Con-
selho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Cona-

sems) e deve analisar novas 
previsões para o calendário da 
vacinação. “Na reunião, a gente 
vai decidir em relação a con-
tinuar vacinando as pessoas 
com comorbidades, que ainda 
só foram vacinadas 40% e vai 
ser posto em votação sobre a 
vacinação da população em 
geral em ordem decrescente a 
partir de 59 anos até 18 anos. 
Seria a população em geral 
sem comorbidades”, declarou. 

A Campanha de Vacina-
ção estadual em andamento 
até o momento incorporou os 
seguintes grupos prioritários: 
idosos com 60 anos ou mais, 
residentes em instituições de 
longa permanência; Pessoas a 
partir de 18 anos com deficiên-
cia institucionalizadas; Indíge-
nas aldeados; Trabalhadores 
de Saúde, da força de segu-
rança, salvamento, portuários, 
transporte aéreo e Forças Ar-

madas. Os quilombolas, indiví-
duos com comorbidades, além 
dos idosos de 90 anos ou mais, 
80 a 89 anos, 75 a 79 anos, 70 a 
74 anos, 65 a 69 anos  e 60 a 64 
anos também já foram convo-
cados para a imunização.

A etapa da próxima se-
mana, conforme Geraldo Me-
deiros está mantida normal-
mente, pois a vacinação para 
ordem decrescente de faixa 
etária só passaria a valer para 

as próximas remessas do imu-
nizante. 

Segundo a nota técnica nº 
717/2021 do PNI, além dos 
grupos prioritários foi deci-
dido iniciar paralelamente a 
vacinação da população geral, 
entre 18 e 59 anos. A justifi-
cativa apresentada pelo MS é 
que os estados e municípios 
relataram uma diminuição da 
demanda dos grupos elenca-
dos no plano de vacinação. 

Ministério autoriza imunização 
por ordem decrescente de idade

A Prefeitura de João Pessoa 
segue a vacinação contra a co-
vid-19 hoje, das 8h às 12h, em 
quatro postos de imunização 
do tipo drive thru com acesso 
de pedestres também. O atendi-
mento será exclusivamente por 
agendamento através do apli-
cativo Vacina João Pessoa e do 
site vacina.joaopessoa.pb.gov.br.

O público-alvo de hoje é 
formado por trabalhadores da 
Cducação – com 18 anos ou mais 
que atuam da Educação Infantil 
ao Ensino Médio; e a partir de 55 
anos para o Ensino Superior, que 
atuem em instituições da capi-
tal. Continua vacinando ainda 
as pessoas com comorbidades 
e trabalhadores de saúde com 
18 anos ou mais; e idosos com 
60 anos ou mais.

Quem for tomar a vacina 
é essencial portar documento 
oficial com foto, Cartão SUS, CPF 
e comprovante de residência 
em João Pessoa. No momento 
da vacinação, os trabalhadores 
em educação precisam, além 
da documentação pessoal, levar 
cópias do contracheque e decla-
ração da instituição de ensino 
em que trabalhe em João Pessoa. 
No caso de pessoas com comor-
bidades, será exigida cópia do 
laudo ou declaração médica que 
comprove sua condição. Já os 
trabalhadores da saúde devem 
apresentar registro profissional, 
contracheque ou declaração da 
empresa onde trabalha em João 
Pessoa.

As cópias de todos os do-
cumentos comprobatórios de 

enquadramento ficarão retidas 
para posterior apuração por Co-
missão da Secretaria Municipal 
de Saúde e demais órgãos de 
fiscalização, a exemplo do Mi-
nistério Público.

As comorbidades deste 
momento da  vacinação incluem 
diabetes mellitus, pneumopa-
tias crônicas graves, hiperten-
são arterial resistente (HAR), 
hipertensão arterial estágio 3, 
hipertensão arterial estágios 
1 e 2 com lesão em órgão-alvo 
(LOA) e/ou comorbidade, doen-
ças cardiovasculares, doença 
cerebrovascular, doença renal 
crônica, imunossuprimidos, 
anemia falciforme, obesidade 
(grau 3 – IMC >40) e síndrome 
de Down.

As pessoas que necessita-

rem de deslocamento de um 
bairro a outro para tomar a va-
cina, podem utilizar os serviços 
gratuitos dos aplicativos 99 e 
Uber, em parceria com a Prefei-
tura de João Pessoa e Governo 
do Estado, respectivamente. 
Para garantir o acesso ao ser-
viço da 99, o cidadão que usar 
a plataforma deverá acessar o 
aplicativo, na categoria 99 Pop, 
e inserir o código promocional 
‘Promocodes’, destinado exclu-
sivamente ao transporte até os 
pontos de vacinação em João 
Pessoa. O código que deverá ser 
inserido no aplicativo Uber é 
o VACINAPB e cada usuário só 
pode inseri-lo uma vez, garan-
tindo a gratuidade para as duas 
viagens que devem chegar até 
R$ 25, cada.

João Pessoa vacina idosos, educação e saúde

Estado tem aumento de 53% 
no número de novos casos

Brasil registra 16,4 milhões 
de casos e 459 mil mortes 

Novos 1.917 casos de 
contaminação pelo novo coro-
navírus e 33 falecimentos de 
paraibanos em decorrência ao 
agravamento da doença foram 
confirmados ontem, segundo 
dados da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). Com os números, a 
Paraíba acumula 326.342 casos 
confirmados, sendo 223.896 
pacientes considerados recupe-
rados e 7.589 óbitos. 

A p r o x i m a d a m e n t e 
110.035 casos estão em aberto 
no Estado, representando casos 
de pacientes em recuperação ou 
com a situação não finalizada no 
sistema de notificação e acom-
panhamento de casos, um mon-
tante que representa 33,72% 
dos casos totais acumulados.

De domingo até ontem, fo-

ram contabilizados 10.694 casos 
de covid-19 confirmados e ainda 
187 falecimentos. Os números 
apresentam um aumento com 
relação aos dados consolidados 
na semana anterior, no período 
de 16 a 22 de maio, foram 6.985 
casos e 201 falecimentos. Mes-
mo desconsiderando os dados 
rela cionados deste sábado, o 
crescimento no número de no-
vos casos foi de 53,09%.

Entre os confirmados on-
tem, 103 (5,37%) são casos 
de pacientes hospitalizados e 
1.814 (94,6%) são leves, que 
se recuperam em suas residên-
cias. Dados do Centro Estadual 
de Regulação Hospitalar con-
tabilizam a internação de 106 
pacientes entre a quinta-feira 
e ontem. Contabilizando mais 
de quatro pacientes internados 
por hora. Neste momento, até 
a publicação do boletim diário 

da SES, 938 pacientes estavam 
hospitalizados nas unidades de 
referência para o tratamento da 
covid-19.

Com os números, a ocupa-
ção total de leitos de UTI (adulto, 
pediátrico e obstétrico) em todo 
o Estado é de 79%, sendo 82% 
em leitos específicos para adulto 
e 68% em UTI pediátricas. Nas 
enfermarias, a ocupação é de 
75% nos leitos para adultos e 
49,23% em leitos pediátricos. 
Entre as Macrorregiões de Saú-
de, o Sertão apresenta as maio-
res taxas de ocupação, são 94% 
em leitos de UTI e 78% em leitos 
de enfermaria, ambos para adul-
to. Campina Grande aparece em 
seguida com ocupação de 84% 
em UTI e 89% em enfermaria. 
Já na Região Metropolitana de 
João Pessoa, a taxa de ocupação 
chega a 78% em UTI e 66% em 
enfermaria.

O número de casos de co-
vid-19 subiu para 16.391.930 
no país. Nas últimas 24 ho-
ras, foram registrados 49.768 
diagnósticos positivos da 
doença. Anteontem, o painel 
de informações do Ministério 
da Saúde trazia 16.342.162 
casos acumulados. O país tem 
ainda 1.121.619 casos ativos, 
em acompanhamento.

Já o total de vidas perdi-
das para a covid-19 foi para 
459.045. Entre anteontem e 
ontem, foram confirmadas 
2.371 mortes em decorrência 
da pandemia do novo corona-
vírus. Anteontem, o número 
de mortes estava em 456.674.

Ainda há 3.760 faleci-
mentos em investigação. O 
termo é empregado pelas 

autoridades de saúde para 
designar casos em que um 
paciente morre, mas a causa 
segue sendo apurada mesmo 
após a declaração do óbito.

O número de pessoas 
que pegaram covid-19 mas 
se recuperaram desde o iní-
cio da pandemia totalizou 
14.811.266. Isso corresponde 
a 90,4% do total de pessoas 
que foram infectadas com o 
vírus.

A atualização é produzi-
da a partir das informações 
disponibilizadas pelas Secre-
tarias Estaduais de Saúde. 
Ontem o Ministério da Saú-
de também publicou novo 
boletim epidemiológico da 
covid-19 em que mostra um 
crescimento leve dos casos e 
uma estabilidade das mortes 
pela doença.

A lista de estados com 

mais mortes pela covid-19 
é liderada por São Paulo 
(110.553). Em seguida vêm 
Rio de Janeiro (50.374), Mi-
nas Gerais (40.026), Rio Gran-
de do Sul (27.990) e Paraná 
(26.168). Com menos vidas 
perdidas para a pandemia, 
estão Roraima (1.612), Acre 
(1.655), Amapá (1.685), To-
cantins (2.839) e Alagoas 
(4.697).

Até o momento, foram 
distribuídas a estados e mu-
nicípios 96,5 milhões de doses 
de vacinas contra a covid-19. 
Deste total, foram aplicadas 
61,8 milhões de doses, sendo 
42 milhões da primeira dose e 
19,7 milhões da segunda dose. 
Ontem o Ministério da Saúde 
anunciou o início da vacinação 
de trabalhadores da Educação 
e a entrada no cronograma de 
pessoas abaixo de 60 anos.

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

Jonas Valente
Agência Brasil

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

Em Campina Grande 

CRM visita Hospital Pedro I e constata 100% 
de ocupação de enfermaria e 71% na UTI

O Conselho Regional de 
Medicina do Estado da Pa-
raíba (CRM-PB) visitou na 
manhã de ontem o Hospital 
Pedro I, na cidade de Campina 
Grande. A visita teve por ob-
jetivo avaliar a qualidade do 
serviço de saúde que atende 
exclusivamente paciente com 
covid-19 na 2ª Macrorregião 
do Estado. Durante a visita 
foi constatado que os 90 lei-
tos de enfermaria estavam 
ocupados, dos 15 leitos de 
observação clínica um estava 
ocupado e dos 60 leitos de 
Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI), 43 estavam com pa-
cientes internados e já havia 
sete leitos regulados para no-
vos pacientes.

O diretor de fiscalização 
do CRM-PB, Bruno Lean-
dro de Souza, que realizou 
a visita com a promotora de 
Saúde em Campina Grande, 
Adriana Amorim, explicou 
que dos 60 leitos de UTI do 
hospital, seis são destinados 
para a demanda interna, ou 
seja, para os pacientes que já 
estão internos na unidade de 
saúde. “O hospital tem uma 
demanda espontânea, um 

pronto atendimento aberto 
para a população, então existe 
a necessidade de leitos de ob-
servação clínica e também lei-
tos de UTI para esta demanda 
interna, considerando que pa-
cientes da enfermaria podem 
agravar e precisar da terapia 
intensiva”, disse o diretor do 
CRM-PB.

Ele ainda acrescentou 
que o hospital conta com 
Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs), medica-
mentos e sedativos em quan-
tidade suficiente para atender 
os pacientes. “A equipe médi-

ca, apesar do cansaço físico e 
mental, se mantém motivada 
e não nos fez queixas sobre o 
serviço do hospital”, afirmou 
Bruno Leandro. Ele ainda 
acrescentou que o CRM-PB 
continua visitando e fiscali-
zando as unidades de saúde 
de todas as regiões do Esta-
do. “Estamos percorrendo as 
unidades de saúde onde os 
médicos trabalham e onde a 
população precisa de atendi-
mento. Queremos observar 
in loco como está o processo 
de atendimento aos pacientes 
do nosso Estado”, completou.

Mudar o mundo atra-
vés da educação, do amor, 
da esperança e liberdade 
foram os pilares centrais da 
vida de Paulo Freire, educa-
dor, escritor e filósofo que 
revolucionou a educação. 
No ano de seu centenário, 
a Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) celebra o 
educador através da publi-
cação de uma trilogia de 
“Cartas a Paulo Freire: es-
critas por quem ousa espe-
rançar”, através da Editora 
Universitária (EDUEPB) e 
publicado em parceria com 
a editora do Jornal A União.

Na noite de ontem, o 
segundo volume da trilo-
gia foi lançada em live com 
a presença de Nita Freire, 
educadora e viúva de Paulo 
Freire, para compartilhar 
experiências com o patrono 
da educação. Aos 87 anos, 
Ana Maria Araújo Freire, 
resumidamente Nita, dá 
continuidade à missão edu-
cadora e humanista de seu 
companheiro como uma 
maneira de dar prossegui-
mento ao método inovador 
e libertário de educar.

Na ocasião de lança-
mento, Nita Freire, em re-
lato emocionado, lembrou 
de momentos de amor que 
viveu com Paulo Freire e, 
principalmente, a tristeza 
em ver o atual cenário polí-
tico, ideológico e social que 
o Brasil vive. De acordo com 

a educadora, se vivo, Paulo 
Freire já poderia ter sido 
morto pelos atos negacio-
nistas do atual presidente, 
Jair Bolsonaro.

Também estiveram 
presentes na cerimônia de 
lançamento a reitora da 
UEPB, Célia Regina Diniz; a 
vice-reitora Ivonildes Fon-
seca; a presidente e direto-
ra da Empresa Paraibana 
de Comunicação,  Naná Gar-
cez; e diversos professores 
envolvidos no projeto. 

Ao participar da mesa 
virtual, o coordenador do 
projeto, Cidoval Morais de 
Sousa descreveu o conteú-
do dos livros, com cartas de 
diversas pessoas em todas 
as regiões do Brasil e de ou-
tros países que trabalham 
com o legado de Paulo Frei-
re no cotidiano.

Fruto da parceria que 
já rendeu frutos em 2020, 
com trilogia em homena-
gem ao centenário de Celso 
Furtado, Naná Garcez apro-
veitou a oportunidade para 
falar sobre a importância de 
manter o legado de grandes 
pensadores vivos.

“É fundamental para 
que as novas gerações co-
nheçam as ideias de Paulo 
Freire. É fundamental que 
nós valorizemos todos os 
nossos intelectuais, pesqui-
sadores e todas pessoas que 
contribuíram para a edu-
cação e a universidade”, 
declarou a presidente da 
Empresa Paraíbana de Co-
municação (EPC).

UEPB celebra Paulo 
Freire com trilogia
Ana Flávia Nóbrega
anaflavia@epc.pb.gov.br
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Desde o início do ano, estado registrou 13.768 óbitos, sendo 3.726 confirmados ou com suspeita de terem sidos causados pela doença

Mortes por covid-19 representam 
23,79% das ocorridas na Paraíba
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Ana Flávia Nóbrega 
anaflavia@epc.pb.gov.br

Desde o início da pandemia 
da covid-19, a Paraíba registra 
7.556 óbitos em decorrência 
do agravamento da doença. 
Em 2021, com o crescimento 
de casos de contaminação pela 
doença e óbitos, o número de 
mortes pelo novo coronavírus 
representa 23,79% do total, 
apontam dados preliminares 
do Portal da Transparência do 
Registro Civil. 

De acordo com o portal, fo-
ram contabilizados 13.768 fale-
cimentos na Paraíba até o início 
da tarde da quinta-feira, sendo 
3.276 confirmados ou com sus-
peita para covid-19. Em cinco 
meses, o número já é superior 
ao total de mortes pela doença 
no ano anterior, que contabili-
zou 3.138 mortes, desde o dia 
1º de março a 31 de dezembro. 

Em comparativo, as mortes 
por covid-19 correspondem a 
10,54% dos registros em 2020, 
com óbitos totais de 29.765. 
Ainda no ano passado, o mês 
com maior registro de óbitos foi 
em junho com 686 certidões de 
óbito emitidas. 

O mês com o recorde de 
falecimentos, desde março de 
2020, foi o de março, com 1.092 
paraibanos que foram vítimas 
da doença. No mês seguinte, em 
abril, foram confirmadas 904 
mortes por covid-19 ou com 
suspeita da doença. A taxa caiu 
em maio, com 472 registros.

Ainda segundo dados do 
Portal da Transparência do Re-
gistro Civil, houve crescimento 
de mortes registradas como Sín-
drome Respiratória Aguda Gra-
ve (SRAG), agravamento de do-
enças infecciosas dos pulmões 
causadas por microorganismos, 
como bactérias, vírus e até fun-
gos, entre estes, o Sars-CoV-2, 
causador do novo coronavírus. 

Em 2019 foram registra-
das 24 mortes por Síndrome 
Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Já em 2020 o número 
chegou a 304, que é 39,14% do 
número registrado até o dia 27 
de maio, de 119 óbitos registra-
dos pela causa.

Mesmo com o número 
crescente de mortes, o regis-
tro de nascimentos seguem 
sendo superiores na Paraíba e 
na região Nordeste, diferente 
dos índices apontados para a 
região sudeste em abril des-

te ano, com 84.742 mortes e 
79.924 nascimentos. Em 2020, 
a região Nordeste contabilizou 
350.404 mortes e 710.898 
nascimentos. No ano seguinte, 
283.493 nascimentos foram 
contabilizados, em detrimento 
de 162.430 óbitos.

Já na Paraíba, os óbitos não 
superam, em nenhum mês cor-
rente desde março de 2020, os 
números de nascimentos. Fo-
ram 53.571 nascidos e 29.765 
mortes no ano anterior. Em 
2021, o estado confirmou, até 
o momento, 13.768 mortes e 
21.695 nascimentos.

n NasciMENtos  
totais Na ParaíBa 
EM 2020 - 53.571
Março - 4.518
Abril - 4.641
Maio - 4.446
Junho - 4.683
Julho - 5.040
Agosto - 4.506
Setembro - 4.499
Outubro - 4.350 
Novembro - 4.259
Dezembro - 4.015

n Nascimentos totais 
na Paraíba em 2021 
- 21.695
Janeiro - 4.566
Fevereiro - 4.127
Março - 4.628
Abril - 5.102
Maio - 3.272

n Óbitos totais na 
Paraíba em 2020 - 
29.765
Com suspeita ou con-
firmação para covid-19 
de 1o de março a 31 
de dezembro - 3.138

Março - 2
Abril - 64
Maio - 518
Junho - 686
Julho - 510
Agosto - 413
Setembro - 258
Outubro - 170 
Novembro - 195
Dezembro - 322

n Óbitos totais na 
Paraíba em 2021 - 
13.768
Com suspeita ou con-
firmação para covid-19 
de 1o de janeiro a 27 
de maio - 3.276

Janeiro - 422
Fevereiro - 386
Março - 1.092
Abril - 904
Maio - 472

56 cidades recebem mais 10.530 doses da vacina Pfizer
A Secretaria de Estado 

da Saúde (SES), por meio do 
Núcleo Estadual de Imuniza-
ções e Gerência Executiva de 
Vigilância em Saúde, distri-
bui mais 10.530 doses da va-
cina Pfizer/Comirnaty - dose 
1 (D1), para 56 municípios 
paraibanos. A distribuição 
que começou ontem e pros-
segue na segunda-feira faz 
parte da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a covid. 

As doses foram entre-
gues ontem nas 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 
e 12ª Gerências Regionais de 
Saúde (GRS), por rota terres-
tre. As vacinas para as demais 
gerências seguirão na segun-

da-feira (31), 
por via aérea.

As doses 
D1 da vacina 
Pfizer/Comir-
naty são para 
continuidade 
na vacinação 
do grupo de 
comorbidade; 
g e s t a n t e s  e 
puérperas, com 
comorbidade 
e pessoas com deficiência 
permanente, com esquema 
vacinal no intervalo defini-
do pelo PNI de 12 semanas 
entre doses.

A prioridade da vaci-

nação com 
a  v a c i n a 
Pfizer/Co-
m i r n a t y 
será para as 
gestantes e 
p u é r p e ra s 
com comor-
bidades.

A s  5 6 
cidades que 
vão receber 
as doses são: 

Alagoinha, Alhandra, Araçagi, 
Araruna, Areia, Assunção, Ba-
naneiras, Bayeux, Bom Jesus, 
Caaporã, Cabedelo, Cachoeira 
dos Índios, Cacimbas, Caja-
zeiras, Campina Grande, Ca-

tolé do Rocha, Conde, Cruz 
do Espírito Santo, Cuité, Des-
terro, Esperança, Guarabira, 
Itabaiana, João Pessoa, Junco 
do Seridó, Juripiranga , Lagoa 
Seca, Matureia, Monteiro, Pa-
tos, Pedras de Fogo,  Piancó, 
Pilar, Pombal, Princesa Isabel, 
Queimadas, Quixaba, Rio Tin-
to, Salgado de São Félix, San-
ta Cruz, Santa Helena, Santa 
Luzia, Santa Terezinha, São 
João Do Rio do Peixe, São José 
da Lagoa Tapada, São José de 
Piranhas, São Mamede, São 
Miguel de Taipu, Sapé, Serra 
Redonda, Solânea, Soleda-
de, Sousa, Triunfo, Uiraúna 
e Várzea.

Prioridade da 
aplicação das doses 
da Pfizer/Comirnaty 
será para gestantes 

e puérperas com 
comorbidades.

PNI estipulou um intervalo entre a primeira e a segunda dose de 12 semanas

Foto: Secom-PB

Trauma de João Pessoa abre novos leitos
Os primeiros leitos mon-

tados no 1o piso do Hospital 
Estadual de Emergência e Trau-
ma Senador Humberto Lucena, 
em João Pessoa, começaram a 
funcionar nesta semana. São 10 
leitos de Unidade de Decisão 
Clínica (UDC) utilizados para 
pacientes com covid-19 que são 
regulados pela Secretaria de 
Estado da Saúde em estado de 
saúde moderado e grave.

Para poder abrir novos leitos 
para pacientes com covid-19, o 
hospital montou uma estrutura 
de 400m², na área externa do 
complexo hospitalar, para com-
portar a área administrativa da 
instituição. São 16 salas com 
entrada e saída independentes 
da unidade de saúde, banheiro 
e toda a infraestrutura necessá-

ria à realização das atividades 
diárias.

O diretor-geral do Hospital 
de Trauma, Laecio Bragante, 
ressaltou que mais 10 novos 
leitos de UDC estarão prontos 
para receber os pacientes. “A 
expectativa é que nesse início 
de junho tenhamos 75 leitos 
neste pavimento, sendo 20 lei-
tos de UTI e 55 leitos de UDC. 

Assim, com a permanência 
de mais 25 leitos para esses 
pacientes no segundo piso, 
teremos um total de 100 leitos 
destinados aos pacientes com 
covid-19, assim distribuídos: 
30 leitos de UTI e 70 leitos de 
UDC”, explicou.

Laecio esclareceu ainda que 
o atendimento de urgência e 
emergência continua aconte-
cendo 24h por dia, e que após 
o período de pandemia os lei-
tos criados serão destinados 
à ampliação do Hospital de 
Trauma. “Os atendimentos aos 
pacientes perfil da unidade de 
saúde continuam acontecendo 
normalmente, tendo em vista 
que a equipe multidisciplinar 
e os leitos estão separados e 
isolados”, ressaltou.

10
É o total de leitos abertos no 

primeiro piso que começaram a 
funcionar nesta semana

Vagas são de Unidade de Decisão Clínica (UDC) utilizados para pacientes com covid-19 em estado de saúde moderado e grave

Foto: Secom-PB
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Tarifa de ônibus em JP será de 
R$ 4,15 no dinheiro ou no passe

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

A tarifa de transporte 
público urbano de João Pes-
soa foi unificada em R$ 4,15, 
ou seja, quem usava o cartão 
Passe Legal e tinha o direito 
de desembolsar apenas R$ 4, 
não vai mais ter esse “abati-
mento”.  A decisão, ocorrida 
por unanimidade,  foi toma-
da ontem durante reunião do 
Conselho Municipal de Mobi-
lidade Urbana (CMMU), que 
contou com representantes 
da Prefeitura, dos empresá-
rios de transportes públicos 
da capital e dos estudantes. A 
tarifa unificada passará a valer 
a partir de hoje.

A expectativa do superin-
tendente de mobilidade urba-
na de João Pessoa (Semob), 
George Morais, é que não 
ocorra nenhuma alteração no 
preço da passagem de ônibus 
nos próximos 12 meses. Mo-
rais explicou que o preço da 
passagem sempre foi  R$ 4,15 
e que a diferenciação que exis-
tia no valor cobrado no cartão 
Passe Legal (R$ 4) e no dinhei-
ro (R$ 4,15) era um estímulo 
para o uso do cartão. “Era uma 
espécie de desconto”, frisou o 
superintendente da Semob. 

Para a unificação da tarifa 
foi considerada a situação da 
crise econômica enfrentada 
pelas famílias em um momen-
to de pandemia, e os incen-
tivos dos gestores públicos 
municipais e estaduais, como 
a redução do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) sobre o diesel, 

anunciada  pelo governador 
João Azevêdo. 

“Esse é um momento his-
tórico, apoiado inclusive pelos 
estudantes. Estamos sensíveis 
a esse momento de dificuldade 
do trabalhador, para que pos-
sa destinar seu dinheiro para 
necessidades mais urgentes. A 
prefeitura vai dar esse apoio na 
manutenção da tarifa com a re-
dução de 50% do ISS. O projeto 
de lei já foi encaminhado para a 
Câmara Municipal. Também já 
saiu o decreto do governador 
João Azevêdo de redução do 
ICMS sobre o óleo combustí-
vel, o que mostra sintonia do 
prefeito e do governador em 
benefício da população”, decla-
rou George Morais. 

O presidente do Sindicato 
das Empresas de Transporte 
Coletivo Urbano de João Pes-
soa (Sintur-JP), Alberto Perei-
ra, declarou que em 180 dias 
deverá haver novo estudo para 
avaliar o equilíbrio econômico 
do sistema de transporte, o 
que poderá resultar ou não 
na manutenção da tarifa. Ele 
ressaltou, porém, a importân-
cia da iniciativa da Prefeitura 
e do Estado na redução dos 
impostos. 

“Estamos há 18 meses 
com essa tarifa, mas houve o 
gesto da prefeitura e do Go-
verno do Estado em reduzir o 
ISS e ICMS durante seis meses. 
Isso vai ajudar a diluir o cus-
to da passagem. Em 180 dias 
deverá haver um novo estudo 
sobre o custo do sistema no 
dia a dia, mas acreditamos que 
podemos manter a tarifa”, de-
clarou Alberto Pereira. 

O superintendente da Se-
mob, George Ventura, decla-
rou que mesmo após os seis 
meses de redução do imposto, 
o preço não deverá mudar. “A 
expectativa do poder público 
é para que o valor possa per-
manecer. Estaremos atentos 
a qualquer tipo de alteração e 
defenderemos a manutenção 
do preço da tarifa pelos pró-
ximos 12 meses”.

A reunião do CMMU 
também contou com repre-
sentantes dos estudantes. O 

presidente do Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE) 
da Universidade Federal da 
Paraíba (UFPB), Danylo Ra-
phael Cavalcanti, afirmou 
que foi favorável à decisão 
do “congelamento” da tarifa 
nesse momento de crise eco-
nômica. “Qualquer aumento 
que viesse agora seria um ab-
surdo. Votamos a favor dessa 
proposta porque esse aumen-
to oneraria o bolso dos nossos 
pais, que é quem paga nossa 
passagem e a deles”. 

Unificação não TroUxE vanTagEm 
para maioria dos passagEiros 
n O número de usuários que utiliza os transportes públi-
cos de João Pessoa é cerca de 130 mil por dia, segundo 
a Semob. No final do ano passado, o Sintur divulgou na 
imprensa que 87% dos passageiros de João Pessoa uti-
lizavam o cartão Passe Legal, portanto, pagavam R$ 4.  
Apenas 13% dos usuários optavam pelo pagamento em 
dinheiro, desembolsando R$ 4,15 pelo serviço. 
Com a passagem unificada, cerca de 113 mil passageiros 
que gastavam R$ 4, vão pagar 3,75% mais caro para usar 
o transporte público de João Pessoa, cuja frota de ônibus 
chega a 366 veículos de acordo com a Semob-JP.

Definição sobre a equiparação dos valores cobrados na tarifa no pagamento em dinheiro ou no uso do Passe Legal ocorreu ontem pela manhã

foto: Edson Matos

No ano passado

Tabagismo provocou 475 mortos na paraíba

É preciso conscientizar
Na próxima segunda-feira (31), comemora-se o 

Dia Mundial Sem Tabaco. Este ano, a data será lem-
brada para alertar a população sobre a importância de 
conscientizar os jovens a não fumarem e os riscos do 
vício. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre Saúde 
e Nutrição (PNSN), em 2019, a população fumante 
acima de 18 anos reduziu de 34,8% para 12,6%. 

Para o pneumologista da Unimed João Pessoa, 
Sebastião Costa, o caminho para conscientizar a 
população é mostrar as principais consequências do 
hábito para a estética e a saúde. “Os jovens não estão 
preocupados se terão um câncer ou enfisema pulmonar 
daqui a 15 ou 20 anos. Por isso, temos que trabalhar 
com a questão da estética, falar dos dedos e dentes 
amarelos, do mau hálito, do prejuízo nas atividades 
esportivas, já que o fumante se cansa mais”, aconselha 
o especialista.

O médico orienta que o primeiro passo para 
deixar de fumar é se conscientizar e tomar a decisão. 

Em seguida, caso não consiga sozinho, 
procurar ajuda de um especialista. “É 

importante, antes de tudo, ter força de 
vontade e querer parar de fumar. Se 
livrar do fumo significa diminuir o ris-
co de desenvolver 56 doenças, como 
o infarto do miocárdio, enfisema e 

câncer de pulmão”, alerta Sebastião.
Segundo ele, os principais responsáveis 

pelas recaídas são os estresses agudos, as contrarie-
dades no dia a dia, ansiedade e depressão. “Quando 
chegar a vontade de fumar, é importante refletir que 
é um desejo transitório e que vai passar. A saúde e o 
bem-estar valem mais”, diz. 

Maioria dos cânceres de pulmão e acidentes 
cerebrovasculares são causados pelo tabaco, 
que também potencializa os efeitos da covid

Juliana Cavalcanti 
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

De acordo com o Progra-
ma de Controle do Tabagismo 
da Secretaria de Estado da Saú-
de (SES-PB), entre 2019 e 2020 
foram registradas 927 mortes 
relacionadas ao tabagismo na 
Paraíba, especialmente o cân-
cer de pulmão. A maioria delas 
ocorreu no ano passado (475). 

A estimativa do órgão 
é que em 2021 já existam 
473.799 fumantes na Paraíba.  
Ano passado, 1.312 pessoas fo-
ram atendidas pelo programa 
estadual, a maioria mulheres. 
Em 2019, por sua vez, foram 
7.493fumantes recebidos. 
Lembrando que em 2020, a 
pandemia reduziu os atendi-
mentos da equipe.

Um levantamento do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca) revelou que 443 pessoas 
morrem por dia no Brasil devi-
do ao tabagismo. Os custos dos 
danos causados pelo cigarro no 
sistema de saúde e na econo-
mia são de R$125.148 bilhões 
e 161.853 mortes anuais pode-
riam ser evitadas.

Entre as mortes asso-
ciadas ao tabagismo por ano 
37.686 correspondem a Doen-
ça Pulmonar Obstrutiva Crôni-
ca (DPOC), 33.179  a doenças 
cardíacas, 25.683 a outros 
cânceres, 24.443 ao câncer de 
pulmão, 18.620 ao tabagismo 
passivo e outras causas, 12.201 
à pneumonia e 10.041 ao Aci-
dente Vascular Cerebral (AVC).

O tabaco provoca a maio-
ria dos cânceres de pulmão e 
contribui para acidentes cere-
brovasculares e ataques car-
díacos mortais. Além disso, é 
também responsável por uma 
infecção mais rápida e pela 
complicação dos casos da co-
vid-19, levando à morte. 

Sobre isso, o pneumolo-
gista e presidente do Comitê 
de Tabagismo da Associação 
Médica da Paraíba (AMPB) e 
pneumologista da Unimed João 
Pessoa , Sebastião Costa, alerta 
sobre os riscos da combinação 
entre o cigarro e o coronavírus. 
“O vírus da covid tem uma ação 
especial no pulmão: ele produz 
uma tempestade 

de inflamação que dependen-
do da intensidade, da agressão 
do vírus, da cepa do vírus, vai 
comprometer muito a situa-
ção respiratória, resultando em 
entubação, UTI e até a morte.”, 
declarou. 

Ele explica que o fuman-
te com enfisema pulmonar já 
tem o pulmão extremamente 
debilitado do ponto de vista 
de oxigenação e ao adquirir a 
doença, é provável a ida desse 
paciente para a UTI. Porem, o 
fumante pode não ter enfisema 
pulmonar instalado, mas em 
ambos os casos, existe uma alta 
carga de monóxido de carbono 
no pulmão. 

“O monóxido de carbono 
chega no pulmão que ao invés 
de ter 100% de oxigênio tem 
80% de oxigênio e o resto de 
monóxido de carbono. É um 
pulmão pouco oxigenado. 
Quando o vírus chega, vem 
com mais violência do que em 
uma pessoa que não fuma”, 
explicou. 

O médico destaca que não 
é apenas a gravidade da covid 
que é importante, mas a ex-
trema facilidade que o fuman-
te tem para adquirir o vírus. 
Neste sentido, existe a enzima 
conversora da angiotensina 2 
(ECA2) que funciona como um 
receptor para os coronavírus 
SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2.

Os fumantes apresentam 
essa enzima em maior quan-
tidade. “O vírus para se re-
produzir precisa invadir uma 
cédula e exige que essa cédula 
reproduza o seu próprio RNA. 
Para isso, é preciso que o ví-
rus entre na célula da pessoa 
e quem colabora para essa en-
trada é essa enzima. Em toda 
a superfície do sistema respi-
ratório de um fumante essa 
angiotensina é muito maior e 
por isso eles têm mais possibi-
lidade de infecção”, esclareceu 
Sebastião Costa. 

Leia mais na Página 16
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Material apreendido estava escondido dentro de caixas de brinquedos numa comunidade da Zona Leste da cidade

Policiais da Delegacia de 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE) de Campina Grande 
localizaram nessa quinta-
feira (27) um ponto de co-
mercialização de drogas que 
funcionava no bairro Santo 
Antônio, Zona Leste da cida-
de. No local foi preso um ho-
mem de 29 anos suspeito de 
repassar entorpecentes.

Os agentes apreende-
ram mais de um mil compri-
midos de ecstasy, porções de 
cocaína e LSD, além de uma 
balança de precisão e mate-
rial plástico comumente uti-
lizado na embalagem de en-
torpecentes. Relógios e joias 
também constam na apreen-
são, para investigar a origem 
desses objetos. Material es-
tava escondido em caixas de 
brinquedos.

De acordo com o dele-
gado Jorge Luís, os policiais 

Polícia flagra homem com LSD, 
ecstasy, cocaína e joias em CG

O Município de Cabe-
delo foi condenado a pagar 
a quantia de R$ 10 mil, a 
título de danos morais, em 
razão do esquecimento de 
corpo estranho (tampão 
de gaze) na cavidade vagi-
nal de uma paciente após 
o parto realizado na Ma-
ternidade Municipal Padre 
Alfredo Barbosa. 

A sentença, proferi-
da pela 4ª Vara Mista da 
Comarca de Cabedelo foi 
mantida pela 3ª Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba. A relatoria do 
processo foi da desembar-
gadora Maria das Graças 
Morais Guedes.

“Tem-se que o valor 
arbitrado na sentença re-
corrida (R$ 10 mil) revela-
se razoável e dentro dos 
limites dos princípios da 
razoabilidade e proporcio-
nalidade, não implicando 

em enriquecimento ilícito 
para a demandante, deven-
do, no meu sentir, ser man-
tido”, afirmou a relatora.

A desembargadora
-relatora observou que a 
condenação do município 
de Cabedelo está postado 
na falha do atendimento 
em unidade hospitalar de 
sua responsabilidade, na 
violação do dever legal de 
prestação de serviços de 
boa qualidade ao paciente. 
“Ainda que a inserção de 
tampão tenha por objetivo 
cessar hemorragia no local, 
o mesmo fora deixado na 
cavidade vaginal da auto-
ra, após a alta hospitalar, 
em virtude da falta de ano-
tação de sua colocação no 
prontuário, denotando fa-
lha na prestação do serviço 
e negligência do corpo de 
profissionais que a atende-
ram”, pontuou.

Município de Cabedelo 
vai pagar indenização

O detento Valdeni Al-
ves Ferreira, conhecido por 
Utuca, de 31 anos, natural 
de Piancó, que responde 
por assalto a mão armada 
é o único fugitivo da Cadeia 
Pública de Itaporanga que 
ainda não foi recapturado. 

Na manhã dessa quin-
ta-feira (27), Matheus da 
Silva Belarmino, 19 anos, 
resolveu se apresentar às 
autoridades comparecen-
do ao Fórum da Comarca de 
Piancó. Ele foi recambiado, 
por determinação judicial, 
para a cadeia de onde havia 
fugido para cumprir a pena 
imposta também por assal-
to. Antes, ele foi levado à 
Delegacia de Polícia Civil, 
onde foi lavrado o flagrante 
pela fuga. Matheus é o sex-
to detento recapturado. 

No total foram sete 
apenados da Cadeia Públi-
ca de Itaporanga que fugi-

ram da cadeia na noite da 
última sexta-feira (21).

Imagens de uma câme-
ra de segurança registram 
o momento que os deten-
tos pulam o muro da cadeia 
e saem correndo.

A Secretaria de Ad-
minsitração Penitenciária 
instaurou procedimento 
adminsitrativo para apu-
rar a responsabilidade pela 
fuga dos detentos.

Segundo as informa-
ções, os detentos aprovei-
taram quando um preso, 
de outra cela, disse que 
estava sentindo problemas 
de saúde e precisava de 
atendimento. Os policiais 
penais foram atender o 
preso. Nesse momento os 
detentos da cela fugiram 
através de um buraco que 
eles haviam construíram. 
Outros apenados não qui-
seram deixar o local.

Fugitivo de cadeia  
ainda é procurado

chegaram até o local após 
uma informação repassada 
através do disque-denúncia 
197 da Polícia Civil, apon-
tando o imóvel como ponto 

de venda de drogas. “Ana-
lisamos essa informação e 
adotamos os procedimentos 
de investigação, resultando 
na prisão em flagrante des-

sa pessoa. O 197, aliás, tem 
sido um grande aliado por 
se tratar de uma ferramen-
ta absolutamente segura ao 
cidadão.

Agentes chegaram ao local onde estavam os entorpecentes após contatos feitos através do Disque Denúncia da polícia

Valdeni é o único foragido de Itaporanga que ainda não foi localizado

A carga saiu de João Pessoa e tinha como destino uma empresa em Patos

Foto: Polícia Civil

Sem nota fiscal

Secretaria da Fazenda apreende carga 
de cimento avaliada em R$ 11,2 mil

Uma carga de cimento 
avaliada em R$ 11.200 foi 
apreendida por agentes da 
Secretaria de Estado da Fa-
zenda durante fiscalização 
realizada na BR-230, na re-

gião do Sertão do Estado. 
A contabilidade dos itens 
para o cálculo do tributo e 
multa resultou no recolhi-
mento de ICMS com multa 
por infração no valor de  

PM localiza armas, munições 
e drogas em ponto de tráfico

Em mais uma ação de 
combate à criminalidade, a Po-
lícia Militar apreendeu duas 
armas de fogo, mais de 80 mu-
nições, e vasto material de trá-
fico como drogas, balanças de 
precisão, radiocomunicadores, 
entre outros. A apreensão de 
todo o material ilícito aconte-
ceu nessa quinta-feira (27) na 
Zona Norte de João Pessoa.

A apreensão do material 

aconteceu na região do bair-
ro Alto do Mateus quando os 
policiais da Força Tática do 1º 
Batalhão realizavam rondas em 
buscas de suspeitos envolvidos 
com tráfico de drogas e roubos. 

Em uma incursão, a PM 
flagrou os suspeitos, que con-
seguiram fugir e abandona-
ram um vasto material. Entre 
os objetos estavam duas es-
pingardas, munições de di-

versos calibres, cerca de cinco 
quilos de substância seme-
lhante à maconha, várias pe-
dras de crack e pinos com co-
caína, cinco balanças, e cinco 
celulares que provavelmente 
são resultado de roubos.

O material apreendido 
foi apresentado na Central de 
Flagrantes para os procedi-
mentos cabíveis. A busca pe-
los suspeitos continua.

Local onde ocorreu a apreensão já vinha sendo monitorado pelos policiasi da Forta Tática do 1o BPM, na capital

Foto: PMPB

Policiais penais da 
Colônia Agrícola de Sousa 
apreenderam material ilí-
cito que havia sido jogado 
para dentro do estabele-
cimento prisional. Foram 
recolhidos no pátio onde 
os detentos permanecem 
durante o banho de sol 
quatro celulares, fones 
de ouvido, carregadores, 
aproximadamente 300 
gramas de maconha e li-
tros com cachaça. 

Segundo o diretor da 
Colônia Agrícola Penal de 
Sousa, Joaquim Rodrigues, 
diariamente os policiais 
penais realizam minucio-
sa revista no pátio, antes 
da liberação dos detentos, 
sendo o material ilícito 
localizado em um local 
protegido “que deveria ser 
recolhido pelos presos”, 
disse o diretor.

Material 
ilícito é 
encontrado 
em presídio

R$ 3.024,00, sendo R$ 
2.016,00 de ICMS e R$ 
1.008,00 de multa por infra-
ção.

A apreensão da carga 
aconteceu no município de 
Juazeirinho, no sentido Pa-
tos, Sertão da Paraíba. Ao ve-
rificar a carga do caminhão 
com 20 toneladas de cimen-
to os fiscais constataram 
a ausência do documento 
fiscal. A ação fiscal de mer-
cadoria em trânsito foi coor-
denada por auditores fiscais 
de Santa Rita e de Patos, que 
pertencem à 1ª e 4ª Gerên-
cias Regionais da Sefaz.

A carga com a merca-
doria, que saiu de João Pes-
soa, com destino à Empresa 
Antônio Marcos dos Santos 
foi interceptada pelos audi-

tores fiscais na BR 230, no 
município de Juazeirinho. 

Após a constatação da 
irregularidade da merca-
doria transportada, os au-
ditores de Santa Rita e de 
Patos encaminharam a car-
ga de cimento para o Centro 
Operacional de Patos (COP) 
para conferência e lavrar o 
auto de infração. 

Ações de fiscalização
A Sefaz-PB tem intensi-

ficado ações fiscais nas cin-
co regiões fiscais do Estado 
para coibir a circulação de 
mercadoria com documen-
tação inidônea, pendente de 
regularidade ou sem nota 
fiscal, com o objetivo de 
combater a sonegação fiscal 
e a concorrência desleal.
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Patty Leone é referência no segmento turístico; material produzido no estado será divulgado no seu canal, Box Brasil Play

Vislumbrando um se-
gundo semestre mais segu-
ro, com o avanço da vaci-
nação contra a covid-19, o 
Governo do Estado, através 
da Empresa Paraibana de 
Turismo (PBTur) segue re-
forçando o potencial turís-
tico, divulgando a Paraíba 
para o Brasil e para o mun-
do. Dentro deste cenário a 
PBTur convidou a influen-
ciadora Patrícia Leone, co-
nhecida como Patty Leone, 
referência no segmento, 
para conhecer o estado. 
Além da divulgação nas re-
des sociais, a influenciadora 
e apresentadora está gra-
vando matérias especiais 
que serão exibidas no canal 
Box Brasil Play. 

O objetivo, segundo a 
presidente da PBTwur, Ruth 
Avelino, é apresentar a Pa-

raíba e fazer com que cada 
vez mais pessoas se interes-
sem pelo destino. “Nós não 
podemos parar e mesmo 
que as pessoas não possam 
viajar agora, nós estamos 
trabalhando para promover 
e colocar a Paraíba na cabe-
ça das pessoas”. Ruth contou 
que a rede hoteleira segue 
operando, mesmo que de 
forma reduzida, mas acredi-
ta no retorno gradual e se-
guro do turismo. Disse ainda 
que atualmente a ocupação 
dos hotéis têm oscilado en-
tre 15% durante os dias de 
semana e cerca de 60% nos 
finais de semana e reforçou 
a importância de se divulgar 
as belezas, atrativos e servi-
ços que o estado oferece. 

E é o que Patty Leone 
está fazendo desde domingo, 
23, quando chegou ao estado. 
Pela primeira vez na Paraíba, 
ela conta que desde o início da 
pandemia focou no turismo in-

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

Influenciadora visita a Paraíba 
para divulgar atrações turísticas  

Patty Leone afirmou que está impressionada com as belezas, gastronomia e receptividade do povo paraibano

terno passando por todas as re-
giões do país, e que está atenta 
não só às belezas, gastronomia 
e cultura mas principalmente, 

aos cuidados necessários em 
tempos de pandemia. “João 
Pessoa e Campina Grande es-
tão de parabéns. Por onde pas-

samos vimos o cuidado com a 
biossegurança e nos sentimos 
confortáveis com todo o servi-
ço oferecido”. 

Com 20 anos de atua-
ção no segmento, a viajante, 
que se diz apaixonada por 
pessoas, culturas, paisagens 
e momentos, conta que cos-
tuma focar no diferencial de 
cada lugar, vivendo intensa-
mente cada canto por onde 
passa. Na Paraíba, a influen-
ciadora teve a oportunidade 
de explorar o litoral, além 
de Campina Grande. “Fiquei 
impressionada com o esta-
do, com as belezas incríveis, 
gastronomia de alto padrão, 
pessoas receptivas. As praias 
aqui são lindas e eu também 
adorei conhecer Campina 
Grande, a terra do maior 
São João do Mundo ”, disse 
enquanto se preparava para 
fazer um passeio de catama-
rã até as piscinas do Seixas. 
“Ano que vem quero voltar”. 

Patty Leone está no ins-
tagram @pattyleonetravels e 
no YouTube Patty Leone Top 
Travels. 

Fotos: Roberto Guedes

Patty Leone está conhecendo João Pessoa 
e Campina Grande para gerar conteúdo 
sobre pontos turísticos, gastronomia e 
cultura do estado

Biodiversidade

UFPB inaugura museu virtual com 
14 coleções de espécimes regionais

Os Departamentos de 
Sistemática e Ecologia e Bio-
ciências da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
lançaram o “Museu de Biodi-
versidade UFPB”, um ambien-
te virtual que vai abrigar 14 
coleções científicas dos cam-
pi I (João Pessoa) e II (Areia) 
da Instituição. A inauguração 
ocorreu por meio de live no 
YouTube, na última sexta-fei-
ra (21).

Juntas, as 14 coleções 
possuem mais de 270 mil es-
pécimes tombados (exempla-
res registrados em catálogo) 
e aproximadamente 900 mil 
espécimes-lotes (que pode 
colocar em lotes), represen-
tando a biodiversidade re-
gional presente e pretérita 
(fósseis).

No website estão dis-
poníveis as coleções de her-
bário, insetos, invertebra-
dos marinhos, mamíferos, 

peixes e répteis. “No futuro, 
planejamos incluir a criação 
de páginas individuais para 
as coleções que não foram 
contempladas no momento”, 
adiantou Prof. Pedro Cordei-
ro Estrela, docente da UFPB 
e um dos coordenadores do 
museu.

Na página, o visitante vai 
poder conhecer um pouco da 
história, acervo, colaborado-
res e serviços de cada cole-
ção acessando seus links. Na 
galeria podem ser apreciadas 
imagens da biodiversidade 
estudada pelos pesquisado-
res da UFPB, enquanto no 
repositório serão disponibi-
lizados materiais produzidos 
pelas coleções.

O coordenador do mu-
seu, Prof. Pedro Estrela, des-
tacou que o objetivo final do 
projeto é a construção de um 
museu físico para visitação 
do público. “Esse foi primeiro 

passo na construção de um 
projeto que busca criar uma 
estrutura administrativa, téc-
nica e física que possibilite 
melhorar a conservação das 
coleções botânicas e zooló-
gicas da UFPB, além de fo-
mentar a pesquisa científica e 
desenvolver ações educativas 
sobre biodiversidade”, infor-
mou o docente.

No Departamento de 
Sistemática e Ecologia, no 
Campus I (João Pessoa), 
encontram-se as coleções: 
Herbário Lauro Pires Xavier 
(JPB); Banco de Cultura de 
Microalgas do Laboratório 
de Ambientes Recifais e Bio-
tecnologia com Microalgas 
(LARBIM); Coleção Ictioló-
gica; Coleção Herpetológica; 
Coleção de Mamíferos; Cole-
ção Entomológica; Coleção 
de Isoptera; Coleção de Arac-
nídeos e Miriápodes; Cole-
ção de Invertebrados Paulo 

Young; e Coleção Didática de 
Zoologia.

Enquanto no Depar-
tamento de Biociências, no 
Campus II (Areia), estão: 
Herbário Jayme Coêlho de 
Moraes (EAN); Coleção de 
Estruturas Reprodutivas Ve-
getais Professor Genaro Via-
na Dornellas (CERV); Coleção 
de Aves Heretiano Zenaide 
(CAHZ) e Coleção Paleon-
tológica do Laboratório de 
Vertebrados e Paleontologia 
(LAVEP).

Um trecho da Rua Adal-
gisa Carneiro Cavalcante, 
popularmente conhecida 
como Ladeira do Cuiá, que 
liga o bairro de mesmo 
nome ao Valentina Figueire-
do, será parcialmente inter-
ditado amanhã para a rea-
lização de poda de árvores 
de grande porte. A iniciativa 
atende a uma antiga reivin-
dicação de moradores da 
localidade.

A ação conjunta é coor-
denada pela Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano 
(Sedurb), tendo o apoio da 
Superintendência Executiva 
de Mobilidade Urbana (Se-
mob-JP) e da Autarquia Es-
pecial Municipal de Limpeza 
(Emlur). O serviço está pro-
gramado para iniciar às 8h.

De acordo com o di-
retor de paisagismo da Se-
durb, Jair Soares, a ação vai 
evitar possíveis acidentes, 
principalmente por conta 
da existência de árvores que 
estão com as copas muito 
altas. Ele explicou que, além 
disso, muitas vezes os ga-

lhos atrapalham a visibili-
dade dos condutores, o que 
coloca em risco a segurança 
das pessoas que transitam 
diariamente pelo local.

“Como se trata de um 
local com bastante fluxo de 
veículos, será necessário 
interditar um trecho da rua 
para garantir a segurança 
de condutores e também 
dos trabalhadores que exe-
cutarão o serviço de poda. 
Para tanto, agentes da Se-
mob-JP estarão discipli-
nando o trânsito enquanto 
que profissionais da Emlur 
realizarão a coleta do ma-
terial resultante da ação”, 
afirmou.

Trecho da Ladeira do 
Cuiá será interditado

Interdição será feita 
pela Sedurb com apoio 
da Semob-JP e Emlur 
ocorrerá amanhã para 
a realização de poda 

de árvores.
Através do QR Code, acesse o 
acervo virutal do “Museu de 

Biodiversidade da UFPB”
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Labirintos da vida
Através de recursos da Lei Aldir Blanc, historiador e escritor 
paraibano Bruno Gaudêncio lança ‘Blues e Minotauros’, sua 
quinta coletânea de poesias. Página 12
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Oitavo álbum do músico conta com as participações 
especiais dos paraibanos Zé Ramalho e Chico César, 
além de uma canção do baiano Tom Zé

O cantor e compositor 
Jarbas Mariz vai lançar no 
próximo mês mais um disco, 
o oitavo da carreira, que leva o 
próprio nome do artista. Além 
de composição do baiano e 
parceiro de longa data Tom Zé, 
o álbum conta com as partici-
pações de três convidados: os 
paraibanos Zé Ramalho, Chico 
César e o rapper paulista Crô-
nica Mendes.

Posteriormente ao lança-
mento nas plataformas digi-
tais, o projeto é disponibilizar 
esse álbum em CD e, em segui-
da, no formato de LP. “Estamos 
amadurecendo essa ideia, mas 
eu quero, sim, lançar em vinil, 
porque sou uma das pessoas a 
favor da volta da mídia e insis-
tir nessa tecla de todo mundo 
ter aparelho de vinil e recu-
perar essa qualidade de som, 
que é bem bacana”, disse.

Sobre o batismo do novo 
projeto ser apenas Jarbas Ma-
riz, o músico veterano justifica 
que é uma fase em que ele se 
considera mais maduro, assim 
como o seu próprio trabalho. 
“Lá atrás, eu fiz Transas do Fu-
turo, depois fiz Bom Shankar 
Bolenath, com Lula Côrtes; 
em seguida, fiz o Vamos Lá 
pra Casa e, depois, o Forró do 
Gogó ao Mocotó, só cantando 
Jackson do Pandeiro; depois 
fiz Num Lugar de La Mancha, 
em função de uma peça de tea-
tro que teve aqui em São Paulo 
e acabei fazendo as músicas 
e gravando o disco também; 
depois veio Do Cariri pro Ja-
pão, outro disco meu autoral, 
e, em seguida, veio Pare, Olhe, 
Escute”, relembrou. “Para esse 
novo disco, resolvi não colocar 
nome de música”, explicou Jar-
bas Mariz, que é mineiro, natu-

ral do município de Aimorés, 
filho de pais paraibanos, sendo 
criado na cidade de João Pes-
soa e, atualmente, radicado na 
capital paulista.

Antes do lançamento 
oficial do álbum, Jarbas ain-
da pretende divulgar, pelas 
redes sociais, as três músicas 
gravadas com os convidados, 
que são ‘Banco do Amor’, 
composição em parceria com 
o paraibano Ivan Santos, ‘Lua 
Mulher’, coautoria com Chi-
co César, e ‘Xote do Buraco’, 
composta com Paulo Vinícius, 
e que foram registradas, res-
pectivamente, ao lado de Zé 
Ramalho, Chico César e Crô-
nica Mendes.

“Esse disco tem 13 can-
ções. Não são todas inéditas, 
porque eu também gravei ‘Au-
gusta, Angélica e Consolação’, 
de Tom Zé, que é uma música 
que eu canto nos shows dele. 
Tem, ainda, uma canção que fiz 
um remix dela, chamada ‘Via-
gem Arretada’, de Rubens Lis-
boa, de Aracaju. Eu tinha feito 
essa música com Rubens, que 
já saiu no disco dele. Tem tam-
bém um poema do pernambu-
cano Marconi Notaro, do qual 
fiz uma leitura diferenciada do 
que gravou no disco dele, em 
1973, que é Marconi Notaro - 
No Sub Reino dos Metazoários, 
produzido por Lula Côrtes, em 

Recife, naquela leva dos discos 
da psicodelia pernambucana”, 
observou ele.

Ao falar sobre o concei-
to desse novo álbum, Jarbas 
Mariz disse que fez uma re-
trospectiva da sua carreira, 
iniciada em 1968, na cidade 
de João Pessoa, tocando nos 
conjuntos de baile chamados 
Pedras Rolantes e Os Seleni-
tas, e que abrange até as suas 
obras mais atuais, incluindo a 
que compôs com Chico César, 
a ‘Lua Mulher’. “Sempre digo 
que essas músicas do meu dis-
co novo estavam sentadas nas 
rodoviárias e nos aeroportos 
do Brasil só esperando a hora 
do embarque. E aí chegou a 
hora: tem músicas antigas, que 
eu trouxe para os dias de hoje, 
fases minhas do final da dé-
cada de 1970; fase minha no 
Rio de Janeiro, no começo dos 
anos 80 até o final dessa mes-
ma década; depois músicas a 
partir de 1987, 1988, quan-
do eu já estava aqui em São 
Paulo; música que eu fiz com 
Lula Côrtes... Então, o concei-
to tem essa retrospectiva das 
músicas que estavam senta-
das e esperando só a hora do 
embarque. E essas canções 
chegaram bem bacanas, bem 
vestidas, imponentes, todas se 
achando”, brincou Mariz.

“Como eu trouxe as músi-
cas de lá de trás até agora, tem 
vários parceiros, como Ivan 
Santos, que hoje mora na Ale-
manha, Lula Côrtes, além das 
músicas ‘Tudo que se fala’ e 
‘Entre o Sim e o Não’, que são 
minhas, além de ‘Da Minha 
Janela’, que é minha com Alex 
Madureira. Eu gravei também 
uma música antiga minha e de 
Pedro Osmar, que é ‘Um Filme 
Brasileiro’, que a gente fez na 
fase em que fazíamos shows 
juntos, no Rio de Janeiro, mas 
com uma linguagem nova, 
versão nova do que a gente 
já tinha gravado numa fita al-
ternativa lá no início dos anos 
1980. Tem ‘A vida é assim’, um 
samba bem bacana que fiz e 
convidei um pessoal daqui da 
Zona Norte de São Paulo, que 
tem um bloco de rua chama-
do Água Ardente. O disco está 
bem eclético. Mas, além disso, 
o disco tem muita coisa, como 
os arranjos de cordas, que são 
do maestro Roberto Lazzarini, 
e os arranjos de metais são do 
Bocato”, avaliou o artista.

Fazia tempo que Jarbas 
estava querendo convidar Zé 
Ramalho para participar de um 
disco. “Ele nunca participou e 
eu participei dos discos dele lá 
no começo, na década de 1970, 
no começo da história da músi-
ca em João Pessoa”.

Novo disco de 
Jarbas Mariz 
sai em junho

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Foto: Divulgação

Novo projeto que leva o próprio 
nome do artista mineiro faz uma 
retrospectiva da carreira de Jarbas, 
iniciada em 1968, em João Pessoa, 
até as suas obras mais atuais

Ao lado de Zé Ramalho (D), Jarbas (E) canta ‘Banco do Amor’ no novo disco

Foto: Divulgação

 O conceito tem essa 
retrospectiva das músicas 
que estavam sentadas e 
esperando só a hora do 

embarque. E essas canções 
chegaram bem bacanas, 

bem vestidas, imponentes, 
todas se achando 

Música inspirada na pandemia é 
divulgada em forma de videoclipe 

Surpreso. Foi assim que o mú-
sico paraibano Dida Fialho reagiu, 
ao saber que Jarbas Mariz, seu 
parceiro na música inédita ‘Nada 
Natural’, divulgou um videoclipe da 
canção nas redes sociais. Inspirada 
na pandemia, a letra aborda aspec-
tos comportamentais que a doença 
levou as pessoas a adotarem para 
não propagar o vírus.

Dida Fialho escreveu a letra no 
início deste ano, em janeiro, e depois 
a enviou para Jarbas, que colocou 
voz e criou os arranjos. “Eu a consi-
dero como um protesto contra esse 
processo pandêmico sem fim, como 
uma válvula de escape diante desse 
momento de tantas privações”, con-
fessou Dida Fialho. “Acredito que todo 
artista deve produzir algo baseado 
nesse momento de pandemia. Por 
isso, a letra fala, por exemplo, dos 
momentos de angústia causados 
pela covid-19, o uso de máscaras e 
de álcool em gel, a aglomeração, o 
que traz riscos de contaminação, o 
isolamento social e as muitas lives. 
Mas também é uma crítica sutil a esse 
‘desgoverno’ federal, pois em outros 
países as máscaras já foram tiradas, 
enquanto no Brasil o vírus virou uma 
coisa genocida”, comentou Dida.

Em São Paulo, Jarbas Mariz gra-
vou a música com as participações 
de Daniel Maia na guitarra, arranjo 
e mixagem, Izaías Amorim no baixo 
e Renato Lellis na bateria.“A música 
tem leveza, melodia, ritmo e Jarbas 
deu um ar mais de rock e rap e gostei 
disso, porque o rock é mais interes-
sante para esse momento de pande-

mia, por ser mais transgressor. ‘Nada 
Natural’ retrata essa situação de que 
temos que sobreviver uma verdadeira 
guerra, cujo inimigo, que é o vírus, é 
invisível”, comentou Dida Fialho.

“Eu tive que soltar o clipe da mú-
sica que fiz com Dida Fialho porque 
tenho de aproveitar esse momento 
cruel que a gente está passando”, 
desabafa Jarbas. “Essa música pode-
ria estar no novo disco, já que ainda 
não foi lançado oficialmente, porque 
ficou muito boa. Mas não gosto muito 
de colocar uma música que, pen-
so, talvez tenha prazo de validade, 
porque essa pandemia vai acabar 
e, depois, ninguém vai querer saber 
mais dessa linguagem da pandemia. 
A própria música fala isso, no final, 
quando diz que ‘eu já estou de saco 
cheio desse tal de virtual, eu quero a 
verdadeira paisagem presencial’. En-
tão, depois dessa pandemia todinha, 
a gente não vai querer saber disso 
mais, porque a gente está sofrendo 
muito nesse período”.

Através do QR Code acima, 
acesse o videoclipe da
música ‘Nada Natural‘

Paraibano Dida Fialho (ao 
lado) escreveu a letra de 
‘Nada Natural’ no início 
deste ano, em janeiro, 
e posteriormente Jarbas 
Mariz (acima, em cena 
do clipe) colocou a voz e 
criou os arranjos

Foto: Reprodução

Foto: Divulgação
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Oswaldo, Gerson e 
Santos; Rubinho, Ávila 
e Juvenal; Paraguaio, 
Geninho, Pirilo, Otávio 
e Braguinha. Essa era 
a escalação do time do 
Botafogo de Futebol no 
ano de 1948. Os bota-
foguenses mais antigos 
(como eu) sabem de cor 
e salteado essa forma-
ção até porque era uma 
equipe quase invencível: 
foi campeã carioca da-
quele ano e só não ficou 
invicta porque perdeu, 
na primeira rodada, para 
o modesto São Cristó-
vão, pelo surpreendente 
placar de 4 x 0. Daí em 
diante só colecionou vitórias sucessivas, vencendo e bem todos 
os clássicos, inclusive o temido Vasco da Gama, duas vezes, em 
General Severiano e em São Januário.

Claro que o meu time de coração, campeão do Rio, eu aí pe-
los 10 anos, era só alegria. Dava gosto ver o Botafogo jogar, mas 
como não havia ainda televisão, a gente se contentava em ouvir 
a transmissão das partidas pelo rádio e, nas semanas seguintes, 
ver nos cinemas da cidade os melhores lances dos jogos no 
Canal 100, de Carlinhos Niemeyer, flamenguista que era respon-
sável pelas melhores imagens do futebol, sempre exibidas antes 
do filme principal, a título de “complemento”.

Mas o timaço alvinegro acima descrito não era somente 
importante porque foi campeão carioca. Para mim, sua impor-
tância maior estava no fato de que aqueles jogadores estavam 
representados nos campos de botão, nos torneios que se jogava 
à época, em que o bairro onde eu morava, Jaguaribe, se desta-
cava como um dos mais requisitados. Nas principais ruas eram 
disputados campeonatos que atraíam dezenas de aficionados, 
muitos sem time presentes apenas para acompanhar e torcer 
pelos seus clubes preferidos.

Os jogos de botão tinham regras próprias e os regulamen-
tos dos certames eram discutidos, aprovados e cumpridos à 

risca. Havia até uma 
Federação de Jogos de 
Botão, depois apelidada 
de celotex – nome que, 
aliás, nunca pegou. Os do-
nos dos times gastavam 
dinheiro na compra de 
botões e sempre estavam 
atentos às novidades na 
construção de campos de 
jogo (folhas de madeira, 
bem lixadas e tratadas 
com cera, de formato 
quadrangular) que eram, 
por assim dizer, modelos 
reduzidos dos campos 
oficiais de futebol. 

Os botões eram feitos 
de vidro, de chifre, de ba-
quelita e até de quenga de 

coco. Quando aparecia um botão feito do tampo de relógio Lanco 
que algum rico deixava no relojoeiro, era uma festa. Os botões 
tinham os nomes dos craques e, ao lado, aparecia o escudo dos 
clubes: o meu Botafogo, por exemplo, tinha a belíssima estrela 
solitária devidamente entronizada no meio do botão.

Confesso que nunca fui exímio jogador de botão, mas – 
como no futebol propriamente dito – sempre me constituí em 
excelente torcedor. Assim, quando apareceu um outro time do 
Botafogo, de um companheiro de rua, cujos botões eram mais 
aplicados (talvez porque o jogador fosse melhor), não tive 
dúvidas: recolhi os meus craques e passei a torcer por aque-
les botões que tinham a mesma estrela solitária, porém com 
uma grande diferença: o centroavante era Heleno de Freitas, 
considerado um dos melhores jogadores daquele tempo, cujo 
mérito era  marcar muitos gols e, assim fazer com que o time 
ganhasse mais vezes.

Agora, quando lembro aqueles saudosos campeonatos 
de jornadas gloriosas do Fogão (também no jogo de botão), 
só me resta recordar a escalação do meu Botafogo campeão 
de 1948 e resumir tudo isso nos versos da famosa canção de 
Ataulfo Alves:

Era jogo de botão pelas calçadas – eu era feliz e não sabia...

Jogo de botão pelas calçadas

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

Mário de Andrade – ou Mário Raul 
de Morais Andrade, seu nome comple-
to – nasceu em São Paulo, no dia 9 de 
outubro de 1893 e morreu na mesma 
cidade, em 25 de fevereiro de 1945, aos 
51 anos de idade.

Seu avô materno, Joaquim de 
Almeida Leite Morais, de tradicional 
família paulista, professor de Direito, 
político e jornalista em São Paulo, foi, 
no ano de 1881, presidente da Provín-
cia de Goiás.

O pai de Mário, Carlos Augusto de 
Andrade, também jornalista, embora de 
origem humilde, veio a casar com a filha 
de Leite Morais, Maria Luísa. A certa 
altura de sua vida, Carlos Augusto afas-
tou-se do jornalismo, para dedicar-se a 
atividades comerciais, como negociante 
e guarda-livros, sem no entanto esque-
cer as letras, patrocinando a apresenta-
ção de peças e escrevendo, ele próprio, 
para o teatro.

Mário, concluídos seus estudos 
básicos, matricula-se na Escola de 
Comércio Álvares Penteado, onde ficou 
apenas dois meses, saindo para cursar 
o primeiro ano da Faculdade de Filoso-
fia de São Paulo.

Considerado um espírito irrequieto, 
abandona também a Faculdade e ma-
tricula-se, em 1911, no terceiro ano do 
Conservatório Dramático e Musical de 
São Paulo, concluindo em 1917 os seus 
estudos. Diplomando-se, passa a lecionar 
no referido Conservatório, na condição de 
professor de piano.

Ainda no ano de 1917, Mário publi-
ca, a suas expensas, seu primeiro livro 
de poesias, Há uma gota de sangue em 
cada poema.

Em 1919, no mês de junho, viaja a 
Minas Gerais, a fim de conhecer o poeta 
Alphonsus de Guimaraens. Visita, encan-
tado, as cidade históricas mineiras.

Já por essa época, Mário de Andrade 
realiza pesquisas de campo nos arredores 

de São Paulo, coletando pregões, parlen-
das, paródias cantadas, cantigas de roda, 
que registra cuidadosamente.

Em 1922 seria o ano da consagração 
de Mário de Andrade com a realização da 
Semana de Arte Moderna em São Paulo, 
no período de 13 a 18 de fevereiro, mo-
vimento que promoveu, uma profunda 
revisão no conceito das artes e das letras, 
no Brasil. Na companhia de Oswald de 
Andrade, Guilherme de Almeida, Menotti 
del Picchia e outros mais, discursando e 
escrevendo, fundando revistas, publican-
do livros, criticando, polemizando, Mário 
de Andrade projetou definitivamente seu 
nome, no cenário das letras e da cultura 
nacionais. Toda essa atividade intelectual 
valeu-lhe o título de “Papa do Modernis-
mo”, que ele, aliás, detestava.

Em 1926, na chácara de Tio Pio, 
em Araraquara, numa semana escre-
veu Macunaíma, o herói sem caráter, 
rapsódia do Folclore brasileiro. Escrito 
sem maiores pretensões literárias, o 
livro transformou-se com o passar dos 
anos, num símbolo da cultura nacional. 
Hoje, já foi samba e enredo de escola de 
samba, espetáculo teatral, filme, e onde 
quer que vá, Macunaíma é sempre uma 
atração e sucesso garantido.

No dia 27 de novembro de 1928, Má-
rio de Andrade viajou de São Paulo para o 
Rio de Janeiro onde embarcou, a 3 de de-
zembro do mesmo ano, no navio Manaus, 
para a sua viagem ao Nordeste, permane-
cendo dois meses e dez dias, regressando 
ao Sul no dia 20 de fevereiro de 1929.

Desse período de tempo, Mário 
ficaria um mês e meio no Rio Grande do 

Norte, onze dias em João Pessoa e treze 
dias no Recife. Vale salientar que Mário 
de Andrade viajou ao Sertão da Paraíba, 
onde conheceu vários poetas populares 
e catalogou e documentou, em letra e 
música, o repertório dos principais autos 
populares brasileiros e nordestinos, Boi, 
Fandangos, Cheganças e Congos, estudou 
o candomblé e descobriu em Pedro Velho, 
no Rio Grande do Norte, o coquista Chico 
Antônio, recolhendo do genial artista o 
coco do Boi Tungão, tudo isso constante 
no livro O turista aprendiz.

É preciso dizer que o trabalho que 
Mário de Andrade realizou no Nordeste, 
na área da cultura popular, nenhum outro 
pesquisador – tais como: Sílvio Romero, 
Pereira da Costa, Gustavo Barroso e Rodri-
gues de Carvalho – fez a mesma documen-
tação. Com seu espírito implacavelmente 
organizado e a sua inesgotável capacidade 
de trabalho, ele que, além do mais, tinha 
formação musical, fixou tudo – a melodia 
e os versos desse universo de cantigas – 
de maneira definitiva.

Talvez custe a acreditar, como é que 
Mário de Andrade, no curto espaço de 
tempo de um mês e meio, desprovido de 
quaisquer meios mecânicos de registro 
audiovisual, conseguiu executar essa tare-
fa gigantesca, a par de compromissos só-
cios, viagens de observação, pelo interior 
dos estados do Nordeste, compromisso 
com a imprensa de São Paulo?

Mas, o que impressiona mesmo nes-
se gênio, um homem refinado, frequenta-
dor assíduo dos salões mais aristocratas 
da Pauliceia, admirado e elogiado pelas 
maiores cabeças pensantes do País e 
mestre de gerações, é o seu amor pela 
cultura do povo. Admiração e amor que 
o levaram a empreender exaustivas via-
gens pelo interior do Brasil, não apenas 
olhando, observando, mas, pesquisando, 
registrando, documentando e posterior-
mente, analisando e divulgando, o nosso 
folclore brasileiro.

Mário de Andrade e
a cultura popular

 O trabalho que Mário de Andrade 
realizou no Nordeste, na área da cultura 
popular, nenhum outro pesquisador (...)

fez a mesma documentação 

Foto: Divulgação

Botões tinham os nomes dos 
craques da época e, ao lado, 
aparecia o escudo dos clubes

Biografia

Sérgio Mamberti 
por trás da arte

Era fim de tarde de uma quarta-feira quando Sér-
gio Mamberti entrou no prédio da Editora Abril para 
uma das muitas entrevistas que vinha dando naquele 
2018, quando estreou a quinta temporada do sucesso 
Visitando o Sr. Green, no Teatro Renaissance. Do outro 
lado do corredor, o jornalista Dirceu Alves Jr., então crí-
tico de teatro da revista Veja SP, era o responsável por 
conduzir a entrevista.

Prestes a celebrar 80 anos de vida, o ator desfiava 
planos para comemorar a efeméride. Ele ia se apresen-
tar na Rússia, montaria um clássico de Arthur Miller 
(Um Panorama Visto da Ponte), abriria uma exposição 
de colagens na galeria da marchande Regina Boni e fi-
nalizaria o livro de memórias que rascunhava há anos.

À exceção do livro, todos os projetos estavam en-
caminhados e, por isso, manteve o assunto em segredo 
durante a entrevista, que correu como planejado com 
o detalhe de que, ao fim do bate-papo, Dirceu Alves, 
então admirador distante do trabalho do ator, sairia 
fascinado por sua história.

“A conversa foi se encaminhando. Fomos para um 
lado humano, que é o que me pega. Entender quem é 
o cara por trás da arte, entender as motivações que o 
levaram àquilo. Ele contou a história dos pais, da infân-
cia em Santos e por que fazia aquela peça naquele mo-
mento: falar da intolerância, porque desde 2015 sentia 
um país menos tolerante. Me encantei”, lembra o jor-
nalista que, à época, acabara de escrever A Máscara do 
Improvável, biografia do diretor teatral Elias Andreato, 
lançada no ano seguinte.

Alves, então, abordou o produtor Carlos Mamber-
ti, filho do ator, para incentivar a produção de um livro 
de memórias. Com a ideia já em curso, o convite para a 
coautoria foi natural. “O Dirceu tem uma história boni-
ta com o teatro, foi um processo prazeroso. Ele foi meu 
companheiro de aventura, responsável por organizar 
alguns pensamentos que estavam vagando. Comecei a 
escrever o livro sozinho, mas sempre voltava ao come-
ço, ele foi essencial para o processo”, relata Mamberti.

Tendo como inspiração a mãe do ator, a profes-
sora Maria José, que escreveu suas memórias num ca-
derno de brochura para que não se perdessem, Sérgio 
Mamberti - Senhor do Meu Tempo foi idealizado para 
compor as comemorações dos 80 anos do ator em 
2019, ano em que foi produzido a partir de encontros 
semanais entre ator e jornalista.

Pronto para chegar às lojas em 2020, teve seu lan-
çamento adiado pela Edições Sesc por causa da pan-
demia do coronavírus, chegando às livrarias no final 
de abril. Neste meio-tempo, o ator se manteve ativo. 
Estrelou a versão on-line da peça A Semente da Romã; 
compôs o elenco da comédia Novo & Normal; estreou 
solo digital baseado na obra do amigo Plínio Marcos; e 
se uniu a Miriam Mehler na leitura de A Mosca Verde, de 
Ed Anderson, dentro do projeto ‘Rede de Leituras’.

“Me mantive produtivo, mas nossa classe foi a que 
mais sofreu e ainda sofre com a pandemia e o desmonte 
da cultura. Nossos governantes temem os artistas e gran-
des pensadores, porque deixamos os reis nus. Eles nos 
atacam e tentam nos destruir, mas nós resistimos!”

“Esse livro tem quase 400 páginas, porque con-
tamos uma trajetória rica. A espinha dorsal é minha 
carreira do teatro, mas em torno disso temos o cinema, 
a TV e a entrada na política, ocupando cargos impor-
tantes dentro do Ministério da Cultura. Eu fui a primei-
ra pessoa a fazer parte da Secretaria da Identidade e 
Diversidade, que foi a primeira no mundo. Depois fui 
presidente da Funarte, fiz o lançamento do primeiro 
Plano Nacional da Cultura, ou seja, foram coisas mui-
to ricas entremeadas com a carreira artística, da qual 
também me orgulho”, diz o ator, elogiado pelo francês 
Jean Genet à época da montagem do clássico O Balcão, 
em São Paulo, em 1969.

A consciência da importância de sua trajetória no 
cenário cultural e político fascinou Dirceu Alves Jr. Mas o 
jornalista confessa que lhe chamou mais atenção a figura 
de Mamberti pela complexidade com a qual levou a vida 
e lidou com as perdas, desde sua esposa, Vivian Mehr, em 
1980, até o irmão, Cláudio Mamberti, em 2001.

“Ele viveu muitas experiências sexuais e com dro-
gas, mas foi um homem família, apaixonado pela es-
posa, cuidadoso com os filhos e à frente do seu tempo. 
Hoje se discute casamento aberto, ele e Vivian já vi-
viam isso nos anos 60. Quando ela morreu, ele criou os 
filhos sozinho, cuidou da casa, arquitetou toda sua car-
reira em São Paulo para ficar perto deles, e fez novelas 
tarde, esperando os filhos crescerem para se permitir 
trabalhar fora.”

A relação familiar move a publicação, que, na visão 
do jornalista, descortina o homem por trás do artista. 
Mamberti enxerga o retrato de um brasileiro que, aos 
82 anos, não vê chance de parar. Entre seus futuros pro-
jetos estão um filme biográfico, um programa no qual 
revive o clássico Dr. Victor, do Castelo Rá-Tim-Bum, e a 
montagem de Fausto, de William Shakespeare.

Com o tempo como aliado, ator e jornalista cravam 
que o livro tem capacidade de ser bem-sucedido mer-
cadologicamente graças a um fator essencial: ele exala 
esperança num futuro melhor. E que não demora.

Bruno Cavalcanti
Agência Estado
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em destaque
Crônica

Thomas Bruno Oliveira
thomasbruno84@gmail.com

Em setembro de 2011, alertei em um artigo que um 
dos próximos prédios históricos a ser demolido em Cam-
pina Grande poderia ser o antigo DTOG (Departamento 
de Transporte, Oficina e Garagem) da Prefeitura, que 
abrigou até agosto do ano passado a Gráfica Municipal 
e outras repartições da Prefeitura Municipal como a Se-
cretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), 
nas margens do Açude Velho. Eis que eu tinha razão.

A suntuosa construção em art déco foi por muito 
tempo a Usina de Força e Luz (depois que ela saiu da 
área da Praça Clementino Procópio no centro) denomi-
nado de ‘Serviços Elétricos Municipais’ junto com a Di-
visão de Obras. Seu largo foi palco de entrega de máqui-
nas e equipamentos, conforme nos mostra os registros 
fotográficos do saudoso José Cacho, exibindo o Prefeito 
Severino Cabral passando vista em tratores e em outro 
momento entregando carroças de mão para vaidosos 
funcionários que, posando com camisas abertas e peitos 
estufados, exibem seu “trancilim”. 

Em meados da década de 1970 o prédio se trans-
formou em DTOG, suprindo a prefeitura de tudo que ela 
precisasse, quase um centro administrativo tamanha 
era a quantidade de funcionários. Ali agregou a Gara-
gem com tratores, caçambas, caterpillas e semoventes, 
continha bombas de combustível e lava-rápido; Oficina 
com suporte para veículos de passeio e carros pesados, 
reunindo grandes mecânicos da cidade (um dos chefes 
da mecânica de máquinas pesadas era o pai do amigo 
Moisés Alves, o Sr. Arlindo Alves); Almoxarifado cen-
tral, concentrando e distribuindo material para todas 
as secretarias; Serraria e Serralharia onde se fazia ma-
nutenção em todos os móveis, do escolar ao de escritó-
rio; Departamento pessoal da secretaria de obras, con-
centrando a equipe de garis e pessoal de manutenção, 
jardinagem, etc. Em 1980, o prefeito Enivaldo Ribeiro 
compra equipamentos a exemplo de uma máquina lino-
tipo fabricada pela ‘Mergenthaler Linotype Company’, 
no Brooklyn, em Nova Iorque, e cria a Gráfica Municipal, 
ficando a Prefeitura independente de serviços gráficos, 
confeccionando formulários, fichas, cartões, capas e ma-
teriais diversos para toda a administração. Um jardim 
de inverno na recepção era um charme à parte.

Conversando com antigos funcionários, se tem ideia 
da grandeza que era aquele conglomerado. O barulho in-
cessante e o entra e sai de funcionários, máquinas e veí-
culos era a tônica do cotidiano desde as primeiras horas 
da manhã, onde era servido o café para os trabalhadores 
em três grandes mesas de concreto cabendo uma cente-
na deles. Foi naquele refeitório que se fomentou muitas 
manifestações de funcionários, com destaque na década 
de 1990 para a sindicalista Cozete Barbosa que, com in-
flamado discurso, liderava uma caminhada de garis com 
vassouras e pás nas mãos até a Secretaria de Adminis-
tração, obstruindo o trânsito na Av. Floriano Peixoto e 
parando a cidade.

A informação que se tem é que o prédio histórico 
foi leiloado em 2010 pelo poder municipal para a com-
pra de outro prédio, o da antiga Materdei (na Av. Floriano 
Peixoto, proximidades do Hospital Antônio Targino) que 
foi transformado em Hospital da Criança. Desde então, 
a PMCG continuou usando as instalações às margens do 
Açude Velho até desocupá-lo ano passado, não sei se por 
alguma medida judicial. Ainda em 2010, na manhã de 
uma terça-feira, flagrei a chegada de um casal bem ido-
so onde um homem alto, branco, com sotaque português 
esbravejava que o prédio não poderia ser vendido e que 
tinha algo relacionado a herdeiros, saindo rapidamente 
em uma pick-up de luxo deixando os poucos funcionários 
que ouviram o protesto sem entender alguma coisa.

Até os bancos do Calçadão da Cardoso Vieira sabem 
qual a construtora que adquiriu o imóvel. Estando deso-
cupado desde agosto de 2020, entra em cena um dos mo-
dus operandi da destruição do patrimônio da cidade que 
denomino de mutilação irreversível. Nesta modalidade, 
uma porta ou janela é deixada sem qualquer segurança 
para que o imóvel seja invadido e tudo de algum valor seja 
retirado. O madeiramento, telhas, fiação, etc. Não raro 
o lugar passa a ser refúgio para o consumo de entorpe-
centes, gerando o álibi ideal para jogar a opinião pública 
contra aquele lugar agora indesejável para a urbe por 
causar insegurança. Abandonado, teve seu grande portão 
de entrada levado e invasões “sistemáticas”, desfiguram 
o interior até que tudo venha a baixo e a culpa recai sobre 
“vândalos”.Lembrando que está no entorno do sítio histó-
rico do Açude Velho, onde nada pode ser demolido!

Por sua história, localização e configuração espa-
cial, o imóvel daria um ótimo centro cultural reunindo 
instituições e diversas atividades que proporcionasse 
lazer e cultura para a sociedade, mas caso consiga a sua 
total destruição, certamente a construtora trará como 
legado mais um ‘espigão’, uma nova cicatriz no rosto da 
Rainha da Borborema.

A ruína do DTOG

Colunista colaborador

Jonathan Ferr é consi-
derado o precursor do gê-
nero urban jazz no Brasil. O 
músico está lançando neste 
final de semana o álbum 
Cura, projeto que chega 
ainda com uma websérie 
no YouTube envelopada em 
estética afrofuturista, outra 
assinatura do artista.

Composta por oito mu-
sic visualizers (recurso que 
gera imagens animadas com 
base em uma peça musical) 
– um para cada faixa inédita 
e com o número 8 represen-
tando o infinito, simbolizan-
do a cura infinita de cada um 
–, a série vai chegar ao canal 
do artista na próxima terça-
feira e retrata o encontro de 
um casal que se apaixona e 
vive um drama da vida coti-
diana, em um processo con-
tínuo de busca pela referida 
cura do título do disco.

Com nove faixas no to-
tal, o álbum contém a músi-
ca ‘Esperança’, o único single 
já lançado do projeto, com a 
participação de Serjão Lo-
roza. Outra faixa, ‘Sino da 
Igrejinha’, de domínio pú-

blico, é familiar aos cultos 
de matrizes africanas, ela 
foi a escolhida para abrir o 
disco. “Dentro dos terreiros, 
essa é uma música cantada 
para a entidade responsável 
por abrir os caminhos para 

todas as coisas”, explica o 
carioca Jonathan Ferr.

O caráter contemporâ-
neo do urban jazz – estilo 
assumido pelo músico para 
denominar a mistura de 
elementos do jazz, hip hop, 

R&B e outros estilos de mú-
sica urbana, promovendo 
um mix pop – contribui para 
o alcance mais popular que 
ele almeja. “Busquei um cer-
to minimalismo para a pro-
dução de Cura, no sentido de 
apostar em poucos elemen-
tos e muita clareza nas infor-
mações musicais. É um disco 
fácil de ouvir e sentir”, diz 
Jonathan. “Penso nesse pro-
jeto como uma espécie de 
‘Jonathan Ferr Unplugged’, 
porque eu me dispo muito 
de toda essa essa coisa de 
banda, cantores e etc.”, com-
pleta o músico.

Precursor do gênero ‘urban jazz’ 
no Brasil lança álbum e websérie

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

de Jonathan FerrCom estética afrofuturista, Jonathan Ferr vai apresentar série de ‘music visualizers’

Foto: Renan Oliveira/Divulgação

Música

Concurso Nordestino do 
Frevo abrirá inscrições

A partir da próxima segunda-fei-
ra (dia 31), estão abertas as inscrições 
para o Concurso Nordestino do Frevo, 
da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj). 
A iniciativa premiará 12 artistas em seis 
categorias, com até R$ 10 mil. O investi-
mento total do projeto é de R$ 92 mil. 
As categorias são: Melhor Frevo de Rua, 
Melhor Frevo de Bloco, Melhor Frevo 
Canção, Melhor Intérprete, Melhor Ar-
ranjo e o novo Hino para a troça Turma 
da Jaqueira Segurando o Talo.

O edital pode ser conferido tam-
bém no site da Fundação (www.fundaj.
gov.br) e as inscrições vão até o dia 30 
de junho. Para disputar o Concurso 
Nordestino do Frevo, os artistas devem 
ser residentes em um dos nove estados 
do Nordeste e apresentar produções 
completas e inéditas (composições e 
arranjos gravados e finalizados).

O material e as documentações, 
específicas à categoria a que os candi-
datos  concorrem, devem ser anexados 
ao formulário eletrônico disponível 
na página da Fundaj. A avaliação das 
documentações será feita por uma Co-
missão de Habilitação, no período de 
13 a 22 de julho. A divulgação dos ha-
bilitados será feita no dia 23. Já o julga-
mento, passará por uma comissão cor-
respondente entre os dias 26 de julho 
e 26 de agosto, com a divulgação dos 
vencedores no dia 30 de agosto.

Os resultados de todas as etapas 
serão publicados no Diário Oficial da 
União e no site da Instituição. O prazo 
para a apresentação de recursos será 
válido logo após a divulgação dos ven-
cedores, em 30 de agosto, até o dia 3 de 
setembro. A entrega dos prêmios será 
no dia 14 de setembro, quando é cele-
brado o Dia Nacional do Frevo. 

“A iniciativa foi pensada para in-
centivar a produção de novos frevos e, 
claro, fomentar o setor cultural neste 
momento em que vivemos. No século 
20, o ritmo exerceu importante função 
social de inclusão para a região. Pre-
tendemos que ele continue estimulan-

do o passo afiado, mesmo em tempos 
de adversidade”, ressalta o presidente 
da Fundaj, Antônio Campos.

Dúvidas e informações referentes 
ao edital podem ser esclarecidas atra-
vés do e-mail concursonordestinodo-
frevo@fundaj.gov.br.

Homenagem
Para inspirar novos compositores 

e intérpretes, o Concurso decidiu ho-
menagear um veterano: José Ursicino 
da Silva, o Maestro Duda, é referência 
no mundo do frevo.

Regente, compositor, arranjador e 
instrumentista Maestro Duda, já parti-
cipou da gravação de mais de 100 dis-
cos, tendo suas músicas gravadas tam-
bém no exterior. Eleito Patrimônio Vivo 

do Estado de Pernambuco, em 2010, 
Duda foi homenageado do Carnaval do 
Recife, em 2011, além de ter recebido, 
em 1980, o prêmio de melhor arranjo 
de Música Popular Brasileira.

Foto: Divulgação

Eleito Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco, Maestro Duduta é o homenageado do concurso neste ano

Através do QR Code acima, 
acesse o site oficial da

Fundação Joaquim Nabuco

Prédio do antigo Departamento de Transporte, Oficina e Garagem de CG

Foto: Acervo Pessoal
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Quarenta poemas, sendo 
35 inéditos, integram o livro 
de poesia Blues e Minotauros, 
o quinto no gênero do escritor, 
jornalista e historiador Bruno 
Gaudêncio. A obra, com 90 pá-
ginas, foi premiada pelo edital 
de Literatura da Prefeitura de 
Campina Grande no final de 
2020, através de recursos da 
Lei Emergencial Aldir Blanc, 
e o autor aguarda o recebi-
mento dos volumes, pela Edi-
tora Leve, para marcar a data 
de lançamento virtual. “Serão 
dois eventos, o primeiro agora 
em junho, para prestar contas 
à Prefeitura, e o outro, o oficial, 
em julho, através das redes so-
ciais”, disse ele.

O prefácio de Blues e Mi-
notauros é assinado pelo poe-
ta e contista carioca Henrique 
Rodrigues e a antologia ainda 
contém as ilustrações do pau-
lista Felipe Stefani.  

Os poemas foram escri-
tos por Bruno Gaudêncio en-
tre o ano de 2018 até o mês 
de dezembro de 2020. Alguns 
já foram divulgados em publi-
cações, a exemplo da Revista 
Acrobata. “A escolha do título 
do livro foi consequência da 
junção dos poemas, mas o fio 
condutor, o grande tema é a 
coisa do labirinto, que pode 
ser em todos os sentidos, 
como de natureza pessoal, a 
falta de equilíbrio e os cami-
nhos que vão surgindo, se bi-
furcando, até chegar à morte. 

É uma coisa muito subjetiva. 
E o minotauro, que é um dos 
personagens da mitologia 
grega, representado com a 
cabeça de um touro no corpo 
de um homem, é uma espécie 
de metáfora dos monstros 
que nos perseguem num la-
birinto visto também metafo-
ricamente”, comentou Bruno 
Gaudêncio, ao falar sobre a 
concepção da obra. 

“Esses minotauros po-
dem ser monstros interiores, 
como os problemas psicológi-
cos, o medo e a angústia, sen-
timentos comuns aos seres 
humanos, ou então monstros 
exteriores, a exemplo da co-
vid-19. No livro tem uns poe-
mas inspirados na pandemia 
e que são dedicados aos que 
foram vítimas dessa doença, 
que também vem causando 
angústia nas pessoas”, esclare-
ceu o escritor paraibano.

Gaudêncio ainda obser-
vou que sua nova obra contém 
várias referências literárias. 
“São autores como Augusto 
dos Anjos, Carlos Drummond 
de Andrade, Walter Beneja-
min e Marcel Proust. São refe-
rências diretas, o que tem sido 
uma característica na minha 
obra e que alguém com o mí-
nimo conhecimento de poesia 
vai logo perceber essa inter-
textualidade”, apontou ele.

Ao explicar a referência 
que faz ao blues, no título do 
livro, Bruno Gaudêncio já vem 
escutando esse estilo musi-
cal há algum tempo, além do 
jazz. “Achei que poderia haver 

relação com o blues, que apa-
rece com mais referências na 
segunda parte da obra, como 
se fosse uma espécie de tri-
lha sonora para as pessoas, 
nesse atual momento das 
pessoas diante dos proble-
mas da vida. O livro é dividido 
em duas partes, mas que se 
completam, mas até hoje não 
se explicar porque fiz assim”, 
comentou o escritor.

Novo projeto
Blues e Minotauros ainda 

está saindo do “forno”, mas 
Bruno Gaudêncio já está de-
bruçado no seu próximo tra-
balho, que será o lançamento 
– com a data ainda para de-
fenir – de uma biografia, cujo 
título provisório é Arnaldo Xa-
vier, o poeta da recusa.

“É um grande poeta e 
militante negro pouco conhe-
cido, inclusive em sua própria 
cidade, Campina Grande, que 
teve um papel muito impor-
tante na produção literária 
afro-brasileira”, ressaltou o 
historiador, que considera 
esse seu primeiro projeto 
no formato mais denso, com 
maior número de páginas, 
em comparação com os li-
vros que lançou pela editora 
Patmos, dentro da coleção 
Primeira Leitura, que reúne 
biografias com roteiros em 
histórias em quadrinhos de 
personalidades de diversas 
áreas, a exemplo da cultura e 
da política. 

“Venho juntando mate-
rial desde 2008 e já tenho o 

esboço e toda a estrutura para 
a biografia, que devo começar 
a escrever no próximo mês de 
julho. Já fiz várias entrevis-
tas com personagens que o 
conheceram e amigos de Ar-
naldo Xavier, que morreu em 
2005, aos 57 aos de idade. Mas 
ainda pretendo fazer mais en-
trevistas, inclusive com o can-
tor e compositor Gilberto Gil, 
de quem ele era amigo”, infor-
mou o escritor.

A escolha do título da 
biografia tem uma justifica-
tiva. “Arnaldo Xavier era um 
homem muito polêmico e 
vivia enfiado nas controvér-
sias, tanto na poesia como na 
militância negra”, explicou 
Bruno Gaudêncio.

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Essas coisas Carlos Aranha 
c.aranha@yahoo.com | Colaborador

Mais de 30 anos de carreira, 
mais de 100 países visitados 
e mais de 20 prêmios interna-

cionais, o cineasta Bernard Robert-Char-
rue já realizou incontáveis documentá-
rios para grandes redes de TV mundiais, 
como BBC, Al Jazeera e Euronews. 

Robert-Charrue tem um olhar 
aguçado e sensível para as principais 
questões de nosso tempo.     

Foi ele que, em 2008, filmou o do-
cumentário Paraíba, meu amor, até hoje 
exibido em emissoras de TV educativas 
da Europa.

      
nnnnnnnnnn

Extremamente apaixonado pelo for-
ró, desde que o escutou pela primeira vez 
num bar da Suíça, tocado por brasileiros 
lá radicados, Robert-Charrue deu entre-
vista ao repórter Jamil Chade, afirmando 
não entender como o ritmo nordestino 
não foi suficientemente descoberto pelo 
público europeu.

Desconhece o suíço – como outros 
artistas, intelectuais e jornalistas estrangei-
ros – que desde a década de 1950 algumas 
tentativas de introduzir o forró na Europa 
foram efetuadas por produtores musicais e 

selos importadores da música brasileira. Não 
deu certo. Com o reggae, deu. A explicação 
para isso não é complicada. 

O chamado forró autêntico, que tem en-
tre nós o nome de “pé-de-serra”, é gostoso, é 
bacana para dançar, mas é harmonicamente 
pobre e melodicamente repetitivo.            

Harmonia e melodia são elementos da 
maior exigência entre o público europeu, 
com ouvidos um tanto diferentes dos 
nordestinos brasileiros.

       
nnnnnnnnnn

O forró é muito bem recebido 
em países europeus num festival 
como o de Montreux, por exemplo, 
quando interpretado por uma Elba 
Ramalho ou um Gilberto Gil, que 
dão um tratamento pra lá de sofisti-
cado ao gênero. Um forró com Elba 
ou Gil, e suas bandas, ganham uma 
dimensão bem catalogada na cha-
mada world music.

Alguém pode dizer que não 
pode ser coerente o meu escrever 
porque o reggae, em geral, também 
é harmonicamente pobre e melodi-
camente repetitivo como os ritmos 
regionais nordestinos. 

Vejam que o reggae tem a sofisticação 
de um espetáculo da world music, prin-
cipalmente quando usa metais e backing 
vocals aproximados da escola americana. 
Qualquer pessoa sensata sabe que não é 
o caso do forró. 

Por que um músico genial como Si-
vuca (foto) conquistou grandes plateias 
na Europa? 

Porque Sivuca não limitou-se às 
“normas” do forró. Ele foi muito além, 
tocando em diversos gêneros.

O paraibano de Itabaiana transfor-
mou-se num dos instrumentistas impro-
visadores mais sofisticados do mundo, 
assim como o acordeonista francês Ri-
chard Galliano, que, por sinal, está no fil-
me Paraíba, meu amor, fazendo um  dueto 

com o saudoso Dominguinhos. 
Tem mais. Dominguinhos não 

foi um sanfoneiro que limitou-se a 
apresentar somente forró. Lembro 
bem Dominguinhos genialmente 
integrando a banda de Gilberto Gil 
no show Refazenda. Quem viu não 
esquece: foi um arraso! 

Em tempo: o show Refazenda 
foi apresentado em João Pessoa, 
no Teatro Santa Roza.

nnnnnnnnnn       

Uma explicação necessária 
aos leitores da coluna Essas Coi-
sas: gosto muito do forró, quando 
o gênero demonstra criatividade, 
riqueza musical e é tocado sem 
limitações. 

Assim como escuto o partido.

Europeus continuam vendo ‘Paraíba, meu amor’

Foto: Divulgação

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br

Através de recursos da Lei Aldir Blanc, paraibano 
Bruno Gaudêncio está lançando ‘Blues e Minotauros’, 
sua quinta coletânea de poesias

Labirintos da 
vida são o fio 
condutor 
de obra

Imagem: Divulgação

Na maioria inéditos, os 40 poemas da 
antologia foram escritos por Bruno 
Gaudêncio (abaixo) entre os anos 
de 2018 e 2020, inclusive tocando 
no tema monstruoso do “minotauro” 

da atual crise sanitária

Arnaldo Xavier (último da esq. para dir.) na visita da escritora norte-americana Toni Morrison (terceira da esq. para dir.)
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Ação Parlamentar

Notas & Fatos

Pelas Prefeituras

Política em Movimento

Apelo à bancada
O deputado estadual Tovar Correia Lima 
(PSDB) apresentou na Assembleia Legisla-
tiva da Paraíba (ALPB) um requerimento 
apelando para que a bancada federal da Pa-
raíba no Congresso Nacional interceda junto 
ao governo Jair Bolsonaro (sem partido) para 
viabilizar as obras de duplicação da BR-230 
no trecho compreendido entre o quilômetro 
152,30, em Campina Grande, e o quilômetro 
183,90, na Praça do Meio do Mundo, situada 
no município de Pocinhos.

Superendividamento
A Câmara dos Deputados aprovou o Projeto 
de Lei 3515/15, que cria regras para prevenir 
o superendividamento dos consumidores, 
proíbe práticas consideradas enganosas e 
prevê audiências de negociação. Apensado 
ao projeto principal foi incorporado o PL 
5394/2019, de autoria do deputado federal 
Gervásio Maia (PSB), que obriga as institui-
ções financeiras a garantir ao consumidor o 
acesso prévio às diversas modalidades de 
empréstimo ou financiamento para opção 
da oferta de crédito menos onerosa.

Jacaré homenageado
Com pronunciamentos e aprovação de um 
‘Voto de Pesar’ subscrito por todos os verea-
dores, a Câmara Municipal de João Pessoa 
(CMJP) homenageou, na última quinta-feira 
(27), o servidor público aposentado Antônio 
Joaquim de Sousa, mais conhecido como 
Jacaré, considerado torcedor ícone do Bota-
fogo paraibano. Jacaré (ou Caroço de Pinha) 
era uma figura popular da capital paraibana 
e morreu na quarta-feira (26), aos 63 anos, 
vítima da covid-19.

Imposto de Renda
Após ter o prazo prorrogado pela Receita 
Federal, o período para fazer a declaração do 
Imposto de Renda 2021 referente ao ano de 
2020 se encerra nesta segunda-feira (31) e os 
servidores da Prefeitura de João Pessoa (PMJP) 
devem ficar atentos para não deixar para 
última hora e perder o período de entrega. A 
Secretaria da Administração (Sead) disponi-
biliza no portal do contribuinte a Declaração 
de Rendas, documento fundamental para o 
preenchimento dos dados e evitar a malha fina.

Líder de bancada
O deputado federal Hugo Motta, líder do Par-
tido Republicanos na Câmara Federal, deverá 
assumir a coordenação da bancada federal 
paraibana em Brasília em substituição ao de-
putado Efraim Filho (DEM). Motta informou 
que já teria conversado com o governador 
João Azevêdo (Cidadania) sobre o assunto, 
que estaria vendo com bons olhos a indicação 
do nome dele. Porém, o governador alertou 
que a escolha deve ser feita pelos deputados 
federais e senadores do estado.

Mudanças no PTB
O radialista Nilvan Ferreira, ex-candidato a 
prefeito de João Pessoa nas eleições do ano 
passado pelo MDB, foi confirmado como novo 
presidente do diretório estadual paraibano 
do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Com 
afinidade ideológica de extrema direita ao 
presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o 
nome do comunicador foi confirmado pelo 
presidente nacional da legenda, o ex-depu-
tado federal Roberto Jefferson.

Desenvolvimento urbano
O Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) concluiu a primeira oficina nacional 
de formulação dos objetivos de desenvol-
vimento urbano sustentável. Durante dois 
dias, representantes do Governo Federal, de 
organizações multilaterais e de associações 
de prefeitos debateram ações que consideram 
essenciais no desenvolvimento urbano no ter-
ritório brasileiro. O objetivo final foi levantar 
subsídios para a elaboração da Política Na-
cional de Desenvolvimento Urbano (PNDU).

Vereador Dinho Dowsley dá “ultimato” para que CCJ emita pareceres de projetos considerados importantes pela mesa diretora

A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara Muni-
cipal de João Pessoa (CMJP) tem 
até a próxima terça-feira (1º) 
para emitir pareceres sobre três 
projetos considerados importan-
tes pela mesa diretora da Casa. 
O “ultimato” é do presidente da 
Câmara, vereador Dinho Dows-
ley (Avante), ao verificar “uma 
certa morosidade” na tramitação 
das matérias.

“Se os pareceres não estive-
rem prontos para a votação ter-
ça-feira, vou determinar que eles 
sejam feitos oralmente durante a 
sessão”, afirmou o presidente da 
CMJP, ao encerrar as votações na 
última sessão remota realizada 
anteontem. Na advertência, Di-
nho lembrou que os três proje-
tos considerados importantes já 
tramitam há vários dias na Casa 
e ainda não puderam ser votados 
em plenário.

O presidente reconhece que 
esse tipo de providência (parecer 
oral em plenário) não é o correto, 
mas a CCJ precisa se reunir e de-
cidir antecipadamente sobre as 

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Presidente aponta morosidade 
na votação de matérias na CMJP

Da Redação

MPPB descarta novo adiamento de concurso 
da prefeitura e cobra medidas sanitárias

O Ministério Público da Pa-
raíba (MPPB) se posicionou pela 
realização das provas do concur-
so público da Prefeitura de João 
Pessoa (PMJP), nos próximos 
dias 6 e 13 de junho. O certame 
para o preenchimento de 601 
cargos vagos é objeto de termo 
de ajustamento de conduta fir-
mado entre o MPPB e a prefei-
tura, em agosto do ano passado.

Os promotores de Justiça 
que atuam nas áreas da saúde 
e do patrimônio público da ca-
pital realizaram audiência, na 
tarde da última quinta-feira 
(27), para revisão das medidas 
sanitárias e de biosseguran-
ça adotadas pelo município e 
pela empresa organizadora do 
concurso, em virtude das res-
trições impostas pela pandemia 
de covid-19.

A reunião foi conduzida 
pelos promotores de Justiça 
Jovana Maria Tabosa e Carlos 
Romero Lauria Paulo Neto, 
que atuam, respectivamente, 
na saúde e no patrimônio pú-
blico. Jovana explicou o motivo 
da reunião, que foi buscar in-
formações sobre a realização 

das provas do concurso público, 
questionada por um cidadão 
através de denúncia anônima 
ao MPPB.

Como o concurso foi uma 
demanda incentivada pelo 
Ministério Público, através de 
TAC (termo de ajustamento de 
conduta) firmado, ela solicitou 
a presença do promotor cele-
brante do termo. Participaram 
da audiência representantes 
da prefeitura, entre eles o pro-
curador-geral do município, 
Bruno Nóbrega, e da diretora 
de projetos do Instituto AOCP, 
Lilian Ravagnani.

Carlos Romero explicou 
as condições nas quais foi ce-
lebrado o TAC. Ele disse que o 
certame não deveria ser adia-
do, destacando, no entanto, a 
necessidade da adoção de me-
didas sanitárias para garantir a 
segurança dos candidatos. Ele 
lembrou que as provas já foram 
adiadas uma vez a pedido do 
município, o que não poderia 
ocorrer novamente em virtude 
da necessidade do cumprimento 
da legislação relacionada à con-
tratação de pessoal e também da 
escassez de profissionais com 
vínculos legais, inclusive, para 

matérias. “Mas os pareceres têm 
que estar prontos na terça-feira”, 
repetiu Dinho.

São dezenas de matérias 
“encalhadas” na CCJ, mas os três 
projetos mencionados pelo pre-
sidente da Câmara são oriundos 
do Poder Executivo. Um deles 
trata da isenção do ISS para o 
setor de transporte coletivo. 
Os outros dois são relativos a 
empréstimos. Um junto à Caixa 
Econômica Federal (CEF) para 
construção do novo prédio da 
Câmara Municipal e outro de 

R$ 100 milhões para obras de 
drenagem e pavimentação na 
cidade.

A advertência do presiden-
te estava relacionada ao fato de 
a Comissão de Constituição e 
Justiça não ter conseguido se re-
unir nas duas últimas vezes que 
agendou reunião. Em nenhuma 
das duas tentativas o quórum mí-
nimo (presença de vereadores) 
chegou a ser atingido e prejudi-
cou a reunião.

Para o vereador Dinho, caso 
a comissão continue enfrentan-

do dificuldades para realizar as 
reuniões, a mesa diretora vai 
começar a pensar na substitui-
ção dos membros faltosos. “O 
próprio presidente da CCJ pode 
verificar isso e pensar nos novos 
membros”, disse ele, que chegou 
a sugerir até uma reunião ex-
traordinária para o dia de ontem.

O presidente da CCJ, verea-
dor Odon Bezerra(Cidadania), 
também lamentou o fato de as 
duas últimas reuniões não te-
rem acontecido e que iria tentar 
providenciar uma extraordinária 
para aprontar os pareceres das 
matérias do Poder Executivo que 
aguardam votação em plenário. 

Além dele, os vereadores 
que também integram a Comis-
são são Thiago Lucena (PRTB), 
Guga (Pros), Durval Ferreira 
(PL), Tanilson Soares (Avante), 
Tarcísio Jardim (Patriota) e Bis-
po José Luiz (Republicanos). An-
tes do final da sessão de quinta-
feira (27), o vereador Bispo José 
Luiz, um dos faltosos, telefonou 
para o presidente Dinho justi-
ficando que havia enfrentado 
problemas de saúde e que, por 
isso, não havia comparecido às 
reuniões da CCJ.

fazer frente às demandas impos-
tas pela pandemia.

Ele lembrou que quase a 
metade das vagas do concurso 
(281 das 601) é para a área de 
saúde, sendo 93 para médicos, 
38 para enfermeiros e 81 para 
técnicos em enfermagem, além 
de outras áreas correlacionadas.

O promotor, que atua na 
área do patrimônio, lembrou 
que outros concursos foram 
realizados recentemente na 
vigência dos decretos de res-
trições. “Entendemos que o 
concurso precisa cumprir o 

cronograma estabelecido e que 
o município precisa garantir a 
segurança dos candidatos nos 
locais de provas, com a adoção 
de protocolos necessários exi-
gidos da empresa organizadora 
e por meios próprios”, disse.

Ele lembra que a prefeitura 
mantém cerca de 15 mil servi-
dores com vínculos precários 
e que o concurso é o primeiro 
de uma série com o objetivo de 
sanar as irregularidades que 
vêm se perpetuando por várias 
gestões, não sendo gerado pela 
atual.

O procurador-geral do mu-
nicípio de João Pessoa, Bruno Nó-
brega, concordou que as provas 
deveriam ser realizadas na data 
proposta, agradeceu ao papel fis-
calizador e de consenso exercido 
pelo Ministério Público nessa área. 
Juntamente com a procuradora da 
Secretária Municipal da Saúde, 
Thaís Boueres, e do presidente 
da comissão do concurso, Diego 
Cavalcânti, se comprometeu em 
providenciar a estrutura que cabe 
ao município.

Foi acordado que a prefei-

tura viabilizaria a orientação 
do trânsito e a fiscalização de 
aglomerações pelos agentes de 
controle urbano, a estrutura de 
saúde e também reforçaria os 
ofícios enviados pela empresa 
organizadora a órgãos externos, 
como Polícia Militar e empresas 
de ônibus, por exemplo, para que 
haja segurança e transporte pú-
blico condizente com a necessi-
dade imposta.

A representante da empresa 
organizadora do concurso, Lilian 
Ravagnani, informou que, para o 

primeiro dia de provas (área de 
saúde), estão inscritos 37.905 
candidatos (11.604 pela manhã 
e 26.301 à tarde) e no segundo 
(área administrativa) um total 
de 53.660 pessoas (sendo 46.713 
pela manhã e 6.947 à tarde).

Ela garantiu que o instituto 
não excederia os 50% da capa-
cidade de candidatos por sala 
e, para isso, as provas também 
serão realizadas nas cidades vi-
zinhas de Cabedelo, Santa Rita 
e Bayeux (sendo a prioridade 
nesses locais a residentes nas 

cidades ou pessoas de fora do 
estado).

Segundo ela, haverá cerca de 
3.200 fiscais; o uso de máscaras 
é obrigatório; haverá aferição 
de temperatura na entrada, as-
sim como a disponibilização de 
álcool em gel e sinalização nos 
corredores para evitar aglome-
rações, além de outras medidas, 
como o escalonamento de can-
didatos (no cartão de inscrição) 
para acesso às unidades durante 
a uma hora na qual os portões 
ficarão abertos.

PMJP e empresa responsável garantem protocolos

Promotor de Justiça Carlos Romero Lauria Paulo Neto é da área do patrimônio público

Foto: Assim-MPPB

Dinho diz que, se não estiverem prontos, vai autorizar leitura de pareceres em plenário

Foto: Secom-CMJP

Imóveis irregulares
Pelo menos 17 imóveis de propriedade da Justiça estão irregulares. Por meio 
de processos administrativos, o Judiciário paraibano está regularizando a 
situação e boa parte deles deverá ser cedida para prefeituras. Página 14
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Para resolver a situação, o TJPB está encaminhando processos administrativos em várias comarcas paraibanas

Pelo menos 17 imóveis de 
propriedade do Tribunal de 
Justiça da Paraíba (TJPB) estão 
irregulares. Por meio de proces-
sos administrativos, o Judiciário 
paraibano está regularizando 
esses prédios e terrenos e boa 
parte deles deverá ser cedida 
para uso de prefeituras de várias 
comarcas do estado. “Vamos ten-
tar regularizar esses imóveis do 
Tribunal de Justiça da Paraíba 
nesta gestão”, garantiu a desem-
bargadora Maria das Graças, vice
-presidente do Poder Judiciário 
paraibano.

Estão nessa situação, se-
gundo informações repassadas 
pela assessoria do TJPB, o antigo 
Fórum de Bayeux; um casarão 
na Avenida João da Mata, na ca-
pital; casas em Catolé do Rocha; 
e outros imóveis nos municípios 
de Piancó, Igaracy, Picuí, Cuité, 
Umbuzeiro, Cabedelo, São João 
do Cariri, Jacaraú, Esperança, São 
Mamede, Alagoinha e Rio Tinto.

Essa semana, a Comissão de 
Destinação de Imóveis Não Utili-
zados (CDIN) do TJPB se reuniu, 
virtualmente. O encontro de tra-
balho foi coordenado pela presi-
dente da comissão, a desembar-
gadora Maria das Graças Morais 
Guedes. Entre os vários pontos 
de pauta debatidos, foram deli-

Jorge Rezende 
jorgerezende.imprensa@gmail.com

Da Redação

Ao menos 17 imóveis da Justiça 
na PB se encontram irregulares

Justiça & Adjacências

Política na História

Acessibilidade e inclusão
A Comissão Permanente de Acessibilida-
de e Inclusão do Tribunal de Justiça da 
Paraíba (TJPB) se reunirá na terça-feira 
(1º), às 9h, para analisar os resultados do 
questionário que está sendo aplicado para 
magistrados e servidores com deficiência 
do Poder Judiciário estadual. O objetivo é 
identificar dificuldades vivenciadas para 
aprimoramento da gestão e adequação da 
Política de Acessibilidade determinada 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

363 — O imperador romano Juliano 
derrota o exército sassânida na Batalha 
de Ctesifonte, sob as muralhas da capital 
sassânida, mas é incapaz de tomar a 
cidade.

1108 — Batalha de Uclés: tropas 
almorávidas sob o comando de Tamimibn 
Yusuf derrotam uma aliança de Castela e 
Leão sob o comando do príncipe Sancho 
Alfónsez.

1176 — Batalha de Legnano: a Liga 
Lombarda derrota o imperador Frederico 
I do Sacro Império Romano-Germânico.

1385 — Batalha de Trancoso entre forças 
portuguesas e castelhanas é o primeiro 
sinal da vitória dos portugueses durante o 
interregno que é a Crise de 1383-1385.

1453 — Queda de Constantinopla; o 
sultão otomano Maomé II, o Conquistador, 
conquista Constantinopla depois de um 
cerco de seis semanas, pondo fim ao 
Império Bizantino, um evento que muitos 
consideram marcar o fim da Idade Média 
e o início da Idade Moderna.

1652 — Batalha de Goodwin Sands 
dá início a Primeira Guerra Anglo-
Holandesa.

1660 — Restauração Inglesa: Carlos II é 
restaurado ao trono da Inglaterra, Escócia 
e Irlanda.

1867 — Compromisso austro-húngaro 
de 1867 nasce através do Ato 12, que 
estabelece o Império Austro-Húngaro.

1926 — Em Portugal, na sequência do 
Golpe de Estado de 28 de Maio de 1926, 
é destituído o governo republicano e 
os seus poderes são atribuídos à Junta 
de Salvação Pública chefiada por José 
Mendes Cabeçadas.

1964 — Liga Árabe se reúne em 
Jerusalém Oriental para discutir a 
questão palestina, levando à formação 
da Organização para a Libertação da 
Palestina.

Plantão ordinário
A Justiça Federal na Paraíba (JFPB) funcio-
nará em regime de plantão ordinário na 
quinta-feira (3), em razão do ponto facul-
tativo de Corpus Christi. Dessa forma, os 
prazos processuais que se vencerem nessa 
data serão, automaticamente, prorrogados 
para o dia 4 de junho, primeiro dia útil sub-
sequente ao ponto facultativo estabelecido 
pela Portaria 20/2016 da Direção do Foro 
da Seção Judiciária paraibana. Durante o 
plantão, serão analisados, apenas, proce-
dimentos, ações e medidas de urgência.

Uso de papel
Implementada há um ano na Justiça Fede-
ral na Paraíba (JFPB), a Portaria 204/2020 
promoveu a redução do uso de papel em 
cerca de 90%, segundo dados do Núcleo 
Judiciário do órgão. A iniciativa estipulou 
a transmissão, em meio digital, das cópias 
das petições iniciais e dos documentos que 
acompanham as citações dos mandados ju-
diciais, bem como daqueles que instruem 
as intimações ou notificações, realizadas 
em ações cíveis que estejam tramitando na 
JFPB através do sistema Processo Judicial 
Eletrônico (PJe).Ministério Público da Paraíba quer lockdown 

em 12 municípios da Região do Alto Sertão

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), por meio da 
Promotoria de Justiça de Sousa, 
está recomendando aos pre-
feitos de 12 cidades da região 
que decretem lockdown (fecha-
mento total) nos municípios, 
mantendo apenas os serviços 
essenciais pelos próximos sete 
dias ou enquanto durar a situa-
ção emergencial verificada.

A recomendação do MPPB 
tem o objetivo de evitar mais 
mortes decorrentes da co-
vid-19, já que há um esgota-
mento da capacidade hospi-
talar na região, com os leitos 
completamente ocupados por 
pacientes contaminados e a for-
mação de fila.

A promotora de Justiça Ana 
Maria de França Cavalcante, 
autora da recomendação, con-
sidera o avanço de casos de co-
vid-19 na região, como também 
a informação sobre a existên-
cia de uma nova cepa do novo 
coronavírus em circulação no 
município de Sousa (a variante 
“P1”), detectada no Amazonas, 
cuja capacidade de transmissi-
bilidade é três vezes maior que 
a cepa original, sendo também 
responsável por maiores pers-
pectivas de agravamento da 
doença e morte.

A recomendação abrange os 
municípios de Aparecida, Joca 
Claudino, Lastro, Marizópolis, 
Nazarezinho, Poço Dantas, Sou-
sa, Santa Cruz, São Francisco, 
São José da Lagoa Tapada, Viei-

rópolis e Uiraúna. Ana Maria 
explica, também, que esses mu-
nicípios (com exceção de Ui-
raúna que está enquadrado na 
bandeira vermelha) passaram 
à bandeira laranja de atenção 
da covid-19, devido ao eleva-
do número de novos casos e do 
crescente quantitativo de óbitos.

Fila para leitos
A recomendação do MPPB 

destaca que 100% dos leitos 
para a covid-19 estão preen-
chidos e que há um excedente 
de pacientes aguardando leitos, 
compreendendo um déficit de 
mais de 10% da capacidade 
das unidades de referência do 
município-polo (Sousa). Por 
isso, recomendou aos prefeitos 
dessas cidades “que seja decre-

tado lockdown em todos os ser-
viços não essenciais dos citados 
municípios pelo período de sete 
dias, podendo ser prorrogado 
o prazo por igual período caso 
não haja uma regressão da si-
tuação de contágio da covid-19 
naqueles locais”.

A promotora também reco-
menda que seja proibida a ven-
da de bebidas alcoólicas após 
as 16h e durante todo o final de 
semana nos estabelecimentos 
que estejam autorizados a fun-
cionar por serem considerados 
essenciais. Ana Maria de França 
explicou que essa medida se 
deve ao fato observado de que 
algumas pessoas adquirem as 
bebidas nas cidades para pro-
mover eventos particulares em 
sítios e chácaras.

Em razão do aumento de 
casos de covid-19 em Monteiro, 
na região do Cariri paraibano – 
em dois dias foram cem casos 
no município, que tem cerca 
de 33 mil habitantes –, ontem 
o Ministério Público Federal 
(MPF) e o Ministério Público 
do Trabalho (MPT) recomen-
daram e a prefeitura se compro-
meteu a publicar decreto mais 
restritivo. Monteiro passou da 
bandeira amarela para a laranja 
na última qualificação do Plano 
Novo Normal do Governo do 
Estado da Paraíba.

As forças de segurança 
intensificarão fiscalização do 
cumprimento das regras de 
distanciamento social na cida-
de e os estabelecimentos que 
forem flagrados descumprin-
do poderão ser interditados. A 
procuradora do MPF Janaína 
Andrade, ressalta que a Polícia 
Militar tem o poder de prender 

em flagrante quem descum-
prir normas sanitárias estabe-
lecidas por decretos estadual e 
municipal.

Em reunião realizada na 
última quinta-feira (27), com a 
participação de representantes 
da Secretaria de Estado da Saú-
de (SES) e Polícia Militar, ficou 
acordado que o novo decreto 
municipal não valerá em rela-
ção à feira livre já programada 
para hoje. A prefeita Anna Lore-
na (PL) argumentou que “os fei-
rantes costumam adquirir nas 
quartas-feiras os produtos que 
vão comercializar no sábado, de 
modo que um decreto entrando 
em vigor antes de domingo os 
pegaria de surpresa, trazendo 
grande prejuízo para essa ca-
tegoria”. A procuradora Janaí-
na ressaltou, no entanto, que 
os feirantes devem seguir com 
rigor os protocolos sanitários.

Quanto às igrejas, a procu-

radora do MPF sugeriu que seja 
reforçado o controle das medi-
das, como medição de tempe-
ratura na entrada e limite de 
30% da capacidade, bem como 
proibição da realização da co-
leta nos bancos da igreja e uso 
de álcool a 70%. Com relação 
aos conjuntos musicais, deve-
se garantir que apenas quem 
canta possa tirar a máscara. Em 
suma, a recomendação é que o 
protocolo do decreto estadual 
para a realização de cultos reli-
giosos seja seguido à risca.

Municípios vizinhos
A procuradora da Repúbli-

ca sugeriu ainda que a prefeita 
do município de Monteiro entre 
em contato com os prefeitos 
dos municípios vizinhos para 
que todos adotem as mesmas 
medidas, ou outras mais restri-
tivas, até porque os pacientes 
dessas localidades ocupam pri-

meiro o hospital de Monteiro, 
antes de serem enviados aos 
hospitais de referência das ci-
dades maiores do estado.

O MPF e MPT informam 
que existem pacientes na fila 
de espera por leito hospitalar 
no Cariri da Paraíba. Inclusive, 
ocorreu ontem um novo óbi-
to de paciente de Monteiro na 
rede referenciada em Campina 
Grande. Os MPs reforçam que 
cidades como Campina Gran-
de e João Pessoa, que recebem 
pacientes de outros municípios, 
estão com altas taxas de ocupa-
ção de UTIs e enfermarias.

O Ministério Público Fe-
deral e o Ministério Público do 
Trabalho pedem que a popula-
ção de Monteiro e região tenha 
consciência, não fazendo aglo-
merações, especialmente em 
locais fechados, e reforçando 
medidas de higiene e uso de 
máscara.

Decreto restritivo em Monteiro, no Cariri do estado

berados encaminhamentos em 
relação aos 17 processos admi-
nistrativos de várias comarcas 
paraibanas.

O processo do antigo Fó-
rum de Bayeux, por exemplo, 
após parecer favorável da co-
missão, encontra-se aguardan-
do a confecção do protocolo de 
intenções com o município para 
sediar a Secretaria Municipal 
da Saúde.Também foi delibe-
rado pela cessão do imóvel de 
Piancó à prefeitura local para 
a instalação da Casa Lar, pelo 
prazo de cinco anos. Outro pon-
to encaminhado foi em relação 
aos imóveis de Cuité e Igaracy, 
cujos termos de cessão foram 
publicados, cedendo os imóveis 
ao Corpo de Bombeiros de Cuité 

e à Prefeitura de Igaracy.
A diretora do Fórum da Co-

marca de Cabedelo, juíza Gio-
vanna Lisboa, que participou da 
reunião, explicou a situação da 
unidade. “Foram resolvidas to-
das as pendências referentes aos 
terrenos utilizados”, afirmou a 
magistrada, apresentando o pro-
jeto de reforma do espaço hoje 
utilizado para depósito judicial, 
que abrigará algumas varas.

Os processos para a cessão 
do Casarão da Avenida João da 
Mata e dos imóveis dos municí-
pios de Catolé do Rocha, Umbu-
zeiro e Alagoinha já estão com 
seus termos de cessão confeccio-
nados. A comissão deliberou ain-
da, pela cessão do imóvel situado 
na cidade de Esperança a para 

instalação de um projeto social, 
vinculado à Vara da Infância e 
Juventude local.

“Serão oferecidas atividades 
extracurriculares para crianças 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade e cursos pro-
fissionalizantes às mães desses 
jovens, conforme solicitação das 
magistradas da comarca”, expli-
cou a juíza Michelini Jatobá, au-
xiliar da vice-presidência.

Para a magistrada, a comis-
são vem imprimindo um ritmo 
célere em todos os processos 
com o objetivo de regularizar, no 
menor espaço de tempo possível, 
a situação de diversos imóveis 
do tribunal. “Várias pendências 
foram solucionadas, inclusive 
com a realização de reuniões 
com juízes diretores de fóruns e 
prefeitos, todas com resultados 
positivos para o Poder Judiciá-
rio”, afirmou.

Participaram da reunião 
realizada essa semana o juiz 
auxiliar da presidência, Euler 
Jansen; a gerente de Engenharia 
e Arquitetura do TJPB, Marieta 
Tavares; o diretor administra-
tivo, Falbo Abrantes; o gerente 
de Apoio Operacional, Brunno 
Cavalcante; a gerente de Material 
e Patrimônio, Ingrid Bárbara Sil-
va de Araújo; a técnica Magnólia 
Cabral; e as servidoras da vice
-presidência do Tribunal, Camila 
Ramos e Sara Guerra.

Tribunal de Justiça quer regularizar a situação de todos os imóveis ainda na atual gestão

Foto: Gecom-TJPB
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O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou ontem 
lei que torna mais rigoro-
sas as punições para crimes 
cometidos na internet. A 
pena para “hacker”, ou seja, 
quem invade o dispositivo 
eletrônico de outra pessoa 
ou instituição, foi aumen-
tada de um para quatro 
anos de prisão. A medida 
ocorre após uma série de 
ataques virtuais a sistemas 
de órgãos do Judiciário e 
do Governo Federal, como 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) e Ministé-
rio da Saúde.

Como mostrou o Estadão, 
o uso mais intenso da inter-
net em função da pandemia 
fez disparar as tentativas de 
fraudes. Em 2020, houve alta 
de 394% nas ameaças ele-
trônicas, na comparação com 
2019, segundo dados da Apu-
ra Cybersecurity Intelligence, 
empresa especializada em se-
gurança digital.

O uso mais intenso da internet em função da pandemia fez disparar as tentativas de fraudes em todo o país

Foto: Agência Brasil

A urgente mudança 
no Fisco da Paraíba

Alberto Madeira
Acilino 

amadeiraneto@gmail.com

A lei que entrou em vigor 
ontem aumenta penas para 
crimes de violação de dispo-
sitivo informático, furto e es-
telionato cometidos de forma 
eletrônica ou pela internet. A 
medida foi votada no Senado 
no início do mês. O principal 

argumento para a aprovação 
do projeto foi o aumento sig-
nificativo durante a pandemia 
do coronavírus dos casos de 
fraudes eletrônicas.

“A sanção presidencial visa 
tornar a legislação mais rigoro-
sa, a fim de proteger os consu-

midores e as instituições contra 
os ilícitos cibernéticos, tendo 
em vista o quantitativo relevan-
te de prejuízos causados por 
este tipo de atos criminosos”, 
afirmou a Secretaria-Geral da 
Presidência da República no 
texto de justificativa.

Por que os serviços ofertados pelo Fisco da Paraíba 
precisam ser melhorados?

Sempre o desenvolvimento tecnológico faz emergir 
novas formas de organização do trabalho. Estas, por sua 
vez, causaram e ainda causam enormes impactos na pro-
dução de bens e serviços e na produtividade laboral. É farta 
a literatura sobre as novas questões que surgiram com o 
avanço da informática e da telemática. Não mais tais impac-
tos impuseram mudanças somente na indústria. Logo no 
início do novo milênio, os setores da economia ligados às 
áreas de serviços públicos e privados sofreram considerá-
veis transformações.

Nos serviços públicos, por exemplo, as novas tec-
nologias de comunicação, informação, processamento e 
transmissão de dados ampliaram o universo produtivo e 
demandaram dos servidores públicos melhores níveis de 
educação e produtividade, em comparação com o desem-
penho dos trabalhadores do setor privado.

Com a pandemia do Covid-19, várias questões sociais 
em âmbito urbano e também rural afloraram no Brasil e 
no mundo. A principal delas está sendo a responsabilidade 
de oferta de saúde coletiva para a população, por parte do 
Estado. A segunda, e não menos importante, é de natureza 
comportamental. O que se pensava ser “uma gripezinha” se 
transformou numa tragédia. As mortes e o medo de se con-
tagiar com o vírus (novo coronavírus) proporcionam uma 
redução drástica na mobilidade das pessoas. Neste cenário, 
a demanda por serviços públicos aumentou demasiado e, 
somente com a utilização de ferramentas tecnológicas in-
formacionais para contatos virtuais, torna-se possível ofer-
tar os serviços demandados pela população.

Na Paraíba, como em outros estados afetados pela 
pandemia, já se é possível perceber que em alguns setores 
o contato virtual entre a população e a repartição pública 
existe e, é precário, por duas razões distintas: (1) os canais 
de comunicação que intermediam a relação entre a pres-
tação do serviço e a população demandante precisam ser 
urgentemente melhorados; e (2) a produtividade laboral do 
servidor público precisa também ser repensada em relação 
a quantidade e a qualidade dos serviços prestados.

Antes da pandemia, as repartições fiscais da Paraíba 
já se utilizavam de ferramentas tecnológicas para melhor 
servir a população. Contudo, o contato físico entre contri-
buintes e fazendários era possível, dentro de uma estrutura 
administrativa bem tradicional, do ponto de vista burocrá-
tico weberiano. Isto significava que as possíveis falhas, na 
interação via on-line, poderiam ser sanadas com a presença 
física dos contribuintes e usuários nas repartições tributá-
rias.

 Agora não mais é possível a presença dos contribuin-
tes e usuários nas repartições do Fisco Estadual porque es-
tas estão fechadas por imposições corretas das autoridades 
constituídas. Porém, o que se produz nas repartições fiscais 
são serviços demandados diariamente e cada vez mais 
crescentes. Não se trata apenas de serviços de fiscalização 
e arrecadação de tributos. Os contribuintes e usuários inte-
ragem com o Fisco também para solicitar consultas fiscais, 
avaliação de imóveis para cobrança de ITCD, pagamento e 
parcelamento de IPVA, aquisição de certidões negativas de 
débitos fiscais, parcelamento de débitos, confissão de dívi-
da e pagamento de Auto de Infração, pagamento de ICMS 
espontaneamente e tantos outros serviços tributários e fis-
cais, cuja lista não caberia neste breve artigo.

A administração tributária da Paraíba precisa urgen-
temente melhorar a sua performance de atuação. Um novo 
lay out administrativo precisa ser implantado, como solu-
ção de melhoria, em razão da adequação aos novos tempos 
em que vivemos.

Isto se configura no aperfeiçoamento do desempenho 
das atividades laborais pelo quadro de servidores fazendá-
rios paraibanos. Depois da pandemia, os trabalhos fiscais 
devem ser ofertados numa plataforma híbrida, ou seja, uma 
parte via on line e outra presencial. Com esta medida, ha-
veria uma considerável economia de recursos. Assim agin-
do, torna-se possível o Executivo estadual promover, bem 
como provocar mudanças na estrutura institucional do Fis-
co da Paraíba.

A necessidade desta nova organização do trabalho no 
serviço público tributário e fiscal requer a qualificação devi-
da ao servidor fazendário para atender as demandas inter-
nas e externas. Isto tudo precisa ser discutido em primeira 
ordem, como base para se equacionar futuras políticas or-
ganizacionais e de ajustes salariais. 

Nova legislação prevê até quatro anos de prisão
A nova legislação determina 

que, no crime de invasão de dispo-
sitivo informático, a chamada “Lei 
Carolina Dieckmann”, previsto no 
Código Penal, a pena passará a 
ser de reclusão (que pode ser em 
regime fechado) de um a quatro 
anos, e multa, punição que pode 
ser aumentada de um terço a dois 
terços se a invasão resultar prejuí-
zo econômico. A medida ganhou 
este nome por ter como base um 
caso ocorrido com a atriz, que teve 
arquivos pessoais copiados de seu 
computador e divulgados na inter-
net. A pena anterior, porém, era 
considerada branda por especia-
listas: detenção (em regime aberto 
ou semiaberto) de três meses a um 
ano, e multa.

Se o invasor tomar posse de 
conteúdo de comunicações ele-
trônicas privadas, segredos comer-

ciais ou industriais, informações 
sigilosas, ou controlar remotamen-
te o dispositivo invadido, a pena 
agora passará a ser de reclusão, 
de dois a cinco anos, e multa. An-
tes, era de reclusão de seis meses 
a dois anos e multa.

O crime de furto qualificado 
mediante fraude, por meio de dis-
positivo eletrônico ou informático 
terá pena de quatro a oito anos e 
multa, que poderá ser aumenta-
da em um terço a dois terços, se 
praticado mediante a utilização de 
servidor mantido fora do território 
nacional, e será majorada de um 
terço ao dobro, se o crime for 
praticado contra idoso ou pessoa 
vulnerável.

Também para o crime de 
fraude eletrônica, a pena será de 
reclusão, de quatro a oito anos, 
e multa, “caso seja cometida 

com a utilização de informa-
ções fornecidas pela vítima ou 
por terceiro induzido a erro por 
meio de redes sociais, contatos 
telefônicos ou envio de correio 
eletrônico fraudulento, ou por 
qualquer outro meio fraudulento 
análogo”. A depender do caso, 
a multa também poderá ser au-
mentada.

 No mais recente caso de 
ataques às instituições, no dia 6 
de maio, o presidente do STF, Luiz 
Fux, suspendeu a contagem dos 
prazos processuais após tentativa 
de invasão ao sistema da Corte. As 
apurações indicaram que o aces-
so não teve intuito de “sequestro 
de ambiente”- como ocorreu em 
episódios envolvendo o Superior 
Tribunal de Justiça e o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro -, mas, 
sim, de obtenção de dados.

O governo de Minas 
Gerais confirmou ontem 
a identificação de um pa-
ciente infectado com a 
cepa indiana do coronaví-
rus, em Juiz de Fora. O ho-
mem, que está internado 
no Hospital Santa Casa de 
Misericórdia, se deslocou 
de carro de São Paulo até o 
município mineiro.

Segundo comunicado 
oficial, ele teve contato ape-
nas com sua esposa, que 
está assintomática e segue 
sendo monitorada e em iso-
lamento domiciliar.

Registrada pela pri-
meira vez na Índia, em 
dezembro de 2020, a mu-
tação B.1.617 já foi iden-
tificada inicialmente nos 
Estados do Maranhão, 
onde foram diagnostica-
dos seis tripulantes de um 

navio cargueiro vindo da 
África, e São Paulo, em um 
paciente que teria viajado 
ao país asiático.

Na quarta-feira (27), 
a Secretaria Estadual de 
Saúde (SES) do Rio infor-
mou que um passageiro 
que veio da Índia e testou 
positivo para a cepa india-
na do SARS-CoV-2 está em 
quarentena. Segundo o ór-
gão, todas as pessoas que 
tiveram contato com o caso 
estão sob monitoramento.

MG confirma 1o caso 
de variante indiana

Um incêndio atingiu par-
cialmente uma ala do Hos-
pital Municipal Zona Norte 
Doutor Nestor Piva, em Ara-
caju, destinada a tratamento 
de pacientes com a covid-19. 
Segundo a prefeitura, quatro 
pacientes morreram.

O incêndio teve início por 
volta das 6h30 de ontem, mas 
foi prontamente controlado. 
A área onde ocorreu o incên-
dio está isolada e o espaço 
não atingido será equipado 
para atendimento ao público.

“Em decorrência da ne-
cessidade de evacuação e 
isolamento total da UPA, 35 
pacientes que estavam in-
ternados na unidade foram 
transferidos para os hospi-
tais de Urgência (Huse), da 
Polícia Militar (HPM), Santa 
Isabel, Senhor dos Passos, 
Primavera, Hapvida, Fernan-

do Franco e leitos do Caps 
Jael Patrício. Demais usuá-
rios do SUS que recebiam 
atendimento porta aberta e 
funcionários que inalaram 
fuligem também foram trans-
feridos pelo Samu”, informou 
a prefeitura.

A prefeitura acrescen-
tou, ainda na nota, que está 
em meio a tratativas para 
encontrar uma nova unidade 
de atendimento que possa 
substituir os leitos do Nestor 
Piva e garantir assistência 
em saúde às pessoas. 

Em caráter emergencial, a 
pediatria do Hospital Fernando 
Franco foi “adaptada para aten-
dimento clínico; mantendo-se, 
contudo, os atendimentos pe-
diátricos na unidade”.

A prefeitura informou 
que estruturou espaço para 
atendimento psicológico e de 
informações para familiares 
dos pacientes e trabalhado-
res do hospital.

Incêndio em hospital de
SE deixa quatro mortos

Paciente teve contato 
apenas com sua 
esposa, que está 

assintomática e segue 
sendo monitorada e em 
isolamento domiciliar

Lorenna Rodrigues e 
Lauriberto Pompeu
Agência Estado

Bruno de Castro
Agência Estado

Pedro Peduzzi
Agência Brasil
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Número de fumantes aumentou para 1,1 bilhão, segundo estimativas divulgadas pela revista médica The Lancet

Tabagismo matou 7,7 milhões
de pessoas no mundo em 2019
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O tabagismo matou 7,7 mi-
lhões de pessoas em 2019, ano 
em que o número de fumantes 
aumentou para 1,1 bilhão, mos-
tram estimativas mundiais di-
vulgadas ontem, acrescentando 
que 89% dos novos fumantes 
ficaram dependentes aos 25 
anos.

As estimativas são divul-
gadas pela revista médica The 
Lancet, que publica três estudos 
com dados sobre a prevalência 
do tabagismo em 204 países, 
em homens e mulheres com 
15 ou mais anos, incluindo a 
idade de iniciação ao cigarro, 
as doenças associadas e riscos 
entre fumantes e ex-fumantes.

Impostos mais altos sobre 
o tabaco, fim da adição de sa-
bores, como mentol, em todos 
os produtos contendo nicotina, 
proibição da publicidade ao ta-
baco na internet, incluindo as 
redes sociais, e mais espaços 
livres para fumar são medidas 
apontadas para prevenir o ta-
bagismo entre os mais jovens.

Os estudos, sintetizados 
em um comunicado da The 
Lancet, são publicados às vés-
peras do Dia Mundial Sem Ta-
baco, que será comemorado na 
próxima segunda-feira.

A China lidera a lista dos 
dez países com mais fumantes 
em 2019, totalizando 341 mi-
lhões de consumidores: um em 
cada três fumantes no mundo 
vivia há dois anos na China.

Depois da China, seguem-
se Índia, Indonésia, Estados 
Unidos, Rússia, Bangladesh, 
Japão, Turquia, Vietnam e Fi-
lipinas. Juntos, esses países 

representam quase dois ter-
ços da população mundial de 
fumantes. 

Cerca de 87% das mortes 
mundiais associadas ao cigarro 
ocorreram entre fumantes ati-
vos. Apenas 6% dos óbitos en-
volveram pessoas que tinham 
deixado de fumar há pelo me-
nos 15 anos.

Em 2019, o tabagismo es-
teve ligado a 1,7 milhão de mor-
tes por isquemia cardíaca, a 1,6 
milhão de mortes por doença 
pulmonar obstrutiva crônica, 
a 1,3 milhão por câncer da tra-
queia, brônquios e pulmão e a 
quase 1 milhão de mortes por 
acidente vascular cerebral.

Segundo estudos anterio-
res, pelo menos um em cada 
dois fumantes de longo prazo 
morrerá de causas diretamente 
relacionadas com o tabagismo, 
sendo que eles têm perspectiva 
média de vida dez anos inferior 
à dos que nunca fumaram.

Globalmente, um em cada 
três homens e uma em cada cin-
co mulheres fumava, em 2019, 
o equivalente a 20 ou mais ci-
garros por dia. De acordo com 
as estimativas divulgadas pela 
The Lancet, no mesmo ano ha-
via 155 milhões de fumantes 
entre os 15 e 24 anos.

Em países como Bulgária, 
Croácia, Letônia, França, Chile e 
Turquia e na região autônoma 
dinamarquesa da Groenlân-
dia, mais de um em cada três 
jovens fumavam. Índia, Egito 
e Indonésia registraram os 
maiores aumentos no número 
de homens jovens fumantes, 
enquanto Turquia, Jordânia e 
Zâmbia os maiores aumentos 
no número de mulheres jovens.

Abuso sexual

Papa pede inquérito sobre maneira 
como Igreja alemã tratou denúncias
Thomas Escritt
Agência Brasil 

O papa Francisco enviou 
dois bispos estrangeiros expe-
rientes para investigar a forma 
como o arcebispo de Colônia 
está lidando com denúncias de 
abuso sexual na maior arqui-
diocese da Alemanha, disse o 
representante do pontífice no 
país.  O arcebispo Rainer Maria 
Woelki é criticado pela maneira 
como lida com denúncias antigas 
de abuso sexual, em particular 
por sua decisão de engavetar um 
relatório sobre irregularidades 
anteriores de padres por causa 
de limitações metodológicas não 
especificadas. Um relatório de 
acompanhamento, de 800 pá-
ginas, sobre o tratamento dos 
casos de abuso na arquidiocese 
de Colônia entre 1975 e 2018 
revelou mais de 200 abusadores 
e mais de 300 vítimas, a maioria 
com menos de 14 anos.

“O papa Francisco orde-
nou uma visita apostólica à Ar-
quidiocese de Colônia”, disse 
Nikola Eterovic, o núncio papal 
da Alemanha, em comunicado.

“Os delegados da Santa Sé 
formarão um quadro abran-
gente da situação pastoral do 
arcebispado e analisarão pos-
síveis falhas do cardeal Woelki 

e do arcebispo de Hamburgo 
Stefan Hesse”, acrescentou.

Colônia, a diocese mais 
rica do mundo - com renda 

maior que a do próprio Vati-
cano - está no centro de uma 
crise da Igreja Católica alemã, 
que milhares estão abando-

nando em protesto contra o 
tratamento de casos de abuso 
e sua recusa em abençoar re-
lacionamentos homossexuais.

O papa Francisco ordenou uma visita apostólica à Arquidiocese de Colônia para investigar possíveis falhas 

Foto: Fotos Públicas

ONU pretende investigar 
possíveis crimes em Gaza
Agência Estado

O Conselho de Direitos Hu-
manos da ONU aprovou uma in-
vestigação internacional sobre 
possíveis crimes ocorridos nos 
11 dias de conflito entre Israel 
e Hamas na Faixa de Gaza. A 
resolução também pede que 
uma comissão de especialistas 
estude as raízes das tensões, 
incluindo a discriminação e a 
repressão sistemática com base 
na identidade nacional, étnica, 
racial ou religiosa.

O texto foi aprovado com 
24 votos a favor, 9 contra e 14 
abstenções, incluindo a do Brasil. 
A investigação busca recolher 
provas e elementos que possam 

ser utilizados na abertura de um 
processo judicial e na identifica-
ção e julgamento de culpados. 
Segundo o texto da resolução, a 
impunidade antiga e sistemáti-
ca minou todos os esforços para 
se chegar a uma solução justa e 
pacífica para a crise.

O chanceler palestino, 
Riyad al-Maliki, participou da 
reunião remotamente e acusou 
Israel de ter estabelecido um 
regime de apartheid com base 
na opressão do povo palestino 
e de seu deslocamento forçado. 

O embaixador de Israel 
na ONU, Meirav Eilon Shahar, 
acusou o Hamas de ter inicia-
do o conflito e garantiu que 
seu país fará o possível para 

reduzir as tensões. 
Esta é a primeira vez que 

o Conselho de Direitos Huma-
nos institui uma comissão com 
mandato indefinido. Em outros 
casos, como o da Síria, ele é 
renovado todos os anos.

O conflito entre Israel e o 
Hamas começou no dia 10. Os 
bombardeios israelenses contra 
Gaza mataram 254 palestinos, 
incluindo 66 crianças. O Hamas 
disparou mais de 4 mil foguetes 
e matou 12 pessoas em Israel.

A alta comissária da ONU 
para os direitos humanos, 
Michelle Bachelet, criticou as 
mortes e a destruição causadas 
pelos ataques israelenses, que 
afetaram muitos civis. 

Iander Porcella
Agência Estado 

Os ministros de Finan-
ças e presidentes de bancos 
centrais do G7 afirmaram 
que problemas globais como 
as mudanças climáticas 
requerem soluções coor-
denadas. Em comunicado 
divulgado ontem, após uma 
reunião, os países também 
informaram que irão priori-
zar discussões para expan-

dir a produção e o comparti-
lhamento de vacinas contra 
a covid-19 no mundo.

“O G7 tem um papel 
fundamental na promoção, 
habilitação e apoio à transi-
ção para mercados de com-
modities e cadeias de abas-
tecimento sustentáveis”, diz 
um trecho do documento. Os 
ministros e presidentes de 
BCs também consideraram 
que o desmatamento é uma 
ameaça global.

Segundo o comuni-
cado, eles se comprome-
teram a trabalhar com os 
ministérios do Meio Am-
biente dos países, inclusi-
ve no contexto de acordos 
comerciais, para compar-
tilhar práticas de mitiga-
ção do risco climático. O 
documento também indica 
que os países do G7 refor-
çaram o compromisso em 
continuar a impulsionar o 
comércio global. 

G7 quer ação coordenada 
contra mudanças climáticas
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Como se não bastasse o grande 
impacto social e de saúde da pande-
mia do novo coronavírus no país, há 
fortes reflexos da doença nas mais 
diversas ramificações econômicas, 
uma delas está no sistema previ-
denciário brasileiro. E a Paraíba não 
foge desta realidade. Somente na 
Paraíba Previdência (PBPrev), que 
atende os servidores do estado, o 
número de concessões de pensões 
por morte aumentou 33,58% no pri-
meiro trimestre deste ano, compa-
rado ao mesmo período do ano pas-
sado. De janeiro a março, foram 175 
concessões feitas na PBPrev, contra 
131 registradas nos três primeiros 
meses de 2020. 

Durante todo o ano passado, 
foram deferidos 558 benefícios e, 
este ano, até o último dia 26, essa 
quantidade já chegou a 346. Isso 
significa dizer que ainda nem ter-
minamos o quinto mês de 2021, 
e o número de pensões por morte 
concedido na PBPrev já representa 
62% de todo o volume do ano pas-
sado. “A gente sabia que ia aumen-
tar, mas não dentro deste patamar”, 
afirmou José Antonio Cavalcanti, 
presidente da PBPrev. 

Diferentemente, porém, do que 
foi instituído pelo Governo Federal 
nacionalmente, os servidores pú-
blicos estaduais assegurados pela 
PBPrev não foram atingidos com as 
restrições das regras implantadas  
pelo Governo Bolsonaro na Refor-
ma da Previdência. 

Se na legislação nacional, a 
vitaliciedade do benefício varia 
conforme a idade do requerente, a 
exemplo de cônjuge, filho, compa-
nheiro ou companheira, a PBPrev 
manteve o benefício sem limite de 
tempo. Ou seja, a viúva, viúvo ou 
outro dependente, independente-
mente da idade que tiver no ato do 
pedido da pensão por morte, terá 

Alexsandra Tavares 
lekajp@hotmail.com
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Opinião Horácio Forte
Presidente da H. Forte | colaboração

A primeira parte da frase acima 
nos leva a uma das maiores dúvidas da 
humanidade: quem nasceu primeiro foi o 
ovo ou a galinha?

Apesar do senso comum dizer que o 
ovo nasceu primeiro, existem correntes 
científicas que atestam que foi a galinha 
que surgiu antes de botar o ovo. Pela 
teoria da evolução de Charles Darwin, uma 
espécie evolui da outra, mais primitiva. 
As aves, inclusive as galinhas, vieram dos 
dinossauros que já colocavam ovos!

No mundo empresarial, toda empresa 
tem o seu fundador ou fundadora. 
Começamos analisando o perfil da 
maioria dos empreendedores brasileiros. 
Normalmente eles têm um sonho, um 
desejo, uma visão de futuro, são ousados, 
criativos, gostam do que fazem, tem 

uma certa disponibilidade de recursos 
financeiros para investirem, e quando 
não tem, possuem acesso a capital de 
baixo custo. Além de tudo isso, gostam de 
Robertos Carlos, pois assim como o Rei, 
enxergam além do horizonte.

Por serem assim, é muito comum 
eles montarem os seus negócios, as suas 
estruturas físicas e as suas equipes, 
para depois reunirem todo o time para 
pensarem: agora que estamos com tudo 
montado, qual a estratégia que vamos 
seguir?

Isto é um grande equívoco crasso! 
A definição da estratégia precede à 
definição da estrutura. Estratégia definida, 
qual a estrutura e quais as políticas de 
sustentação necessárias para cumprir a 
estratégia definida por sua organização, a 

curto, médio e longo prazo?
Um bom planejamento estratégico é 

muito importante para qualquer empresa, 
independentemente do faturamento, 
número de colaboradores, e margem 
de lucro. As perspectivas de pessoas, 
processos, tecnologia, mercado/cliente 
e finanças, devem ser trabalhadas 
direcionadas por uma linha de visão 
traçada pelos acionistas, diretores e 
gestores para os próximos anos, que pode 
ser de 02, 03 ou mais.

Com a volatilidade macro-econômica 
de hoje, é recomendado que a cada 03 ou 
04 meses façamos revisões constantes, 
com o objetivo de assegurar e garantir 
que estamos na direção certa, e se não 
estivermos, que possamos corrigir os 
desvios de percurso em menor espaço 

de tempo, adotando o conceito de uma 
estratégia ágil.

Digo-lhes que o maior problema 
não está somente na ausência de um 
planejamento estratégico na maioria das 
empresas brasileiras, e sim, naquelas que 
já o possuem, na não execução do que está 
planejado. Outro ponto muito relevante é 
a falta de monitoramento dos resultados 
advindos dessa necessária execução.

É mister destacar que com os objetivos, 
os indicadores e as metas definidos, 
estes por sua vez, precisam ter as suas 
“madrinhas e padrinhos”responsáveis pela 
implementação das ações estratégicas e 
pelo reporte dos resultados para todos os 
stakeholders.

Assim como a galinha é a mãe do ovo, a 
estrutura é filha da estratégia.

O ovo, a galinha a estrutura e a estratégia

Diferente do instituído pela 
União, os servidores públicos 

estaduais não foram atingidos 
pelas novas restrições

Regras

Saiba Mais

representações dos servidores, por 
meio da Assembleia Legislativa, não 
aderiu às regras da Emenda Consti-
tucional  - EC 103, antes protagoni-
zada pela Lei Federal nº 13.135/15. 
“Isso mostra a sensibilidade do go-
vernador em garantir mais seguran-
ça social aos maridos e esposas que 
buscam na pensão uma forma de so-
brevivência”, declarou José Antonio. 
No regime estadual continua valen-
do a pensão temporária apenas para 
filhos de qualquer condição (até a 
idade de 21 anos), exceto se inválido. 

Outra mudança no sistema 
previdenciário efetivada na gestão 
Bolsonaro recai sobre o valor da 
pensão.  José Antonio ressaltou que 

pelas novas regras do Governo Fe-
deral, o valor da pensão no INSS é 
calculado da seguinte forma: 60% 
da média aritmética simples de 
todo período contributivo (salários 
de contribuição a partir do mês 
07/94, até o último salário), mais 
10% por cada quota existente até o 
limite de 100%. 

O cálculo resulta em um valor 
variável da pensão por morte. “Aí 
está a grande diferença da proteção 
social da legislação da Paraíba. Na 
nossa legislação, a pensão é de 100% 
do valor devido”, ressaltou José Anto-
nio. Isso quer dizer que, ao falecer, o 
servidor deixa para seus familiares o 
valor integral de seus vencimentos.

Continua na página 18

José Antonio Cavalcanti, presidente da PBPrev, destaca que o volume de pedidos para benefícios este ano passou dos 340 e já chega a 62% de todo o ano passado, surpreendendo o órgão 

Foto: Arquivo pessoal

Apenas no primeiro trimestre desse ano, o número de deferimentos teve alta de 33% no estado, segundo a PBPrev

Mortes por covid-19 provocam 
aumento em pedidos de pensões

Com base no relatório de Gerência de Previ-
dência, o número de óbitos de aposentados e 
pensionistas de março a dezembro de 2020 foi 
de 91 pessoas em todo o estado. De janeiro até a 
última semana de maio deste ano, esse núme-

ro subiu para 133 aposentados e pensionistas 
vítimas da doença que tem provocado mortes em 
todo o país. 
A PBPrev é uma autarquia criada pela Lei 
Estadual nº 7.517, de 30 de dezembro de 2003, 

vinculada à Secretaria de Estado do Governo. 
Dentro da sua competência está a missão de 
gerir o regime próprio de previdência dos servi-
dores efetivos do Estado da Paraíba.  
São segurados da PBPrev os servidores estatu-

tários civis e militares, aposentados, reformados e 
pensionistas do Poder Executivo, do Legislativo, do 
Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério 
Público. Outras informações, podem ser obtidas no 
endereço http://www.pbprev.pb.gov.br/Pbprev.

direito à pensão vitalícia. 
De acordo com o presidente 

da PBPrev, o governador João Aze-
vêdo, atendendo pedidos feitos por 
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COMO sOliCitar 

Neste período de pandemia, 
os pedidos de pensão por 
morte na PBPrev podem ser 
realizados pelo e-mail aten-
dimento@pbprev.pb.gov.br. 
No caso de dúvidas, o ser-
vidor público estadual pode 
telefonar para os números 
2106.1110 e o 2106.1141, 
de segunda a sexta-feira, 
a partir das 8h. Durante a 
semana, as ligações podem 
ser feitas até às 14h, exceto 
na sexta-feira, cujo horário 
vai até o meio-dia.

ibovespa 

-0,82%
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-0,84%
r$ 6,356

-0,77%
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Pensão por morte deixou de ser 100% do valor do benefício e passou para 50%, acrescido de 10% por dependente

Para o advogado Haruanã 
Cardoso, especialista em Direi-
to Previdenciário, a pandemia de 
covid-19 tem gerado repercussão 
no sistema previdenciário de uma 
forma geral, uma vez que as mor-
tes ocorrem tanto nos segurados 
do regime geral de previdência, 
quanto naqueles do regime pró-
prio. Ao analisar as mudanças na 
Previdência, ele frisou que não 
houve pior hora para ter sido apro-
vada a Emenda Constitucional nº 
103/2019, uma vez que tem im-
pactado negativamente famílias no 
momento mais crítico do país.

Outra mudança citada por ele 
foi a trazida pela Lei 13.135/2015, 
através do artigo 77, onde foi fixa-
do um escalonamento de idade do 
cônjuge dependente do instituidor, 
para a limitação temporal do rece-
bimento do benefício. “No momen-
to de pandemia, onde a perda de 
um ente querido já traz imensurá-
vel abalo, é inegável que há também 
repercussão negativa ainda maior 
quando da concessão do benefício 
de pensão por morte com valor re-

duzido e por tempo determinado”.
Segundo ele, a percepção so-

bre esse reflexo do novo corona-
vírus sobre os regimes previden-
ciários deve ser analisado com um 
“olhar amplo”, considerando, pelo 
menos, duas perspectivas.

“A primeira é que, de fato, com 
o aumento de óbitos provocado 
pela covid-19, é inegável que houve 
um aumento de requerimentos e 
concessão de benefícios de pensão 
por morte para os dependentes que 
preencham os requisitos. A segun-
da perspectiva é que os regimes de 
previdência, ainda que tenham tido 
um aumento nessa demanda, em 
razão de alterações legais (Emenda 
Constitucional nº 103/2019 e Lei 
13.135/2015), passaram a ter me-
nos gasto com a concessão de cada 
benefício de pensão por morte”.

No caso da Emenda Consti-
tucional nº 103/2019, Haruanã 
explicou que o valor do benefício 
de pensão por morte deixou de 
ser 100% do valor do benefício 
do segurado instituidor, para ter 
como renda mensal inicial o va-
lor de 50%, acrescido de 10% por 
dependente habilitado. “Esse fato 
deve ser levado em consideração 
no exame do impacto da pandemia 
na concessão dos benefícios”.

Ele destacou ainda que antes 
da vacinação, o impacto da doença 
nos idosos era maior do que atual-
mente. Com a morte do público da 
terceira idade, várias famílias fica-
ram desamparadas. Isso ocorreu 
porque esses idosos eram arrimos 
dos parentes e, com o óbito, não 
havia dependente apto para a ha-
bilitação de pensão por morte ou, 
ainda, a pensão por morte recebi-
da pelo idoso falecido, não poderia 
ser a outro dependente.

Reforma da Previdência teve 
impacto negativo nas famílias 
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Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), 
que representa os cartórios, mostram que 2020 foi o ano com maior mortalidade de 
pessoas no país. No total, 1,4 milhão de brasileiros morreram no último ano, dessas 
194.949 foram vítimas da covid-19. Com relação ao número de pensões por morte, 
informações do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) apontam que em 
janeiro do ano passado foram concedidos 27.999 benefícios, e em janeiro de 2021, o 
número foi de 45.896 pensões por morte.

Saiba Mais

Lei 13.135/15 fixou um 
escalonamento de idade 

do cônjuge para limitação 
temporal do benefício

Legislação

Mudanças nas regras previdenciárias
A pensão por morte é um benefício 

previdenciário deixado pelo ente falecido 
aos seus dependentes, a fim de ajudar, com 
uma renda mensal, na sobrevivência de seus 

familiares. Esse valor pago é uma substitui-
ção do que a pessoa falecida recebia como 
salário ou aposentadoria. Com a Reforma da 
Previdência, houve mudanças neste benefício. 

ConfiRa as PRinCiPais altERaçõEs 

n Se o dependente, como cônjuge, tiver até 44 anos de idade, a pensão por morte não será 
mais vitalícia. Essa condição só é válida a partir de 45 anos de idade.

n Dependendo da idade que o dependente tiver no momento do óbito do seu instituidor, o 
tempo de recebimento da pensão por morte irá variar. Quanto mais jovem o dependente, 
menor é o tempo que receberá o benefício. Se o requerente tiver menos de 22 anos, recebe-
rá o benefício por três anos; entre 22 e 27 anos receberá por seis anos; entre 28 e 30 anos 
o período da pensão será de 10 anos; entre 31 e 41 anos contará com o benefício por 15 
anos; entre 42 e 44 por 20 anos.

n Agora, a legislação exige que falecidos segurados precisam ter cumprido o período de carên-
cia, com ao menos 18 contribuições ao INSS, para que seja possível a concessão da pensão vi-
talícia. Mas a vitaliciedade dependerá ainda da idade que tiver o dependente na data do óbito.

n Se a pessoa falecida não tiver feito 18 contribuições, a concessão do benefício será de qua-
tro meses a contar do dia do falecimento.

No momento de 
pandemia, onde a perda de 

um ente querido já traz 
imensurável abalo, é inegável 
que há também repercussão 

negativa ainda maior quando 
da concessão da pensão por 
morte com valor reduzido e 
por tempo determinado

Haruanã Cardoso 
é advogado especialista em 

Direito Previdenciário
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Morte de idosos por covid-19 deixou pessoas 
desamparadas já que muitos sustentavam a 

família e o valor recebido não poderia ser 
repassado a outro dependente
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Osteoartrite, mas conhecida como artrose, provoca também rangidos, estalidos e limitação dos movimentos

Existe mais de cem doenças 
reumatológicas. Diferente do que 
muitos pensam, elas acometem to-
das as faixas etárias, porém a os-
teoporose e osteoartrose são pre-
valentes nos idosos. No inverno, 
os idosos tendem a sentir dores e 
rangidos nas articulações mais in-
tensamente devido à diminuição da 
temperatura, principalmente, em 
regiões onde o clima é mais frio.

A osteoartrite, conhecida como 
artrose, é a doença das articulações 
(juntas), tendo como características 
principais a dor, o rangido, os esta-
lidos e limitação dos movimentos 
articulares. Os locais mais acometi-
dos em geral são os joelhos, coluna, 
mãos, pés, punhos e quadris. Já a 
osteoporose é a doença do osso que 
se caracteriza pela perda silenciosa 
da massa óssea. É considerada silen-
ciosa porque costuma evoluir sem 
sintomas, até que surja uma fratura 
- principal preocupação da doença.

A idosa Jovelina Batista, conhe-
cida como Bilinha, 80 anos, começou 
a apresentar dores nas articulações, 
a partir dos 60 anos. Ela possui ar-
trose, osteoporose, bico de papagaio 
no pescoço e desvio lombar na colu-
na. Ela trabalhou a vida toda como 
agricultora, logo, carregou muito 
peso na juventude. “As dores come-
çaram a se intensificar na meno-
pausa. Quando fiz a densitometria 
óssea, acusou tudo. Passei dois anos 
fazendo um tratamento bem sério 
com a minha reumatologista. Se 
doença nos ossos desse dinheiro, eu 
estaria rica”, brincou.

Bilinha evita tomar medicação, 
mas confessa que no período do 
inverno as dores ficam mais inten-
sas. “Dói bastante nessa época do 
ano, então procuro me agasalhar 
sempre e fazer compressa de água 
morna”, explicou. A idosa possui 
nove filhos, sendo que duas filhas 
moram em São Paulo. Faz anos que 
uma delas a convida para morar lá. 
“São Paulo fica muito frio no inver-
no, nunca iria aguentar as dores 

morando lá. Elas que venham me 
visitar”, afirmou.

Diferente de dona Bilinha, Ma-
ria da Guia Silva, 70 anos, sente 
pouca dor quando o clima está frio, 
mas para evitar crise se aquece 
mesmo assim. “Eu sinto mais calor 
do que frio, mas quando o dia está 
muito chuvoso prefiro me agasa-
lhar para evitar dor”, explicou.

A reumatologista Sandra Reja-
ne explica que no inverno, os idosos 
tendem a sentir mais dores nas ar-
ticulações devido à diminuição da 
temperatura, porém isso varia mui-
to da sensibilidade de cada indiví-
duo.  “A maioria dos idosos sente 
mais frio nesse período, mas 
isso não é uma regra. 
Existe um estudo 
sobre a influência 
da pressão at-
mosférica nas 
dores articu-
lares, mas 
não há 
com-

provação científica de que o frio au-
menta a dor”, elucidou. Para aque-
les idosos que sentem dores nesse 
período, a recomendação é aquecer 
as articulações no frio com agasa-
lhos, luvas e meias; evitar a frieza e 
a realização de compressa de água 
morna em caso de dores intensas.

De acordo com a reumatologista 
Sandra Rejane, nem toda alteração 
na radiografia significa que o pacien-
te sentirá dor. “Às vezes o paciente 
tem uma radiografia bem alterada e 
não sente dor. O que vai fazê-lo sentir 
dor é justamente os esforços do dia a 
dia porque a osteoartrose causa al-
terações mecânicas. Se uma pessoa 

se esforça e imprime uma 
postura inadequada, 

ela sentirá dor, 
por exemplo”, 

esclareceu.

Idosos sentem mais dores nas 
articulações durante o inverno

Prática de exercícios físicos e alimentação saudável
A nutricionista Laís Costa 

enfatiza que a alimentação 
equilibrada é fundamental para 
o tratamento da osteoporose.

“Uma alimentação rica em 
minerais e vitaminas, principal-
mente, cálcio, magnésio, ferro, 
vitamina A, C e E, pois, sabemos 
que a osteoporose pode agravar 
durante o processo inflamatório. 
Para prevenção e promoção da 

saúde é orientado o consumo 
de alimentos anti-inflamatórios 
como frutas, legumes, folhosos 
verdes-escuros, peixes, ovos e 
controle no consumo de carne 
vermelha. É importante evitar 
o consumo de alimentos ricos 
em açúcar, sal e gorduras, prin-
cipalmente a base de frituras, 
para evitar possíveis complica-
ções no decorrer do tratamento 

e surgimento de outras comor-
bidades”, recomendou.

A especialista enfatiza tam-
bém a importância da vitamina 
D, orientando o paciente a 
ficar exposto ao sol, de 15 a 20 
minutos por dia para facilitar a 
absorção natural da vitamina. 
Em casos de maior deficiência 
da vitamina, é sugerida a ade-
quada suplementação.

Maria da Guia Silva sem-
pre gostou de se cuidar e fazer 
atividade física. Aos 60 anos foi 
diagnosticada com artrose no 
joelho, sentia também dores 
na coluna. Ela chegou a fazer 
um tratamento com corticoide 
que estava prejudicando seu 
organismo e não proporcionava 
resultados prolongados.

“Eu ficava toda inchada, so-
brecarregava meu estômago e 
não tinha resultados prolonga-
dos. Foi aí que comecei a fazer 
hidroginástica e musculação por 
recomendação da geriatra e só 
tomava analgésico quando sen-
tia muita dor”, informou. Devido 
à pandemia as dores começa-
ram a ficar intensas, mas por 
ser grupo de risco preferiu não 
voltar a academia, faz apenas 

caminhada e hidroginástica. 
“Eu fazia Pilates também, mas 
dei um tempo porque estava 
ficando muito caro para o meu 
orçamento. Hoje em dia, faço 
os alongamentos em casa”, afir-
mou ela, que além de praticar 
exercícios físicos, possui uma 
alimentação saudável e ingere 
cálcio e colágeno para comple-
mentar o tratamento.

Fatores de risco
Segundo a Sociedade Brasi-

leira de Reumatologia, existem 
alguns fatores que aumentam 
a predisposição. A artrite é as-
sociada ao envelhecimento e 
predisposição genética, além de 
fatores desencadeantes como 
obesidade, esportes de impacto 
e doenças associadas capazes de 
prejudicar o bom funcionamento 
das articulações. Já a Osteopo-
rose, além de idade avançada 
e predisposição genética, dieta 
pobre em cálcio, menopausa 
precoce, sedentarismo, taba-
gismo, uso de medicamentos 
que promovem perda de massa 
óssea (corticoide por mais de 3 
meses sem reposição de cálcio) 
e baixos níveis de vitamina D.Maria da Guia Silva, antes da pandemia, fazia atividade física na academia
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alJovelina Batista, conhecida como Bilinha, 
80 anos, começou a apresentar dores nas 

articulações, a partir dos 60 anos. Ela possui 
artrose, osteoporose, bico de papagaio no 

pescoço e desvio lombar na coluna

Sara Gomes
saragomesreporter@gmail.com
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Fiocruz diz que normalização da mobilidade com números altos de casos e mortes fez pandemia voltar a ganhar força

Volta à ‘normalidade’ turbina 3a 
onda da covid em formação no país

A retomada precoce das ati-
vidades em praticamente todo o 
Brasil é a principal causa da nova 
onda de covid-19 em formação. 
A avaliação está no novo Boletim 
InfoGripe divulgado ontem, pela 
Fiocruz. Com a normalização 
da mobilidade diante de núme-
ros ainda muito altos de casos 
e mortes, o SARS-CoV-2 voltou 
a circular com intensidade. As-
sim, tornou-se praticamente 
inevitável o recrudescimento 
da pandemia. Há mais de 75% 
de chances de que essa piora 
ocorra em onze unidades da Fe-
deração (inclusive São Paulo) e 
de 95% em outras três, segundo 
o levantamento.

O novo Boletim InfoGripe 
alerta para tendência de cres-
cimento dos casos de Síndro-
me Respiratória Aguda Grave 
(SRAG). Atualmente, 96% dos 
casos de SRAG são provocados 
pelo novo coronavírus. A expan-
são atinge a maioria dos estados, 
capitais brasileiras e Distrito Fe-
deral. A análise se refere à sema-
na epidemiológica 20 (de 16 a 22 
de maio).

“O estudo sinaliza que o ce-
nário atual está associado à reto-
mada das atividades de maneira 
precoce”, afirmou o pesquisa-
dor da Fiocruz Marcelo Gomes, 
coordenador do InfoGripe. “Tal 
situação manterá o número de 
hospitalizações e óbitos em pa-
tamares altos, como tendência 
de agravamento nas próximas 
semanas.”

O boletim mostra também 
que, mesmo nos estados nos 
quais houve estabilização, ela se 
deu em patamares muito eleva-
dos. São similares aos dos picos 
da epidemia em 2020.

Segundo Gomes, Amazo-
nas, Mato Grosso do Sul e Rio 
Grande do Sul apresentam sinal 
forte (probabilidade superior a 
95%) de crescimento na tendên-
cia de longo prazo. Alagoas, Dis-
trito Federal, Goiás, Maranhão, 
Mato Grosso, Paraíba, Pernam-
buco, Paraná, Santa Catarina, São 
Paulo e Tocantins apresentam 
sinal moderado (probabilidade 
maior que 75%) sob o mesmo 
ponto de vista.

Nos demais estados, de 
acordo com o levantamento, 
foi observada interrupção da 
tendência de queda. É o caso de 
Acre, Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte e Rondônia. O Ceará 
apresenta indícios de estabili-
zação.

O novo boletim alerta que 
desde a semana epidemiológica 
número 14, diversos estados 
apresentam valores similares 
ou superiores aos observados 
ao longo de 2020.

Roberta Jansen
Agência Estado

Volkswagen cita a piora do quadro de escassez global de semicondutores, hoje o maior gargalo da indústria de automóveis

Foto: Divulgação/Volkswagen

Em 7 de junho

Volkswagen vai parar 2 fábricas 
por dez dias por falta de insumo

Em mais uma paralisa-
ção na indústria de veícu-
los provocada pela falta de 
componentes eletrônicos, a 
Volkswagen vai suspender 
por dez dias as atividades 
nas fábricas de Taubaté, no 
interior de São Paulo, e São 
José dos Pinhais, no Para-
ná. A parada das linhas tem 
início marcado para 7 de 
junho, conforme informa a 
montadora.

Só em Taubaté, onde 
são montados os modelos 
Gol e Voyage, os cerca de 2 
mil trabalhadores dos dois 
turnos da fábrica entrarão 
em férias, de acordo com o 
sindicato dos metalúrgicos 
da região. Apenas serviços 
essenciais de manutenção 
das linhas seguirão funcio-
nando.

Assim como aconteceu 
na unidade da Volks em São 
Bernardo do Campo (SP), 
tanto Taubaté quanto São 
José dos Pinhais já tinham 
interrompido a produção 
por 12 dias entre fim de 

março e começo de abril 
por causa do agravamento 
da pandemia. No início de 
maio, a linha de Taubaté 
voltou a ser paralisada por 
dez dias, porém, para a ins-
talação de uma plataforma 
de onde sairão novos mo-
delos da marca.

A Volkswagen cita a 
piora do quadro de escas-
sez global de semicondu-
tores, hoje o maior gargalo 
da indústria de automóveis, 
como o motivo da nova in-
terrupção. A empresa lem-

bra, em nota, que, até agora, 
vinha conseguindo admi-
nistrar a situação sem gran-
de impacto na produção.

“Entretanto, com o 
agravamento do cenário e 
com base na situação atual, 
presumimos que o forneci-
mento de semicondutores 
continuará a ser limitado 
ao longo das próximas se-
manas”, informa a fabri-
cante de carros.

Nesta semana, em ra-
zão, igualmente, da falta de 
peças, além da adequação 

das linhas para a produção 
de uma nova picape no lo-
cal, a General Motors (GM) 
também comunicou a seus 
trabalhadores a parada 
por seis semanas da fábri-
ca de São Caetano do Sul, 
no ABC paulista. As máqui-
nas serão desligadas no dia 
21 de junho. Antes disso, 
a GM já vai suspender na 
segunda-feira a jornada 
de produção noturna em 
São Caetano, com exceção 
dos setores de funilaria e 
pintura.

O novo Boletim InfoGripe 
alerta para tendência de 
crescimento dos casos de 
Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG)

A proposta que acaba com 
a prerrogativa de autoridades 
serem julgadas apenas a partir 
da segunda instância da Justiça 
completa hoje, 900 dias na ga-
veta da Câmara dos Deputados. 
Pronta para ser votada no ple-
nário, a chamada PEC do fim do 
foro está parada desde em 11 de 
dezembro de 2018, quando foi 
aprovada na comissão especial 
instituída para debater o texto.

Pela proposta, o foro por 
prerrogativa de função ficaria 

restrito a cinco autoridades: 
presidente da República, vice
-presidente da República e pre-
sidentes da Câmara, do Senado 
e do Supremo Tribunal Federal. 
Um estudo feito pela Consulto-
ria Legislativa do Senado, onde 
a PEC foi aprovada ainda em 
2017, aponta que hoje mais de 
54 mil autoridades têm direito 
ao foro especial no Brasil.

O texto original foi apre-
sentado pelo senador Álvaro 
Dias (Podemos-PR). O partido 
dele fez um levantamento que 
aponta que a proposta teve o 
maior número de requerimen-
tos para votação nesta legisla-

tura. Ao todo, foram 26 pedidos 
para que o texto seja levado ao 
plenário, apresentados por par-
lamentares do próprio Podemos 
e do PSB, Novo, PSL, PSD, Avante, 
PSDB, MDB, Solidariedade, Re-
publicanos e Cidadania.

“O privilégio do foro se 
transformou no guarda-chuva 
protetor daqueles que come-
tem ilícitos, que praticam atos 
de corrupção e permanecem 
impunes. Portanto, acabar 
com o foro privilegiado atende 
à aspiração nacional por uma 
nova Justiça no país, onde todos 
seremos iguais perante a lei”, 
defende Álvaro Dias.

Em fevereiro, o presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), 
se comprometeu a colocar o 
texto entre as prioridades de 
votação. No entanto, durante a 
pandemia, a pauta da Casa está 
voltada para medidas de en-
frentamento da crise sanitária.

“O fim do foro é uma das 
principais bandeiras do Pode-
mos, e seguiremos cobrando 
que o texto seja pautado. Aca-
bar com a blindagem é fun-
damental para a agenda de 
combate à corrupção e o fim 
da impunidade”, defende o lí-
der do Podemos na Câmara, 
Igor Timo (MG), em patamares 

elevados. Ele explica que as res-
trições à circulação de pessoas 
devem ser mantidas até que a 
redução de casos ocorra por 
tempo suficiente para que eles 
cheguem a patamares signifi-
cativamente baixos.   

Outro boletim, divulga-
do anteontem por pesquisa-
dores do Observatório Co-
vid-19 da Fiocruz, já havia 
alertado para um risco de 
recrudescimento da pande-
mia. Segundo os cientistas, 
na semana encerrada em 22 
de maio, houve aumento da 
taxa que mede a quantidade 
de novas infecções pelo novo 

coronavírus, o que se soma 
a altos patamares de testes 
positivos para o diagnóstico 
da doença e pode se refletir 
em crescimento dos óbitos 
em até duas semanas.  

"Mantida essa tendência, 
pode-se prever um aumento na 
próxima semana para valores 
em torno de 2,2 mil óbitos por 
dia (2 mil a 2,4 mil, conside-
rando a margem de erro do 
modelo)", apontou o boletim, 
que também listou 20 capitais 
com a ocupação de unidades 
de terapia intensiva (UTIs) na 
zona de alerta crítico - mais de 
80% de ocupação.

PEC do fim do foro privilegiado está na gaveta 
Rayssa Motta
Fausto Macedo 
Agência Estado

Felipe Frazão 
Breno Pires 
Agência Estado

Ramos assinou projeto que criou orçamento secreto do governo

O atual ministro da Casa Ci-
vil, general Luiz Eduardo Ramos, 
participou diretamente da arti-
culação e criação do orçamento 
secreto para favorecer políticos 
aliados do governo, o chamado 
"tratoraço". Braço direito de Jair 
Bolsonaro, Ramos era chefe da 
Secretaria de Governo quando 
reformulou uma proposta antes 
barrada pelo presidente para 
criar uma emenda de relator-
geral usada pela equipe para dis-
tribuir R$ 3 bilhões e conquistar 
o controle do Congresso.

Em sua sala no quarto andar 
do Palácio do Planalto, um nível 

acima do gabinete do presidente, 
Ramos resgatou um mecanis-
mo incluído pelo Congresso na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), mas que havia sido vetado 
por Bolsonaro. Assim, em 3 de 
dezembro de 2019, o ministro 
assinou sozinho a exposição de 
motivos que acompanha o pro-
jeto de lei que criou a emenda 
chamada RP9. É um caso atípico, 
pois propostas sobre orçamento 
costumam passar pelo crivo do 
Ministério da Economia.

"Diante do exposto, submeto 
a sua consideração o anexo Projeto 
de Lei que 'Altera a Lei Nº. 13.898, 
de 11 de novembro de 2019, que 
dispõe sobre as diretrizes para 
a elaboração e a execução da Lei 
Orçamentária em 2020 e dá outras 

providências", escreveu o general 
ao presidente Bolsonaro.

Desde que o Estadão reve-
lou o orçamento secreto, Bolso-
naro tem negado a existência do 
esquema. O presidente chegou 
a chamar os jornalistas do Es-
tadão de "idiotas" e "jumentos" 
por noticiar o caso, batizado de 
"tratoraço" nas redes sociais por 
envolver compras de máquinas 
a preços até 259% acima da ta-
bela de referência do governo. 
O ministro do Desenvolvimento 
Regional, Rogério Marinho, sus-
tenta que "é de conhecimento de 
qualquer jornalista que acompa-
nhe minimamente o noticiário 
em Brasília que a RP9 foi inicia-
tiva do Congresso". Os documen-
tos contradizem essa versão.

A operação de Ramos ocor-
reu três semanas após Bolsonaro 
vetar a tentativa do Congresso de 
criar a RP9. A equipe do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, ti-

nha convencido o presidente de 
que a nova emenda engessaria 
o governo, pois impactava o cál-
culo do resultado primário, afe-
tando a meta fiscal. Mas, quando 
Ramos ressuscitou a proposta, 

Bolsonaro trocou as justificativas 
técnicas que usou para barrar a 
medida pela criação de um orça-
mento que lhe permitira escolher 
quais parlamentares seriam be-
neficiados com bilhões de reais.

No mesmo projeto enviado 
ao Congresso, o general da reser-
va chegou a incluir no texto um 
artigo, o 64-A, que dava ao Con-
gresso o direito de indicar o que 
deveria ser feito com o dinheiro. 
Nesse caso, porém, Bolsonaro no-
vamente impediu a iniciativa por 
contrariar o "interesse público" e 
"fomentar o cunho personalísti-
co" das indicações. O Congresso 
não derrubou esse veto. Dessa 
forma, tornou irregular o toma lá, 
dá cá que veio a fazer mais tarde.

Agora na Casa Civil, Ramos 

é o homem forte do governo no 
Planalto e mantém influência na 
articulação política. Em fevereiro, 
com o orçamento secreto, ele 
garantiu as vitórias dos aliados 
Arthur Lira (Progressistas-AL), 
na Câmara, e de Rodrigo Pacheco 
(DEM-MG), no Senado.

Procurado pelo Estadão, o 
ministro repetiu que "a iniciati-
va da criação da RP9 foi da Co-
missão de Orçamento do Con-
gresso". Toda negociação dos 
parlamentares para divisão do 
dinheiro da RP9 foi feita no ga-
binete da Secretaria de Governo, 
pasta que Ramos comandava 
quando assinou o texto. O jornal 
encaminhou à assessoria do ge-
neral a documentação citada na 
reportagem.

O presidente chegou a chamar 
os jornalistas do Estadão de 
“idiotas” e “jumentos” por 

noticiar o “tratoraço”

Eduardo Laguna
Agência Estado



 

Botafogo inicia, pela oitava vez, sua participação no 
Campeonato Brasileiro da Série C, objetivo principal
da temporada para conseguir o tão sonhado acesso

O Botafogo inicia a sua 
oitava participação no Cam-
peonato Brasileiro da Série C, 
neste sábado. O adversário da 
estreia será o Ferroviário-CE, 
às 17h, no estádio Almeidão, 
em João Pessoa. Com a presen-
ça assegurada nas semifinais 
do Campeonato Paraibano - 
joga no próximo dia 2 -, o Belo, 
a partir de hoje, vai se dividir 
entre as duas competições. No 
campeonato estadual, o objeti-
vo é o título, enquanto na com-
petição nacional é terminar en-
tre as quatro melhores equipes 
e assim conseguir o sonhado 
acesso á  Série B. 

Este ano, a competição 
também tem a participação 
de 20 clubes, divididos em 2 
grupos com 10 equipes cada. 
Os jogos são de ida e volta e 
os quatro primeiros de cada 
grupo se classificam para a 
próxima fase. Os oito clubes 
serão divididos em 2 grupos de 
quatro participantes, que joga-
rão entre si com jogos de ida e 
volta e os dois primeiros vão 
disputar as finais. Esses clubes, 
além dos dois melhores coloca-
dos abaixo deles, conseguem o 
acesso para a Série B.

Este ano, o Belo está pas-
sando por dificuldades finan-
ceiras, por causa da proibição 
de público nos estádios, em de-
corrência da pandemia do co-
ronavírus, e por isso, vai entrar 
na competição com um time 
mais modesto do que o do ano 
passado. Em 2020,  mesmo 

com uma folha salarial duas 
vezes maior do que a atual, por 
muito pouco não foi rebaixado. 
Só se livrou de retornar à Série 
D, porque empatou com o Tre-
ze na última partida, em João 
Pessoa, e foi o Galo quem foi o 
rebaixado.

Apesar das dificuldades, o 
presidente do clube, Alexandre 
Cavalcanti, acredita que fará 
uma campanha superior a do 
ano passado e acredita que a 
equipe pode surpreender e até 
conseguir o acesso. “Este ano 
será, talvez, a Série C mais difí-
cil, desde 2014, ano em que o 
Botafogo começou a participar 
da competicão, porque terá 
também, no nosso grupo, equi-
pes do Sudeste como o Volta 
Redonda-RJ e o Tombense-MG, 
além dos times tradicionais 
fortes como o Santa Cruz e o 
Paysandu. Porém, confiamos 
no potencial do nosso elenco e 
na comissão técnica atual”, dis-
se o dirigente.

O Botafogo reforçou o 
elenco com a chegada de 6 
novos atletas, Amaral, Daniel 
Felipe, Luã, Rafael Barros e 
Maurinho. O atacante Rafael 
Barros sofreu uma grave con-
tusão durante um treino e será 
submetido a uma cirurgia, que 
o afastará dos gramados du-
rante toda a temporada. Os 
demais já estão prontos para 
jogar e alguns deverão entrar 
de primeira, o zagueiro Daniel 
Felipe, o volante Amaral e o 
atacante Luã. O técnico Ger-
son Gusmão deverá mandar a 
campo a seguinte equipe: Feli-
pe, Rodrigo, Daniel Felipe, Wil-

liam Carvalho e Tsunami (Ga-
briel), Amaral, Bruno Menezes 
(Pablo ou Juninho), Marcos 
Aurélio e Clayton (Kaio Wil-
ker), Welton e Luã.  Antes da 
bola rolar no Almeidão haverá 
um minuto de silêncio em ho-
menagem ao torcedor símbo-
lo Antônio Joaquim de Sousa, 
Caroço de Pinha, que morreu 
de covid-19 na última quarta-
feira.

Ferroviário
O Ferroviário 

vem de uma bela 
campanha no Cam-
peonato Cearense, 
onde liderou a primeira 
fase e foi vice da segunda, che-
gando às semifinais, quando 
foi eliminado pelo Ceará, em 
uma partida em que a arbi-
tragem prejudicou o clube, ao 
anular um gol legal do Tubarão 
da Barra.

A equipe é dirigida pelo 
folclórico e muito conhecido 
técnico Francisco Diá. O clube 
sempre faz boas campanhas 
na Série C. No ano passado, 
chegou a ficar nas primeiras 
posições durante várias ro-
dadas, depois caiu na reta 
final da fase de classi-
ficação, terminando 
em sétimo do seu 
grupo. Nos 
d o i s 
c o n -
fron-
tos que teve com o Botafogo 
em 2020, venceu o primei-
ro por 2 a 0, em Fortaleza, e 
perdeu para o Belo em João 
Pessoa por 2 a 1.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Belo estreia hoje 
contra o Ferroviário

João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de maio de 2021     |     A UNIÃO        21
edição: Geraldo Varela      editoração: Luciano Honorato

Bola rola na série a
Com três partidas neste sábado, tem início o Cam-
peonato Brasileiro da Série A, com destaque para 
São Paulo x Fluminense, no Morumbi. Página 23 Fo
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Nas semifinais do Campeonato 
Paraibano de 2021, o Botafogo dá 
uma pausa para estrear na mais 
importante competição do ano para o 
clube, atuando no estádio Almeidão

Foto: Instagram/Botafogopb

Em 2016 e 2018, o Belo teve a chance de subir de série,
mas foi derrotado por Tombense e pelo Botafogo de SP

Em sete participações na 
Série C, o Botafogo esteve 
bem perto do acesso em duas 
oportunidades. A primeira foi 
em 2016, quando chegou às 
quartas de final e foi eliminado 
pelo Boa Esporte-MG, após um 
empate em 0 a 0 e uma derrota 
de 1 a 0, com o gol do adver-
sário sendo assinalado aos 50 
minutos do segundo tempo.

A segunda vez que o Bota-
fogo esteve muito próximo ao 
acesso para a Série B ocorreu 
em 2018. O Belo passou da 
primeira fase e disputou uma 
vaga para as semifinais com o 
Botafogo-SP. Na primeira par-
tida, em João Pessoa, o time 
paraibano venceu por 1 a 0. Já 
no jogo da volta, em Ribeirão 
Preto, o Belo empatava em 
0 a 0 até os 48 minutos da 
segunda etapa, quando o Bo-
tafogo Paulista marcou o gol 
da vitória. A decisão da vaga 
foi para os pênaltis e o Belo 
perdeu por 4 a 3. O Botafogo 
participa da Série C, desde o 
ano de 2014, após ter sido 
campeão da Série D, em 2013.

Foto: TVTorcedor

No primeiro jogo disputado no Almeidão, o Belo venceu o Botafogo paulista por 1 a 0 e perdeu pelo mesmo placar na volta, sendo eliminado nas disputas das penalidades



Time comandado por Ramiro Souza desbanca o favorito e vai pegar o Sousa na próxima terça-feira, no Marizão

A cidade de Cruz do Espí-
rito Santo, na região metropo-
litana de João Pessoa, está em 
festa após a classificação iné-
dita do São Paulo Crystal para 
as semifinais do Campeonato 
Paraibano. A equipe que está 
apenas na sua segunda parti-
cipação na elite do futebol da 
Paraíba, bateu na repescagem 
da competição o Treze, atual 
campeão do certame, nas pe-
nalidades. Agora, o time vai 
encarar o “Dinossauro do Ser-
tão”, na próxima terça-feira 
(1), às 16h, no estádio mari-
zão, na cidade de Sousa.

Com o resultado diante 
de um adversário tido como 
favorito e jogando fora de 
casa, no Estádio Amigão, em 
Campina Grande, o São Paulo 
fez história e garantiu 
que, em 2021, o Cam-
peonato Paraibano 
terá uma final inédita, 
independente dos re-
sultados das duas se-
mifinais, já que, tanto 
Sousa quanto São 
Paulo, jamais enfren-
taram os adversários 
do outro chaveamen-
to em uma decisão 
paraibana. 

N o  c o m a n d o 
dessa boa campanha 
do São Paulo Crystal, 
está ramiro Souza, 
técnico que se nota-
bilizou por bons tra-
balhos no CSP, time 
que também foi semifinalista 
em 2011 - melhor campanha 
do treinador no futebol parai-
bano -, e que vinha atuando 
na comissão técnica do Bo-
tafogo, até o começo do ano, 
quando assumiu a equipe 
tricolor para as disputas do 
estadual, após o time não 
obter bons resultados na pré-
temporada sob o comando de 
Wilton Bezerra.

Com ramiro, a equipe 
que apostou em nomes como 
o volante campeão da Série A 
pelo Cruzeiro em 2003, Augus-
to recife e o atacante Leandro 
Cearense, um dos destaques 
da competição, cresceu de 
produção e deu trabalho aos 

grandes, vencendo o Campi-
nense na estreia, empatando 
com o Treze e perdendo por 
2 a 1 para o Botafogo em um 
jogo onde por pouco não saiu 
com o empate. Agora, para o 
treinador do São Paulo Crys-
tal, é hora de focar no Sousa e 
seguir acreditando que é pos-
sível seguir fazendo história 
na competição.

“Desde que eu assumi a 
equipe, tenho dito que é pre-
ciso acreditar, temos atletas 
de muita experiência e talen-
tos que estão surgindo para o 
futebol. Enfrentamos o Treze 
com muita determinação e 
mostramos a nossa capacida-
de, acreditando em cada bola, 

disputando o jogo o tempo 
todo. Tivemos a chance de 
comemorar essa classificação 
nos pênaltis, mas o momen-
to já foi, agora é foco total no 
Sousa, pois podemos lutar 
por essa vaga na final”, afir-
mou ramiro Souza.

Arthur Cabral
Uma presença ilustre no 

estádio Amigão nesta quin-
ta-feira foi a do atacante pa-
raibano Arthur Cabral, maior 
artilheiro brasileiro da Euro-
pa na temporada 2020/2021, 
superando até Neymar. Nas-
cido em Campina Grande, o 
jogador passou pelo futebol 
cearense e foi parar no Pal-

meiras, em 2019, e participou 
de apenas seis partidas e de-
pois seguiu para o futebol suí-
ço, na equipe do Basel. Na sua 
segunda temporada fez histó-
ria, maracndo 20 gols. Ele es-
teve vendo o jogo entre Treze 
e São Paulo Crystal e ontem 
foi ver o Campinense, no qual 
trabalha o seu pai, o auxiliar 
técnico  Hélio Cabral. Arthur 
tem 23 anos e só retorna para 
a Europa no dia 14 de junho.

Decepção no Galo 
Vindo do título estadual 

em 2020, mas do rebaixa-
mento da Série C no mesmo 
ano, o Treze demonstrou que 
está muito mais próximo da 

equipe que sofreu o descenso 
do que de uma perspectiva 
de título. Com um começo de 
temporada que parecia pro-
missor e quase culminou com 
a classificação para a segunda 
fase da Copa do Nordeste, no 
Estadual, o Galo desceu ladei-
ra abaixo e não correspondeu 
às expectativas impostas ao 
alvinegro de Campina Grande.

Nem mesmo a demissão 
de marcelinho Paraíba e a che-
gada de Tuca Guimarães foi su-
ficiente para promover algum 
tipo de mudança real na equi-
pe. Com novo comandante, ao 
menos, nessa primeira parti-
da, não foi possível alterar os 
rumos que levaram o Treze à 
uma eliminação do Estadual na 
repescagem da primeira fase 
da competição após ficar em 
quarto lugar na primeira fase.

Com o resultado, o Treze 
perdeu a vaga para a Série D de 
2022 e agora depende de uma 
torcida para que o título esta-

dual, da atual temporada, seja 
do Botafogo para que a equi-
pe trezeana fique com a vaga 
na Pré-Copa do Nordeste do 
próximo ano - a vaga vai para 
o time melhor posicionado no 
ranking Nacional de Clubes 
(RNC), na Paraíba, o Galo é o 
segundo no RNC, atrás do Belo. 

mesmo que isso ocorra 
e já que a Copa do Nordeste 
ocorre também no primei-
ro semestre, para ter calen-
dário ao longo de 2022, o 
Treze precisará conquistar o 
acesso de volta para a Série 
C, este ano, ou torcer para 
herdar uma vaga à Série D de 
outra equipe paraibana que 
consiga subir. Dois cenários 
que parecem improváveis 
pela qualidade técnica apre-
sentada no Estadual, até o 
momento. Por isso, o risco 
do Galo ficar sem série, no 
próximo ano, é iminente e já 
martela a cabeça do orgulho-
so torcedor trezeano.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

São Paulo faz história e Galo
pode ter prejuízos em 2022

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

Como é do conhecimento de todos 
que acompanham o atual sofrível futebol 
paraibano, boa parte dos clubes partici-
pantes só conseguem disputar a nossa 
primeira divisão graças ao incentivo 
financeiro estatal Gol de Placa, criado em 
2006 e que durante os anos vem mudan-
do de nomenclatura e hoje é chamado de 
Esporte Total.

Também é do conhecimento de todos 
que os nossos espertos dirigentes de 
clubes não cumpriram as regras anterio-
res elencadas pelo estado e macularam 
a imagem de um programa de grande 
alcance social e esportivo para a nossa 
Paraíba.

É preciso que os nossos dirigentes, 
pessoas físicas, passageiras e meros mor-
tais - apesar de uns se acharem imortais 
-  respeitem e cumpram as regras do 
excelente incentivo governamental para 
não prejudicar os clubes, esses sim, pes-
soas jurídicas com caráter definitivo, com 
história e imortais aos olhos e coração do 
torcedor.

Aliás, acho eu - um simples e humilde 
amante do futebol paraibano - que o go-
verno deveria exigir mais dos nossos clu-
bes em contrapartida a esse sensacional 
e exclusivo incentivo ao futebol profissio-
nal, pois não há notícias da existência de 
similares em outros estados. Exigências 
essas que seriam bastante benéficas e de 
bons retornos aos próprios clubes envol-
vidos.

Como por exemplo de só ter direito 
ao benefício financeiro a agremiação que 
estiver disputando todas as competições 
oficiais das categorias denominadas de 
base, ou seja, os importantes e impres-
cindíveis campeonatos que formam os 
futuros atletas profissionais.

A obrigação dos clubes participantes 
do programa de manter um departamen-
to de futebol amador feminino com pla-
nejamento, caráter permanente e dispu-
tando as competições oficiais do estado.

A observância por parte das agremia-
ções em compor a sua comissão técnica, 
salvo o cargo de treinador, com profis-

sionais residentes em nosso estado, ou 
seja, auxiliar técnico, médico, massagista, 
treinador de goleiros, analista de desem-
penho etc. Seria uma forma de aproveitar 
e prestigiar o nosso profissional que aqui 
nasceu ou oriundo de outros estados, mas 
que aqui criou e fincou as suas raízes.

Outro aspecto importante que 
poderia ser observado pelos clubes 
beneficiados com esse incentivo, que 
geraria repercussão na área econômica 
e financeira para a Paraíba seria o fato 
deles passarem a comprar o seu material 
esportivo de jogos e treinamentos com as 
empresas genuinamente paraibanas ou 
aqui instaladas.

Finalmente, que todos os clubes 
beneficiados com esse projeto estatal 
destinado ao futebol profissional da pri-
meira divisão, a famosa elite do futebol, 
tenham obrigação com a construção ou 
reforma\ampliação do seu CT – Centro de 
Treinamento.

Quem sabe se com mais organização, 
seriedade, planejamento e contrapartidas 

obrigatórias por parte dos nossos clubes, 
em um futuro próximo o programa gover-
namental volte bastante forte e um dia 
seja extensivo, com as devidas propor-
ções, aos clubes da segunda e esfomeada 
divisão. 

Um verdadeiro Gol de Placa

“Pelé recebeu a bola de Dalmo 
na intermediária e driblou todos 
que encontrou pela frente. Na área, 
passou por Pinheiro e Jair Mari-
nho e, com categoria, colocou a bola 
no canto direito do gol, não dando 
chance a Castilho. Com mais de 130 
mil torcedores no estádio e mais de 
dois minutos de palmas, vendo o es-
petacular feito, o então jornalista es-
portivo Joelmir Beting solicitou uma 
placa para homenagear o gol histó-
rico. Esse gol de Pelé foi o primeiro 
a receber tal homenagem, populari-
zando a expressão gol de placa.”

Foto: Instagram/São Paulo

Jogadores do São Paulo Crystal (acima) fazem a festa no 
vestiário do Estádio Amigão após a classificação heróica, nos 
pênaltis, diante do Treze, para as semifinais, jogo visto pelo 
atacante paraibano Arthur (E), do Basel, da Suíça, maior 
artilheiro na Europa em 2020/2021Fo
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Clássico São Paulo x Fluminense é o principal confronto; haverá ainda Bahia x Santos e Cuiabá x Juventude
Depois de uma emocionante 

edição em 2020, com disputa pelo 
título até o último minuto, o Cam-
peonato Brasileiro está chegando 
para a temporada 2021. A compe-
tição volta a ter bola rolando em 
maio, apenas três meses após o 
término da edição estendida, que 
acabou apenas em fevereiro por 
conta da pandemia, sagrando o 
Flamengo campeão mais uma vez . 
Contudo, agora já é hora de pensar 
no Brasileirão de 2021. 

Uma das grandes novidades 
fica para a decisão da CBF de li-
mitar cada equipe a apenas uma 
troca de treinador durante a com-
petição. A regra foi aprovada em 
votação no dia 24/03, com 11 dos 
20 clubes a favor da decisão.

Por conta da pandemia do 
novo coronavírus, os clubes brasi-
leiros não tiveram tempo para pré-
temporada antes do início dos esta-
duais. Sem espaço para descanso, 
os clubes da primeira divisão na-
cional mal terminaram uma tempo-
rada e já precisam estar preparados 
para as próximas competições. E, 
assim que os Estaduias acabarem, 
o Brasileirão vai estar de volta, au-
mentando ainda mais a demanda.

O Brasileirão de 2021 come-
ça apenas uma semana depois das 
finais de alguns dos regionais por 
todo o país e com três jogos, des-
taque para o clássico São Paulo x 
Fluminense, no Morumbi, a partir 
das 21h. Na era dos pontos cor-
ridos, o Tricolor carioca estreou 
nove vezes como visitante e, até 
aqui, só venceu três; do mais, em-
patou duas e perdeu quatro, o que 
dá aproveitamento de 40,7%. O 
último triunfo aconteceu em 2016, 
quando Fred fez o único gol da vi-
tória sobre o América-MG, no In-
dependência 

Mais dois jogos
Os outros jogos deste sábado 

serão o debutante Cuiabá contra 
o Juventude, às 19h, na Arena do 
Pantanal, e em Pituaçu, às 20h, jo-
gam Bahia e Santos.  Para amanhã, 
a grande atração será Flamengo x 
Palmeiras, às 16h, no Maracanã, 
duas equipes favoritas ao título.  
Tem também estreias de Corin-

thians, Internacional, Grêmio e 
Atlético Mineiro. No calendário di-
vulgado pela CBF, foram reservadas 
38 datas para a disputa da compe-
tição, que se estende até o dia 5 de 
dezembro de 2021, se tudo correr 
como o planejado até lá.

Regulamento 
O Brasileirão de 2021 se man-

tém o formato de disputa adotado 
em 2020, com 20 clubes disputan-
do o título em um sistema de pon-
tos corridos, com jogos de ida e 
volta. Dessa forma, cada equipe faz 
um total de 38 jogos. O campeão é 
aquele que somar mais pontos.

Os quatro primeiros coloca-
dos garantem vaga na fase de gru-
pos da Libertadores da América, 

enquato o quinto e o sexto dispu-
tam a Pré-Libertadores. Do sétimo 
ao 12º, as equipes seguem para a 
disputa da Copa Sul-Americana.

Os quatro últimos colocados 
serão rebaixados para a segunda 
divisão e darão lugar aos quatro 
melhores times da Série B.

A grande novidade para a 
temporada de 2021 foi a decisão 
da CBF de limitar cada equipe a 
apenas uma troca de treinador du-
rante a competição. Válida apenas 
para a Série A do campeonato, a 
regra também limita cada técnico 
a dirigir no máximo duas equipes 
durante a temporada.

Transmissão
O Brasileirão é o mais novo 

conteúdo esportivo da Paramou-
nt+, serviço de streaming da Via-
com CBS, que fechou acordo de 
exclusividade para a transmissão 

do campeonato, com narração em 
inglês, nos Estados Unidos. Os de-
talhes do negócio foram revelados 
e divulgados em parceria com a 
1190 Sports, que, recentemente, 
fez uma fusão com a Global Sports 
Rights Management (GSRM), res-
ponsável pela comercialização dos 
direitos internacionais de trans-
missão da Série A.

A Paramount+ irá transmitir 
todos os 380 jogos da competição, 
entre dias 29 de maio e 5 de de-
zembro. A CBS Sports Digital apre-
sentará os destaques das partidas 
e cobertura adicional em seus ca-
nais nas mídias sociais, além de dar 
destaque a notícias esportivas 24 
horas por dia, sete dias por sema-
na, na CBS Sports HQ, CBSSports.
com e o aplicativo CBS Sports.

“Estamos entusiasmados que 
a Paramount + será a nova casa no 
Campeonato Brasileiro nos EUA, 
um campeonato com uma rica his-
tória e tradição, e que revela de for-
ma consistente algumas das estre-
las mais brilhantes do mundo na 
modalidade. Com o robusto port-
fólio de futebol da CBS Sports, es-
peramos expandir nossa cobertura 
da Paramount + para um número 
ainda maior de fãs do jogo bonito”, 
disse o vice-presidente executivo e 
gerente geral da CBS Sports Digital 
Jeffrey Gerttula.

O diretor de Mídia da CBF, Edu 
Zebini, afirmou que o interesse da 
Paramount+ mostra a maturidade 
do Brasileirão como um produto 
de qualidade incontestável. Para 
ele, a organização do campeonato 
e o investimento da CBF na evo-
lução das competições são fatores 
fundamentais para o interesse in-
ternacional.

“A CBF tem cuidado dos deta-
lhes, do refinamento do produto, 
com protocolo definido, padroni-
zação de procedimentos e preocu-
pação com a entrega do Brasileirão  
a patrocinadores, torcedores e in-
vestidores em geral. O aumento do 
interesse pelo futebol nos Estados 
Unidos é marcante e estamos tra-
balhando para embarcar nessa ja-
nela de oportunidade e valorizar o 
campeonato e os clubes no exterior”, 
explicou Zebini.

Três jogos abrem hoje mais
uma edição do Brasileirão
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Foto: Mailson Santana/Fluminense

BRASILEIRÃO - (SéRIE A)
n Hoje
19h
Cuiabá x Juventude
20h
Bahia x Santos
21h
São Paulo x Fluminense

n Amanhã
11h
Atlético-MG x Fortaleza
16h
Flamengo x Palmeiras 
Ceará x Grêmio
18h15
Corinthians x Atlético-GO 
Chapecoense x Bragantino 
Athletico-PR x América-MG
20h30
Internacional x Sport

O Fluminense que fez uma excelente 
campanha na fase de grupos da Taça 

Libertadores entra em campo hoje 
para enfrentar o São Paulo, em jogo 

programado para o Morumbi

jogos do Brasileirão deste ano 
serão transmitidos para os 

Estados Unidos como o mais 
novo conteúdo da Paramount+

380

Regulamento deixa técnicos
mais protegidos este ano

A grande novidade do Campeonato Brasileiro está 
no artigo 32 do regulamento que protege mais a vida do 
treinador nos clubes e não vai mais permitir sucessivas 
trocas, como vinha acontecendo nos anos anteriores. A 
decisão foi tomada no Conselho Técnico pela Confede-
ração Brasileira de Futebol com a anuência dos clubes. 
De acordo com a redação, somente será permitida uma 
demissão de treinador sem justa causa, por iniciativa do 
clube, durante o Campeonato. 

Caso o clube demita um segundo treinador sem justa 
causa após ter demitido o primeiro nessa mesma condição, 
deverá necessariamente utilizar um treinador registrado 
há pelo menos seis meses no clube. Eventual pedido de 
demissão por parte do treinador, demissão por justa causa 
por iniciativa do clube ou rescisão por mútuo acordo não 
serão computados.

Esclarece, ainda, que o treinador inscrito por um 
clube para a disputa do Campeonato poderá se demitir 
uma única vez sem justa causa para dirigir outra equipe 
participante da competição. Caso se demita uma segunda 
vez sem justa causa, não poderá ser novamente inscrito 
no Campeonato. A demissão por iniciativa do clube, a 
rescisão indireta por iniciativa do treinador ou a rescisão 
por mútuo acordo tam- bém não serão computadas.

O Brasileirão 2020 chegou ao fim, 
este ano, com uma média de quase 
um técnico de- mitido a cada roda-
da. Muitos foram mandados embora, 
enquanto alguns outros pediram para 

sair. Até mesmo o cam-
peão e outros times 

do topo da tabela 
optaram por mu-
danças.

Rogério Ceni esteve 
no Fortaleza e, 

depois, foi para o 
Flamengo, em 2020, 
numa única troca, de 
acordo com a novas 
regras, que impede 

uma segunda rescisão
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Em caso de falecimento este ano, a declaração é feita de forma convencional; se foi em 2020, é exigida a declaração do espólio

Contador explica como fazer 
o IR de quem já morreu

Os familiares precisam decla-
rar o Imposto de Renda dos con-
tribuintes que morreram este ano, 
pois a declaração é referente às 
rendas e despesas do falecido no 
ano passado, calendário 2020. O 
prazo para a entrega do IR 2021 se 
encerra nesta segunda-feira (31).

Quando uma pessoa morre, 
os bens e rendimentos passam 
a se chamar espólio, a partir da 
abertura do inventário. O conta-
dor pessoense Paulo César expli-
ca que, se o contribuinte morreu 
em 2021, os familiares têm que 
fazer a declaração do Imposto de 
Renda normalmente, pois no ano 
calendário 2020, o contribuinte 
estava vivo.

“Se o contribuinte morreu 
no dia 25 de maio de 2021, por 
exemplo, os familiares vão decla-
rar o Imposto de Renda referente 
a 2020 e, no próximo ano, o IR 
2022 será declarado proporcio-
nalmente, ou seja, do dia 1º de ja-
neiro até a data do seu falecimen-
to”, explicou o especialista.

A declaração inicial de es-
pólio é feita no ano seguinte ao 
falecimento do contribuinte. Por-
tanto, se o falecimento ocorreu 
em 2020, a declaração inicial do 
espólio deve ser feita no IR 2021.

Maria das Graças morreu em 
setembro de 2020, deixando três 
herdeiros e um esposo. Sua filha, 
a funcionária pública Lilian Pal-
meira, de 35 anos, explica que a 
mãe já tinha declarado o Imposto 
de Renda referente a 2019. Em 
relação ao espólio, sua família 
contratou um advogado para re-

solver os trâmites legais e pagou 
o Imposto sobre Transmissão 
Causa Mortis e Doação (ITCD) em 
um cartório. No entanto, a decla-
ração final de espólio só poderá 
ser realizada no IR 2022.

“Este ano fiz a declaração ini-
cial de espólio com a ajuda de um 
contador, declarando de janeiro 
a setembro de 2020. Como os 
documentos só ficaram prontos 
em janeiro de 2021, próximo ano 
terei que declarar o Imposto de 

Renda dela novamente”, explicou.
O contador Paulo César en-

fatiza a importância de fazer a 
declaração de imposto de renda 
total (referente ao ano anterior 
do falecimento) e a declaração de 
ajuste anual do exercício no ano-
calendário da morte. Por fim, de-
verá ser feita a declaração do es-
pólio final, quando o inventário 
for finalizado.

“Se o espólio não tiver sido 
definido ainda, o inventariante 
declara o IR proporcional nova-
mente, mas se tiver saído a escri-
tura pública ou decisão judicial, 
o inventariante declara o espólio 
final”, enfatizou.

Caso o herdeiro receba bens 
acima do valor de R$ 300 mil, e 
não se enquadre em nenhuma 
das outras obrigatoriedades de 
entrega da declaração, terá que 
fazê-la somente pelo motivo do 
recebimento do imóvel em he-
rança, pois para posse de bens 
acima do valor anteriormente 
mencionado é condição para a 
entrega da declaração.

Segundo informações da Re-
ceita Federal, a declaração só é 
obrigatória se houver bens que 
se enquadrem o falecido nas con-
dições em que é preciso preen-
cher o programa do IR, como ter 
recebido rendimentos sobre os 
quais incide o imposto acima de 

Aforismo
“Não é difícil escapar da morte. Todo soldado 

sabe, basta sair fugindo. O mais difícil é escapar 
da maldade, pois ela é mais rápida que nós.”

(Sócrates)

1453 — Constantino XI Paleólogo, imperador bizantino
1500 — Bartolomeu Dias, explorador português
1938 — João Alcides Bezerra Cavalcanti, 
advogado e historiador (PB)
1982 — Romy Schneider, atriz austríaca
1999 — João Carlos de Oliveira (João do Pulo), 
atleta brasileiro
2017 — Manuel Noriega, político e militar panamenho
2020 — Célio Taveira, jogador de futebol, 
empresário e comentarista esportivo (PB)
2020 — Gilberto Dimenstein, jornalista brasileiro

Mortes na História

Artigo Carlos Azevedo
carolusazevedo@hotmail.com

Simplesmente, peguei carona no “trem” 
do evento epidêmico (covid-19) – esse 
“trem” só passa de cem em cem anos. O úl-
timo passou em 1918: a gripe espanhola.

Então, como antropólogo e neto de um 
notável médico sanitarista, doutor Manuel 
de Azevedo Silva (1862-1925), que lutou na 
linha de frente contra a Influenza de 1918, 
na cidade de Parahyba, senti-me na obriga-
ção de registrar esse evento sanitário global. 
Afinal, “toda doença contagiosa é também 
um evento social”, como afirmou a antro-
póloga Lilia M. Schwarcz, em ‘A bailarina da 
morte: a gripe espanhola no Brasil’ (2020).

É a doença contagiosa como evento so-
cial que abordo no meu novo livro ‘Tris-

tes Tempos: O Coronavírus & eu’, no prelo 
(Ideia Editora, 2021).

O isolamento social imposto no planeta 
como intervenção não farmacológica para 
conter o avanço da covid-19 no mundo in-
teiro, foi, de certa forma, brutal, mas extre-
mamente necessário. É bom não esquecer 
de que, antes de tudo, somos animais so-
ciais. E, claro, como animais sociais, neces-
sitamos de estar em constante interação 
com os outros atores sociais. Mas o vírus 
nos impediu de qualquer contato físico 
com o próximo – o distanciamento social 
foi imposto como norma sanitária; o direi-
to de ir e vir foi restringido. Assim, fomos 
reduzidos a zero: acuaram o animal social.

De repente, o mundo virtual tomou con-
ta do planeta Terra; o corpo físico foi subs-
tituído pela nossa imagem projetada pelas 
tecnologias digitais.

De uma hora para outra, tornamo-nos 
“pós-orgânico” (a expressão é de Paula 
Sibilia). Continuamos um homem “pós-or-
gânico” para substituir aquele homem “an-
tigo”, que existiu antes da andemia de co-
vid-19. Mas “será mesmo que esse mundo 
virtual supre a necessidade antropológica  
de afeto e socialização que trazemos co-
nosco?”, indaga a teóloga Alzirinha Souza.

Tudo isso é um sério transtorno – trau-
ma – para os humanos. O distanciamento 
social gerou essa “carência ontológica de 

afeto”: não se pode mais abraçar (aquele 
doce abraço à brasileira), beijar...

Em ‘Tristes Tempos’ falo de tudo isso. 
Falo muito da morte, da dor, do luto, das 
pessoas morrendo, morrendo, morrendo. 
Milhares de pessoas sepultadas sem velório.

Não posso esquecer nunca os enterros 
no Cemitério da Vila Formosa (São Paulo). 
Leitor, pelo vaivém virótico das grandes ci-
dades brasileiras, muito em breve teremos 
500 mil mortos no Brasil.

In memoriam: Susan Sontag

(Carlos Azevedo é antropólogo. No mo-
mento, pesquisa e estuda Antropologia da 
Doença (covid-19) no Brasil)

A morte como metáfora: um “inferno infeccioso” chamado Brasil
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Sara Gomes
saragomes@epc.pb.gov.br

Quando uma pessoa morre, os 
bens e rendimentos passam para 

um inventário e a declaração 
inicial é feita no ano seguinte

Espólio

R$ 28.559,70, em 2020.
Esse é o caso de Everaldo 

Medeiros Maciel, falecido em 
abril de 2021. Como ele não tinha 
nenhum imóvel em seu nome e 

ganhava abaixo do piso necessá-
rio para a declaração do IR, sua 
esposa, Adalcídia Flávia, não pre-
cisará fazer a declaração, pois o 
falecido era isento.
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Envio do documento é obrigatório para quem recebeu acima de R$ 28.559,70 em rendimentos tributáveis em 2020

Cerca de 5 milhões ainda não 
declararam Imposto de Renda
Wellton Máximo 
Agência Brasil

Faltando três dias para o 
fim do prazo, cerca de 5 mi-
lhões de contribuintes ainda 
não acertaram as contas com 
o Leão. Segundo o balanço 
mais recente, 27.576.564 
contribuintes enviaram a De-
claração do Imposto de Ren-
da Pessoa Física, 84,5% do 
previsto para este ano.

Os números foram divul-
gados pela Receita Federal, 
com dados apurados até as 
11h de ontem.

Neste ano, o Fisco es-
pera receber até 32.619.749 
declarações. No ano passado, 
foram enviadas 31.980.146 
declarações.

O prazo de entrega co-
meçou em 1º de março e vai 
até as 23h59min59s da pró-
xima segunda-feira. A data 
limite foi adiada em um mês 
para suavizar as dificuldades 
no recolhimento de docu-
mentos impostas pela pan-
demia de covid-19.

Em abril, a Câmara e o 
Senado aprovaram projeto 
de lei que adiaria novamen-
te o prazo para 31 de julho, 
por causa do agravamento da 
pandemia. No entanto, o pre-
sidente Jair Bolsonaro vetou 
a proposta, após recomenda-
ção da Receita Federal.

O programa para com-
putador está disponível na 
página da Receita Federal 
na internet. Quem perder o 
prazo de envio terá de pagar 
multa de R$ 165,74 ou 1% do 
imposto devido, prevalecen-
do o maior valor.

A entrega é obrigatória 
para quem recebeu acima de 
R$ 28.559,70 em rendimen-
tos tributáveis em 2020. Isso 
equivale a um salário acima 

de R$ 1.903,98, incluído o 
décimo terceiro.

Também deverá entre-
gar a declaração quem te-
nha recebido rendimentos 
isentos acima de R$ 40 mil 
em 2020, quem tenha obtido 
ganho de capital na venda de 
bens ou realizou operações 
de qualquer tipo na Bolsa de 
Valores, quem tenha patri-
mônio acima de R$ 300 mil 
até 31 de dezembro do ano 
passado e quem optou pela 
isenção de imposto de ven-
da de um imóvel residencial 
para a compra de um outro 
imóvel em até 180 dias.

Restituição
Pelas estimativas da Re-

ceita Federal, 60% das decla-
rações terão restituição de 
imposto, 21% não terão im-
posto a pagar nem a restituir 
e 19% terão imposto a pagar.

Assim como no ano pas-
sado, serão pagos cinco lotes 
de restituição. Os reembol-
sos serão distribuídos nas 
seguintes datas: 31 de maio 
(primeiro lote), 30 de junho 
(segundo lote), 30 de julho 
(terceiro lote), 31 de agosto 
(quarto lote) e 30 de setem-
bro (quinto lote). As datas 
não mudaram, mesmo com 
o adiamento do prazo de en-
trega da declaração.

Novidades
Entre as principais novi-

dades nas regras deste ano, 
está a obrigatoriedade de 
declarar o auxílio emergen-
cial de quem recebeu mais 
de R$ 22.847,76 em outros 
rendimentos tributáveis e 
a criação de três campos na 
ficha “Bens e direitos” para 
o contribuinte informar crip-
tomoedas e outros ativos ele-
trônicos.

Início do pagamento

Trabalhador que teve jornada ou 
salário reduzido recebe benefício

Os trabalhadores com 
contrato suspenso ou jor-
nada reduzida por causa da 
nova onda da pandemia de 
covid-19 começaram a rece-
ber ontem o Benefício Emer-
gencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda (BEm). 
Válido por até 120 dias, o 
programa oferece uma par-
cela do seguro-desempre-
go em troca da redução do 
salário ou da suspensão do 
contrato.

No ano passado, o BEm 
vigorou por oito meses, pre-
servando o emprego de 10,2 
milhões de trabalhadores. A 
edição deste ano do progra-
ma foi autorizada pela Me-
dida Provisória 1.045, de 27 
de abril, que permite a flexi-
bilização de direitos traba-
lhistas a profissionais com 
carteira assinada em troca 
da manutenção do emprego 

em empresas impactadas 
pela pandemia.

O BEm equivale a 25%, 
50% ou 70% do seguro-de-
semprego a que o empre-
gado teria direito se fosse 
demitido, nos casos de re-
dução do salário em mon-
tantes equivalentes. No caso 
de suspensão de contrato, 
corresponde a 100% do se-
guro-desemprego.

O acordo pode ser fei-
to de forma individual ou 
coletiva, dependendo da re-
muneração do profissional, 
e pode ter até quatro meses 
de duração, dentro da data 
de vigência do programa. Os 
trabalhadores terão direito 
à estabilidade no emprego 
pelo dobro do período que 
durar a suspensão ou redu-
ção da jornada.

Caixa 
A Caixa Econômica Fe-

deral pagará o BEm aos tra-
balhadores com conta no 

banco e a quem não indicar 
conta bancária para receber 
o benefício. Nesse último 
caso, serão abertas contas 
poupança sociais digitais, 
semelhantes às usadas para 
pagar o auxílio emergen-
cial, de forma automática e 
gratuita. 

Banco do Brasil
O Banco do Brasil se en-

carregará do pagamento aos 
trabalhadores que indicarem 
conta-corrente ou poupança, 
tanto do banco quanto de 
qualquer outra instituição fi-
nanceira. O crédito será feito 
sem o abatimento de dívidas 
ou cobrança de tarifas. Quem 
não tem conta no Banco do 
Brasil receberá um Docu-
mento de Ordem de Crédito 
(DOC). No caso de inconsis-
tência de dados ou de qual-
quer outra impossibilidade 
de efetuar o crédito, o bene-
fício será pago por meio do 
aplicativo Carteira BB.

Informações
Eventuais dúvidas so-

bre o Benefício Emergencial 
podem ser tiradas no Portal 
Eletrônico de Serviços do 
Governo Federal, no apli-
cativo Carteira de Trabalho 
Digital e na página do Minis-
tério da Economia dedicada 
ao programa. Na Central Te-
lefônica 158, patrões e em-
pregados podem encontrar 
orientações sobre os acor-
dos trabalhistas, o preen-
chimento de formulário e o 
consultar a situação do pe-
dido de benefício.

A Caixa oferece dois 
canais para informações 
sobre os pagamentos: no 
site do banco e no telefone 
0800-726-0207. No Banco 
do Brasil, as dúvidas podem 
ser tiradas pelo site do BEm, 
nos telefones 4003-5285 
(capitais) e 0800-729-5285 
(demais localidades) e pelo 
Whatsapp, no contato (61) 
4004-0001.

O Senado aprovou on-
tem a Medida Provisória 
(MP) 1.023/20, que reduz 
de meio salário-mínimo 
para até um quarto de salá-
rio-mínimo a renda mensal 
per capita necessária para 
ter acesso ao Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
O auxílio é pago a idosos e 
pessoas com deficiência de 
baixa renda. A matéria vai à 
sanção presidencial.

A MP já foi aprovada na 

Câmara. Ela define critérios 
para que o governo regula-
mente em que casos os idosos 
e as pessoas com deficiência 
poderão receber o BPC se a 
renda familiar for maior que 
um quarto do benefício e até 
meio salário-mínimo.

A legislação já permite 
a concessão do benefício a 
pessoas com renda maior 
que um quarto do salário-
mínimo se comprovados 
outros fatores da condição 
de miserabilidade e de vul-
nerabilidade do grupo fami-
liar. Entretanto, os critérios 

especificados no texto apro-
vado nas duas Casas depen-
derão do cumprimento de 
requisitos fiscais.

Pelo texto, são três os 
critérios: grau da deficiên-
cia; dependência de terceiros 
para o desempenho de ativi-
dades básicas da vida diária 
e por fim comprometimento 
do orçamento do núcleo fa-
miliar com gastos médicos 
não ofertados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Para 
idosos, apenas os dois últi-
mos critérios são aplicáveis.

O texto ainda traz o au-

xílio-inclusão, previsto no 
Estatuto da Pessoa com De-
ficiência, mas, até então, não 
criado. Seu valor correspon-
derá a 50% do valor do BPC 
em vigor para as pessoas 
com deficiência moderada 
ou grave. Para receber esse 
auxílio, o beneficiário precisa 
ter remuneração de até dois 
salários-mínimos e ser segu-
rado pela Previdência Geral 
ou regime próprio de servi-
dores. Além disso, deve ter 
inscrição atualizada no Ca-
dastro Único para Programas 
Sociais do governo Federal.

Aprovadas mudanças nas regras do 
Benefício de Prestação Continuada
Marcelo Brandão 
Agência Brasil

Wellton Máximo 
Agência Brasil 

Os juros do cheque es-
pecial subiram em abril, de 
acordo com as Estatísticas 
Monetárias e de Crédito di-
vulgadas ontem, pelo Banco 
Central (BC). A taxa chegou 
a 124,5% ao ano, após subir 
2,2 pontos percentuais em 
relação a março.

A taxa média do rota-
tivo do cartão de crédito 
subiu 0,7 ponto percentual 
para 335,3% ao ano.

As famílias pagaram, 
em média, juros de 41% ao 
ano, aumento de 0,1 pon-
to percentual em relação a 
março. Na comparação com 
abril de 2020, houve queda 
de 3,7 pontos percentuais 
nessa taxa.

Esses dados são do cha-
mado crédito livre em que 
os bancos têm autonomia 
para emprestar o dinheiro 
captado no mercado e defi-
nir as taxas de juros cobra-
das dos clientes.

Empresas
Nas contratações com 

empresas, a taxa livre al-
cançou 14,7% ao ano, com 
elevação de 0,8 em relação a 
março. No ano, houve redu-

ção de 1 ponto percentual 
nos juros às empresas.

Com isso, a taxa média 
de juros do crédito livre para 
empresas e famílias atingiu 
29% ao ano. Uma elevação 
de 0,5 ponto percentual no 
mês e redução de 2,3 pontos 
percentuais na comparação 
com abril de 2020.

Juros 
A taxa média de juros 

do crédito direcionado para 
as famílias chegou a 6,7% ao 
ano, com recuo de 0,1 pon-
to percentual em relação a 
março. No caso das empre-
sas, a taxa subiu 0,2 ponto 
percentual para 8,4% ao 
ano. O crédito direcionado 
tem regras definidas pelo 
governo, e é destinado, basi-
camente, aos setores habita-
cional, rural, de infraestru-
tura e ao microcrédito.

De acordo com o BC, 
abril também registrou um 
aumento de 0,1 ponto per-
centual no Indicador de 
Custo do Crédito, que mede 
o custo médio de todo o cré-
dito do Sistema Financeiro 
Nacional (SFN), ficando em 
17,2% ao ano. 

Cheque especial tem 
elevação dos juros

O prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda se encerra na segunda-feira após adiamento diante das dificuldades impostas pela pandemia

Foto: Agência Brasil



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato nº 36/2020 – Processo: 020/2020, Tomada de Preços 
nº 006/2020 – Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA E 
SERVIÇOS EXCLUSIVA EIRELI. Objeto: Prorrogar por mais 120 (cento e vinte) dias a vigência do 
contrato, a partir do dia 01/06/2021.

Alagoa Grande(PB), 13 de maio de 2021.
ANTONIO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE
EXTRATO DE ADITIVO CONTRATUAL

Extrato do Termo Aditivo n.º 02 ao Contrato nº 58/2019 – Tomada de Preços nº 008/2019 – Partes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE e CONSTRUTORA E SERVIÇOS EXCLUSIVA 
EIRELI. Objeto: Prorrogar por mais 270 (duzentos e setenta) dias a vigência do contrato, a partir 
do dia 25/05/2021.

Alagoa Grande(PB), 13 de maio de 2021.
ANTONIO DA SILVA SOBRINHO

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
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: REGISTRO 
DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 
DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO; ADJUDICO o seu objeto a: TECMIX TECNOLOGIA 
COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 483.701,28.

Alcantil - PB, 18 de Maio de 2021
TIAGO LAMARTINY DA COSTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00012/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇO 
VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, 
PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA EM ANEXO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJU-
DICO o seu objeto a: TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 483.701,28.

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

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00012/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 
02.002–SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO 
SETOR ADMINISTRATIVO 03.003–SECRETARIA DE FINANCAS 04.123.1003.2005 – MANUTEN-
ÇÃO DO SETOR FINANCEIRO 04.004–SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES 
12.361.1005.2006 – MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB – 40% 12.361.1005.2008 – MANTER 
AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL(MDE) 12.361.1005.2011 – DESENVOLVER ATI-
VIDADES COM RECURSOS DO FNDE 12.365.1005.2013 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL 13.392.1007.2014 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA 
NO MUNICÍPIO 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 07.007–FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL 08.122.1009.2033 – DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNC 
08.008–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.122.1010.2041 – DESENVOLVER AS ATIVI-
DADES DE INFRA ESTRUTURA 09.009–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.608.1011.2043 
– MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE AGRICULTURA E ELEMENTO DE DESPESA: 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 
2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25060/2021 - 26.05.21 
- TECMIX TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R$ 483.701,28.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARARUNA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00002/2021, que objetiva: Con-
clusão da Academia de Saúde, localizada na Rua Perílio de Oliveira, de acordo a Reprogramação 
aprovada; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
DEA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI - R$ 129.866,33.

Araruna - PB, 28 de maio de 2021
AMÉRICA LOUDAL FLORENTINO TEIXEIRA DA COSTA

Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 08:30 horas do dia 09 de junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, 
Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços obje-
tivando contratações futuras, para: Locação de Tendas, Mesas e Cadeiras. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 10/08; 
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) 
3373–1010. E-mail: licita@araruna.pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br; podendo ser solicitado 
também pelo e-mail indicado.

Araruna - PB, 28 de maio de 2021
THIAGO BELMONT LUCENA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Valdeci Sales, 579 - Centro - Areia de Baraunas - PB, às 08:00 horas do dia 10 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE CAMINHAO 
TANQUE PARA O TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A POPULAÇÃO DO MU-
NICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 000000. E-mail: licitacaoareiadebaraunas@gmail.com. Edital: http://areiadebaraunas.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Areia de Baraunas - PB, 28 de Maio de 2021
JOAO DE MELO ARAUJO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
SAAE – SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Dom Pedro Ii, SN - Centro - Baia da Traição - PB, às 08:30 horas do dia 10 de Junho de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: Aquisição de forma parcelada 
de materiais de construções diversos, destinados ao SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E 
ESGOTO - Baia da Traição/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 06/07; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 99385–3266. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Baia da Traição - PB, 28 de Maio de 2021
MARINHO GERMANO DA SILVA NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
Torna público a retificação do Aviso de Edital do Pregão Presencial nº 00018/2021, para: 

AQUISIÇÃO PARCELADA DE BOLOS, SALGADOS E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DOS PROGRAMAS, EVENTOS E SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Na data 
de abertura do certame, onde se lêàs 09:00 horas do dia 04 de Junho de 2021, leia-seàs 09:00 
horas do dia 07 de junho de 2021. Esta retificação se faz necessária por incorreção na digitação 
da data de abertura da sessão.

Barra de Santa Rosa - PB, 28 de Maio de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA EM 
MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDÁRIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, 
TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; E REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍ-
PIO DE BARRA DE SANTA ROSA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu 
objeto a: GESPREV – GESTAOPREVIDENCIARIASERVICOSEIRELI - R$ 31.500,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 08 de Abril de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o pro-

cesso e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00005/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA E FORNECIMENTO 
DE LABORATÓRIO DE ROBÓTICA DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e 
ADJUDICO o seu objeto a: ASTHORBARDEN – INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRO–ELETRONICOS LTDA - R$ 139.000,00.

Barra de Santa Rosa - PB, 18 de Maio de 2021
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA NA DEFESA DOS INTERESSES E REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 
EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA E FAZENDÁRIA JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 
PGFN, TCE, MINISTÉRIO PÚBLICO E JUDICIÁRIO; E REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS ORDINÁRIOS. VIGÊNCIA: até o final do exercício finan-
ceiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 
10063/2021 - 08.04.21 - GESPREV - GESTAOPREVIDENCIARIASERVICOSEIRELI - R$ 31.500,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBILIDADE Nº IN00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COMPRA E FORNECIMENTO DE LABO-

RATÓRIO DE ROBÓTICA DESTINADO ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação 
nº IN00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 
FNDE VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10086/2021 - 18.05.21 - ASTHORBARDEN - INDUSTRIA 
E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA - R$ 139.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 10059/2019-CPL
Nº do aditivo: 4º termo aditivo ao contrato nº 10059/2019-CPL, da Tomada de Preço nº 00002/2019 

/ Objeto do aditamento: Adita o prazo em mais 180 (cento e oitenta) dias ao inicialmente contratado 
e modificado pelos 1º, 2º e 3º Termos Aditivos com nova vigência até 11 de setembro de 2021 / 
Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações / Data de assinatura do termo aditivo: 11 
de março de 2021 / Contratante: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa / Contratado: JOÃO 
HIGOR PINTO DIAS – ME

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO

AO CONTRATO Nº 10096/2019-CPL
Nº do aditivo: 6º termo aditivo ao contrato nº 10096/2019-CPL, da Tomada de Preço nº 00006/2019 

/ Objeto do aditamento: Adita o prazo de execução da obra em mais 120 (cento e vinte) dias ao 
inicialmente contratado, e alterado pelos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º termos aditivos, ficando a nova vigência 
até 16 de agosto de 2021 / Fundamentação Legal: Lei nº 8.666/93 e suas alterações / Data de 
assinatura do termo aditivo: 30 de março de 2021 / Contratante: Prefeitura Municipal de Barra de 
Santa Rosa / Contratado: SST CONSTRUTORA EIRELI - EPP

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO
DO CONTRATO Nº 10069/2018-CPL

Tomada de Preços nº 00001/2018. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS 
À CONCLUSÃO DA ESCOLA PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO QUANDÚ 
NESTE MUNICÍPIO. Contratante: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa. Contratado: PEX 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA. Fundamento Legal: A rescisão contratual amigável, por 
acordo entre as partes, em questão encontra amparo no disposto no 78 inciso XII e no inciso II 
do art. 79, ambos da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Data da assinatura da 
rescisão: 09 de março de 2020.

Retroajam-se os efeitos a 09 de março de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO

DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10117/2020-CPL
Torna público a retificação do Extrato do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato nº 10117/2020-

CPL, referente à REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA 
ROSA/PB, publicado no DOU em 06/05/2021 | Edição: 84 | Seção: 3 | Página: 207; no DOE-PB em 
23/04/2021|Nº 17.351 |Página: 37; na FAMUP em 23/04/2021|Edição: 2840 | Página: 12:. Na data de 
abertura do certame, onde se lê Altera o valor para o reequilíbrio econômico-financeiro, que totaliza 
R$ 231.836,10 (Dezessete mil novecentos e trinta e três mil e setenta e oito centavos), passando o 
valor total para R$ 1.039.930,78 (Um milhão e trinta e nove mil novecentos e trinta reais e setenta 
e oito centavos), leia-se Altera o valor para o reequilíbrio econômico-financeiro, que totaliza R$ 
231.933,93 (Duzentos e trinta e um mil novecentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), 
passando o valor total para R$ 1.040.001,61 (Um milhão e quarenta mil e um reais e sessenta e 
um centavos). Esta retificação se faz necessária por incorreção na digitação do valor apostilado.

Barra de Santa Rosa - PB, 28 de Maio de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO 1º TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 10117/2020-CPL

##TEX Torna público a retificação do Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10117/2020-
CPL, referente à REFORMA DO MERCADO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA 
ROSA/PB, publicado no DOU em 06/05/2021 | Edição: 84 | Seção: 3 | Página: 207; no DOE-PB 
em 23/04/2021|Nº 17.351 |Página: 37; na FAMUP em 23/04/2021|Edição: 2840 | Página: 12:. Na 
data de abertura do certame, onde se lê Adita o valor em R$ 26.340,80 (Vinte e seis mil trezentos 
e quarenta reais e oitenta centavos), ficando o valor total do contrato em R$ 1.066.271,58 (Um 
milhão sessenta e seis mil duzentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos), leia-se 
Adita o valor em R$ 26.353,87 (Vinte e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete 
centavos), ficando o valor total do contrato em R$ 1.066.355,48 (Um milhão sessenta e seis mil 
trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos). Esta retificação se faz necessária 
por incorreção na digitação do valor aditado.

Barra de Santa Rosa - PB, 28 de Maio de 2021
JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
HOMOLOGAÇÃO

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

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00016/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 
UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DESTA EDILIDADE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: RAINHA 
EMPREITEIRA LTDA – ME - R$ 198.000,00.

Barra de Santana - PB, 27 de Maio de 2021
CACILDA FARIAS LOPES DE ANDRADE

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTANA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO COMPACTADOR PARA A COLETA, TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DESTA EDILIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00016/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Barra de Santana: 02.070 Secretaria 
de Infraestrutura – 15 122 2002 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 
– 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até 27/05/2022. PAR-
TES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santana e: CT Nº 03501/2021 - 27.05.21 
- RAINHA EMPREITEIRA LTDA - ME - R$ 198.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00015/2021
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 DV00015/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE WEBDESIGNER 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE E 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM–PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOHN WAYNE MATIAS DE ALMEIDA 
FORMIGA - R$ 48.860,00.

Belém - PB, 28 de Maio de 2021
ALINE BARBOSA DE LIMA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO 
AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DE BELÉM/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00008/2021. DOTAÇÃO: 02.10 SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA E MEIO AMBIENTE 20.606.2014.2116 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 
DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 001.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 920.3.3.90.36.00 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 921.3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 28/05/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitu-
ra Municipal de Belém e: CT Nº 00082/2021 - 28.05.21 - CLEDSON LIMA ALMEIDA - R$ 26.400,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
EXTRATO DE DISPENSA

E RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00008/2021. OBJETO: FORNECIMENTO DE 

INSUMOS DESTINADOS A ATENDER PACIENTES COM SUSPEITAS E ACOMETIDOS PELO 
COVID–19. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 2º, I, da Medida Provisória nº 1.047/21. AUTORIZAÇÃO: 
Secretaria Saude. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 28/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABEDELO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00069/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 13:00 horas do dia 11 de Junho 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DO TIPO 
CAMINHONETE, VISANDO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, EM SUA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
08:00 as 14:00h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: 
sescab.licitacao@cabedelo.pb.gov.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; 
www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 28 de Maio de 2021
RENATA SALGADO ARAGÃO

Pregoeira Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Senador Rui Carneiro, S/N - Centro - Congo - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; 
Decreto Municipal nº 019/2011/99; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores 
das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3359–1100. E-mail: licitacaocongo@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.
br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado. 

Congo - PB, 28 de Maio de 2021
RAFAEL DE FARIAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2021
A Prefeitura de Coremas/PB, vem através da seu Presidente da CPL, torna público que realizará 

a Tomada de Preços Nº 002/2021 (Processo Administrativo nº 078/2021). Vejamos a seguir: Objeto: 
Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de engenharia na construção da Praça 
da Bandeira (Dra. Chaguinha) localizada na frente da Prefeitura de Coremas-PB, conforme planilha 
orçamentária de custo (Recursos próprios do Município). Repartição/setor interessado: Secretaria 
Municipal de Urbanismo. Data prevista para realização da sessão publicação: 15/06/2021. Horário 
prevista para início da sessão publicação: 08:00 (Oito horas). Local previsto para realizada a sessão 
pública e recebimento e abertura dos envelopes (proposta e habilitação): Rua Maria Alves Barbosa, 
S/N, Bairro: Centro, CEP: 58770-000, Cidade: Coremas/PB (Auditório do Centro de Cultura Shaolin). 
Download do edital: www.coremas.pb.gov.br ou Rua Capitão Antônio Leite, Nº 65, Bairro: Centro, 
Cidade: Coremas/PB (horário de expediente da CPL é das 08h00min (oito horas) às 12h00min (doze 
horas). Recomendações do Presidente da CPL: a) Os interessados, durante sua permanência na 
sala (Auditório) fiquem a uma distante mínima uns dos outros de 2,5 (Dois metros e meio) fila sim 
e outra não; b) Os interessados maiores de 60 anos e os portadores de doenças crônicas, que 
compõem risco de aumento de mortalidade pela COVID-19, poderá nomear um procurador; c) No 
dia da realização da Sessão Pública, terão acesso até o limite de 20 (Vinte) pessoas, incluindo 
nesta conta, os membros da mesa julgadora, os credenciados e outros; d) Pessoas com sintomas 
(Gripe, Tosse, Febre, Dores de Cabeça/cordo e com dificuldade de respirar), poderá nomear um 
procurador; e) É obrigatório para todas as pessoas durante sua permanência na Sessão Pública 
usar uma máscara e evitar contato físico, para sua maior segurança.

Coremas/PB, 28 de maio de 2021.
Francielho Alves Barreto

Presidente da CPL

PREFEITURA DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE RESULTADO DE HABILJTAÇÃO E CHAMAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 0012/2012
A Comissão Permanente de Licitação, vem apresentar o resultado do julgamento da fase de ha-

bilitação do Pregão Presencial nº 0012/2021, em conformidade com o quadro demonstrativo abaixo: 

EMPRESA CNPJ ITEM DO EDITAL

EMPRESA HABILITADA

DA Mata Representações 26.620.865/0001-44
Atendeu aos pré-requisitos 
do edital

EMPRESAS DESCLASSIFICADAS

KLU Locações 21.969.026/0001-12 9.2.6

Porto Seguro 05.445.711/0001-93 9.2.2

Costeira locações 08.228.979/0001-61 9.2.8

VR EMPREENDIMENTOS 40.786.019/0001-20 9.2.3 – 9.2.6 

ATUAL NOSSA SENHORA 33.419.269/0001-66 9.2.1 – 9.2.5 – 9.2.6 
Diante do resultado demonstrado no quadro acima, convocamos as empresas: BLT Locações, APS 
Transporte, Almeida Turismo, O&L Rent Car, Satevi Locadora, Chave Car e Nova Turismo para 
a abertura das suas respectivas habilitações e para a disputa dos demais itens ora licitados no 
certame supracitado, no dia 15/06/2021 às 10:00hrs da manhã, no local: Praça dos Três Poderes 
S/N. Dúvidas e informações, poderá ser obtida das 08:00 as 13:00 dos dias úteis ou através do 
e-mail: licitacao@cruzdoespiritosanto.pb.gov.br

Cruz do Espírito Santo – PB, 28 de Maio de 2021
CYNTIA DE MIRANDA CUNHA

PREGOEIRA OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ
EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIALNº. 008/2021
Extrato de Julgamento de Recurso. Modalidade: Pregão Presencial nº008/2020 –cujoObjeto é: 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS”.Decisão: 
PROCEDENTE PARCIAL o recursoapresentado pela FUNDAÇÃO RUBENS DUTRA SEGUNDO, 
mantendo, entretanto, inalterada a decisão anteriormente prolatada, declarando INABILITADA a 
RECORRENTE. As razões dejulgamento se encontram disponibilizadas noSetor de Licitações da 
Prefeitura de Caturité/PB, à Rua João Queiroga, N°. 18, Centro, no horário de expediente. Refe-
rência legal: Lei nº 10.520/2002 e 8.666/93.Data do Julgamento doRecurso: 26/05/2021. Vistas do 
processo poderão ser obtidasperante a Comissão Permanente de Licitação. 

Caturité– PB, 27 de maiode 2021.
DENISE BARBOSA FERREIRA DA SILVA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNIIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 00003/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, às 10:00 
horas do dia 18 de junho de 2021, Chamada Pública de Compras objetivando: Contratação de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos, para atender as demandas da Secretaria 
de Saúde/Fundo Municipal de Saúde do município de Conceição - PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Federal nº. 3.555/2000. 
Informações: no horário 08h00min ás 14h00min dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3453-2486. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Conceição - PB, 27 de maio de 2021
DAMARIS HENRIQUE DE FIGUEIREDO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

INSTRUMENTO: TERMO ADITIVOA TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2019
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÍ/PB E A EMPRESA LUMAR ENGENHARIA 

LTDA-ME.
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR 

A CONCLUSÃO DE 01 (uma) ESCOLA COM 06 (seis) SALAS DE AULA NA RUA DR. JOSIVAN 
ESTEVAN.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57 de lei 8.666/93, alterações Art. 65, I – Lei 8.666/93, 
e alterações.PRAZO CONTRATUAL: A vigência desta prorrogação passará a vigorar a partir de 
08/06/2021 ficando prorrogado até 03/01/2022 prazo de EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO 
DE 01 (UMA) ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NA RUA DR. JOSIVAN ESTEVAN – que ini-
cialmente eram 210 (Duzentos e Dez) dias, conforme Clausula Segunda, do Contrato Nº 00035/2019, 
referente á Tomada de Preço Nº 00001/2019, Homologada em 11 de Junho de 2019, Art. 57 da lei 
8.666/93, alterações Art. 65 I, Lei nº 8.666/93 e alterações, e este termo aditivo. Signatários: JOSÉ 
RIBEIRO DE OLIVEIRA E LUMAR ENGENHARIA LTDA - ME– Cubati/PB,28 de Maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO
AVISO DE EDITAL

DE CHAMADA PÚBLICA N°002/2021
A Prefeitura Municipal de Damião/PB, torna público que fará realizar através da Comissão 

Permanente de Licitação, sediada na Rua Juviniano Gomes de Lima, SN - Centro - Damião - PB , 
Chamada Pública para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar, considerando o 
disposto no art. 21, da Lei 11.947/2009 e Resolução CD/FNDE 06/2020. Os grupos informais e/
ou formais interessados deverão apresentar sua documentação e projeto de venda até o dia 21 
de junho de 2021, às 14:30 horas. Informações: no horário das 08:00 às12:00 dos dias úteis, no 
endereço supracitado. Telefone: (083) 3635-1013.

Damião/PB, 28 de Maio de 2021.
JARKISOMIR OLIVEIRA SANTOS

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 07:15 horas do dia 11 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA 
DE PNEUS (DE PRIMEIRA LINHA), CÂMARAS DE AR E COLETES, destinados aos VEÍCULOS, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ACRÍCOLAS, pertencentes a esta Prefeitura. 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 1002/09; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 
11:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33771058. E-mail: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br. Edital: www.pmdonaines.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 25 de Maio de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antenor Navarro, 837 - Centro - Esperança - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de kit teste 
rápido para detecção de anticorpos da COVID–19 em usuários do Município de Esperança com 
quadro clinico com o coronavírus (SARS–COV–2), seguindo o art. 5º da Medida Provisória nº 
1.047/21. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 07 de Junho de 2021. Início da fase de 
lances: 09:01 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 10024/19; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e ainda, especialmente, 
a Medida Provisória nº 1.047, de 03 de maio de 2021. Informações: das 08h00min Às 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3361–3801. E-mail: cpl@esperanca.pb.gov.
br. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Esperança - PB, 28 de Maio de 2021.
JUVENCIO RODRIGUES NETO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de materiais gráficos, destinados a atender as necessidades das Secretarias 
municipais e Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº 
AD00002/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00002/2021, decorrente do processo licitatório mo-
dalidade Pregão Presencial nº 004/2021, realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE 
DENTRO. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Esperança: 09.009–FUNDO MUNICIPAL 
DE SAUDE 09009.10.301.1017.2030 – MANUT DAS ATIV DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE 
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 211 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 214. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Mu-
nicipal de Esperança e: CT Nº 00162/2021 - 25.05.21 - MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVICOS 
EIRELI - R$ 104.618,75.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00007/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
MEDICO–HOSPITALAR DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE; HOMOLOGO o correspondente 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE 
MEDICAMENTOS LTDA - R$ 247.536,52; MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
HOSPITALAR EIRELI - R$ 1.698,00; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 15.421,20

Gado Bravo - PB, 26 de Maio de 2021
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021. SRP
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antonio André, 39, 1° Andar - Centro - Guarabira - PB, às 13h00min, do dia 10 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisições parceladas de ma-
teriais de informática para melhor atender as necessidades da administração municipal. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal 
nº 20/2007. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, no endereço su-
pracitado. Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br.

Guarabira - PB, 28 de Junho de 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisições de Livros Didáticos para distribuição com os alunos da Rede Infantil do 
Município de Guarabira. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00036/2021. DOTAÇÃO: 
RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 
2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 � Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exer-
cício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00251/2021 - 19.05.21 - EUREKA INOVACOES EDUCACIONAIS LTDA - R$ 477.972,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisições parceladas de Materiais de Construção diversos para melhor atender as ne-
cessidades da Administração Municipal. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00028/2021. 
DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / PROGRAMAS / OUTROS Dotação consignada no orçamento 
vigente 2021 Elemento de despesa 3.3.90.30.01 – Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Guarabira e: CT Nº 
00245/2021 - 11.05.21 - KELLEN CRISTINA DA SILVA COPPI - R$ 230.367,87; CT Nº 00246/2021 - 
11.05.21 - EDILEUZA OLIVEIRA DA SILVA - R$ 314.524,70; CT Nº 00247/2021 - 11.05.21 - TACIEL 
DA SILVA SANTOS - R$ 200.715,75.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de maio de 2021         26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de pneus e câmara de ar, de acordo com o Pregão 
Presencial nº 00013/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA.
CONTRATADA: FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME – CNPJ 03.517.351/0001-62
OBJETO: Aquisição de pneus e câmara de ar para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes 

ao município, aos locados ou a disposição do município de Ibiara.
VALOR GLOBAL DE: R$ 127.885,00 (cento e vinte e sete mil oitocentos e oitenta e cinco reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 27 de Maio de 2021.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO 

INSTRUMENTO: Contrato para aquisição de pneus e câmara de ar, de acordo com o Pregão 
Presencial nº 00013/2021. 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA.
CONTRATADA: LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS – MEI, cadastrada no CNPJ n° 

15.457.996/0001-36
OBJETO: Aquisição de pneus e câmara de ar para os veículos e máquinas pesadas, pertencentes 

ao município, aos locados ou a disposição do município de Ibiara.
VALOR GLOBAL DE: R$ 211.602,00 (duzentos e onze mil seiscentos e dois reais)
PRAZO: Da assinatura do contrato até 31.12.2021.

Ibiara - PB, 27 de Maio de 2021.
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: Contrato para fornecimento de refeições, de acordo com o Pregão Presencial 
nº 00016/2021. 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal de Ibiara
CONTRATADO: JAILSON GALDINO DE LIMA - CNPJ 31.227.207/0001-27
OBJETO: Fornecimento de lanches e refeições.     
VALOR GLOBAL DE: R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)
PRAZO:  Da assinatura do contrato até 31.12.2021

Ibiara - PB, 27 de Maio de 2021
FRANCISCO NENIVALDO DE SOUSA 

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021
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 PRESEN-
CIAL Nº 00018/2021, do tipo menor preço por item, para a contratação de empresa ou pessoa física 
para a locação de veículo atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, cuja abertura 
será no dia 10.06.2021 às 08:30 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, 28 de Maio de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00019/2021, do tipo menor preço por item, para a aquisição de equipamento e material perma-
nente destinados a Unidade Mista de Saúde Paulo Bezerra, cuja abertura será no dia 10.06.2021 
às 11:00 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 ende-
reço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 28 de Maio de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00019/2021
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 DV00019/2021, 
que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE DESONVOL-
VIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE IGARACY – PB; RATIFICO o correspondente procedi-
mento e ADJUDICO o seu objeto a: BENEDITO ESTEVAM DA SILVA 06862608487 - R$ 8.550,00.

Igaracy - PB, 25 de Maio de 2021
JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00019/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA O SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE DESONVOLVIMENTO DO PORTAL DO MUNICIPIO DE 
IGARACY – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções. AUTORIZAÇÃO: Gabinete do Prefeito. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 25/05/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE  IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00008/2021, em 11.02.2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES B-2 EIRELI
OBJETO CONTRATUAL: Aquisição de combustíveis, destinados aos veículos da propriedade 

deste prefeitura, locados, contratados, a disposição ou vinculados a atividades publica municipal 
por disposição legal.

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

Igaracy-PB, 28 de Maio de 2021
José Carneiro Almeida da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00026/2021, onde 

se lê: “Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, através de serviços mecânico, 
elétrico, ar condicionado, lanternagem, pintura estofamento e pneus, com fornecimento de peças 
genuínas ou originais, acessórias e produtos em geral, para os veículos leves e pesados perten-
centes a frota municipal”; leia-se: “Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
através de serviços mecânico, elétrico, ar condicionado, lanternagem, pintura e estofamento, com 
fornecimento de peças genuínas ou originais, acessórias e produtos em geral, para os veículos 
leves e pesados pertencentes a frota municipal”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, Praça Vila do Imperador, 160 - Centro - Ingá - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 3394–1236. E-mail: licitacaoinga@gmail.com. 

Ingá - PB, 28 de Maio de 2021
CLEBERTO DE SOUZA ARAÚJO ANDRADE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMACULADA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMACULADA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Caetano, 92 - Centro - Imaculada - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de insumos, materiais descartáveis hospitalar para atender as necessidades de consumo das 
unidades de saúde do município. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Junho de 
2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 14/06/2021. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 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: licitacaopmi2021@gmail.com. Edital: http://www.imaculada.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Imaculada - PB, 28 de maio de 2021
JOSÉ GILSON PEREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO N.º 05.800/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10.023/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE - SMS

Com base nas informações constantes no Processo nº. 05.800/2021, referente à Dispensa de 
Licitação n°. 10.023/2021, embasado nos Pareceres da Assessoria Jurídica, e da Engenharia Clínica 
e no Relatório da Comissão Setorial de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido 
e o objeto em favor da empresa: HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA, inscrito sob o nº. 
CNPJ: 13.583.677/0001-41, item 01, no valor total de R$ 1.400.400,00 (hum milhão quatrocentos 
mil e quatrocentos reais), para contratação do objeto em referência, com base no Art.24, Inciso IV, 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art.64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 27 de maio de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 070015/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.013/2021
DATA DE ABERTURA: 14/06/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE 

LABORATÓRIO, COM EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA O INSTITUTO 
CÂNDIDA VARGAS.

O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo Ele-
trônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados no prazo 
prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da licitação 874708, 
e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: AIH. Consultas com 
a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 
17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. Fundamentação legal: 
Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, Decretos Municipais nº 
4.985/2003, 7.884/2013, 9.280/2019, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei Federal nº 8.666/1993.
Chave CGM: T454-I9LB-VAAK-DCY6

João Pessoa, 27 de Maio de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa/SEPLAN – CNPJ/CPF: Nº 08.778.326/0001-56,
torna público que requereu à SEMAM  –   Secretaria  Municipal  de  Meio  Ambiente, Licença 

Prévia para PROPOSTA DE MELHORIA VIÁRIA – PONTE DE LIGAÇÃO 03 RUAS / ANEL EXTERNO 
UFPB, no bairro dos Bancários, em João Pessoa - PB.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO N.º 05.800/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10.023/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE - SMS

Com base nas informações constantes no Processo nº. 05.800/2021, referente à Dispensa de 
Licitação n°. 10.023/2021, embasado nos Pareceres da Assessoria Jurídica, e da Engenharia Clínica 
e no Relatório da Comissão Setorial de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido 
e o objeto em favor da empresa: HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA, inscrito sob o nº. 
CNPJ: 13.583.677/0001-41, item 01, no valor total de R$ 1.400.400,00 (hum milhão quatrocentos 
mil e quatrocentos reais), para contratação do objeto em referência, com base no Art.24, Inciso IV, 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art.64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 27 de maio de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTIVA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71011/2020 
CHAVE CGM 1ZOY-0GHX-G30D-0GM3

A Prefeitura Municipal de João pessoa, através da Comissão Especial de Licitação do Programa 
“João Pessoa Sustentável”, instituída através do Decreto Municipal Nº 9.672/2021, torna público que 
fará realizar o certame de Pregão Eletrônico nº 71011/2020, por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação – INTERNET, na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051, do tipo menor preço unitário (por item), com recursos próprios e do 
Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR – BID, a ser realizada no dia 10/06/2021, às 09:00 horas 
(horário de Brasília), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
PARA A ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 
E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, FINANCIADO COM RECURSOS DO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 4444/OC-BR (BR-L 1421). A cópia do Edital e seus anexos 
estão à disposição dos interessados na plataforma https://www.comprasgovernamentais.org.br 
(Comprasnet) – UASG 982051 e no Portal da Transparência do Município de João Pessoa, no 
link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5369. Qualquer informação será 
prestada através do link acima citado.

João Pessoa, 28 de maio de 2021.
Vandeivi Amâncio

Presidente da Comissão Especial de Licitação
Programa “João Pessoa Sustentável”

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 070015/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.013/2021
DATA DE ABERTURA: 14/06/2021 – ÀS: 09:00h.
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE 

LABORATÓRIO, COM EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO PARA O INSTITUTO 
CÂNDIDA VARGAS.

O Instituto Cândida Vargas, através de sua Pregoeira, Srª. Karla Renata Marinho Alves, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão do tipo 
Eletrônico, sob o critério do menor preço por lote. O Edital ficará à disposição dos interessados 
no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.licitacoes-e.com.br, sob o número da lici-
tação 874708, e no site http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes. Fonte de Recursos: 
AIH. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO ÚNICO de 08h00min às 
12h00min e 14h00min às 17h00min, no Fone: (83) 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com. 
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e 10.024/2019, 
Decretos Municipais nº 4.985/2003, 7.884/2013, 9.280/2019, 9.607/2020 e, subsidiariamente, Lei 
Federal nº 8.666/1993.Chave CGM: T454-I9LB-VAAK-DCY6

João Pessoa, 27 de Maio de 2021. 
Karla Renata Marinho Alves

Pregoeira CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS

RESULTADO JULGAMENTO RECURSO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº 050405/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23.028/2020
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 
EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA OMNIMED.

O INSTITUTO CANDIDA VARGAS, através da Pregoeira Rafaela Pontes Savino, tornar público 
que após análise do recurso interposto pela empresa: MEGA SOLUÇÕES CIENTÍFICA E LOCAÇÃO 
LTDA - ME - CNPJ.: 12.086.330/0001-20. DECIDE:

Julgar pelo conhecimento do recurso interposto e no mérito negar provimento ao pedido da re-
corrente, conforme parecer técnico constante nos autos do processo. Com a decisão, fica inalterada 
a decisão da pregoeira. Maiores informações, na Av. Coremas, nº 865 – Jaguaribe – João Pessoa/
PB, Setor de Licitação, no horário único de 08h00min às 12h00min e 14h00min às 17h00min, no 
Fone: 83. 3214-1805 ou pelo e-mail licitacaoicv@gmail.com

João Pessoa, 28 de Maio de 2021. 
Rafaela Pontes Savino 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROCESSO N.º 05.800/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10.023/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Objeto: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE-
CRETARIA MUNCIPAL DE SAÚDE - SMS

Com base nas informações constantes no Processo nº. 05.800/2021, referente à Dispensa de 
Licitação n°. 10.023/2021, embasado nos Pareceres da Assessoria Jurídica, e da Engenharia Clínica 
e no Relatório da Comissão Setorial de Licitação, e em cumprimento aos termos do Artigo 43, inciso 
VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO E ADJUDICO o procedimento ora escolhido 
e o objeto em favor da empresa: HOSPLAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA, inscrito sob o nº. 
CNPJ: 13.583.677/0001-41, item 01, no valor total de R$ 1.400.400,00 (hum milhão quatrocentos 
mil e quatrocentos reais), para contratação do objeto em referência, com base no Art.24, Inciso IV, 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura 
do instrumento de contrato, nos termos do Art.64, caput, do citado diploma legal.

João Pessoa, 27 de maio de 2021.
Fábio Antônio da Rocha Souza

Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DP00010/2021
Nos termos dos elementos constante da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00010/2021, 
que objetiva: Aquisição de câmara conservadora para armazenamento de vacinas/outros para melhor 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Logradouro/PB; RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA 
SAÚDE LTDAE - R$ 12.500,00 – Doze Mil e Quinhentos Reais.

Logradouro - PB, 26 de maio de 2021.
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de câmara conservadora para armazenamento de vacinas/outros para melhor 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Logradouro/PB. FUNDAMENTO 
LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00010/2021. RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS ORIUNDOS 
DO COVID-19 - Dotação consignada no orçamento vigente - Elemento de despesa - 3.3.90.30.01 
- Material de Consumo. VIGÊNCIA: Dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE LOGRADOURO e EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAE - R$ 
12.500,00 – Doze Mil e Quinhentos Reais - CT Nº 00034/2021 – 26.05.2021.

JOSÉ MARINALDO DA CRUZ
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI
 AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, torna público para conhecimento dos interessados nos 

termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 
123/2006 alterações, Decreto n.º 10.024/2019, bem como toda legislação correlata, que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço. Objeto: Aquisição de kits de gêneros 
alimentícios para distribuição aos alunos rede pública municipal de ensino de Mari/pb, conforme 
descrito e especificado no edital e seus anexos. Endereço eletrônico onde será realizado o pregão: 
www.portaldecompraspublicas.com.br. Abertura das propostas e sessão pública: 14/06/2021 às 
09h01mim. O edital e seus anexos poderão ser obtidos nos seguintes endereços: www.portalde-
compraspublicas.com.br e http://www.mari.pb.gov.br/licitacoes/. Demais informações pelo e-mail; 
cpl.mari.2017@gmail.com, ou na CPL no endereço, Rua Antônio de Luna Freire, 146 – Centro – 
Mari-Pb, no horário de expediente normal de 08h00min as 12h00min.

Mari, 27 de maio de 2021.
Joao Acássio Nascimento de Oliveira 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 006/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Medicamentos. 
Data de abertura: 09/06/2021 às 14h30min (Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos 
pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura 
de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de expediente das 
12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. Outras informações 
pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 28 de maio de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2021
A Prefeitura Municipal de Matinhas – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 007/2021, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é a Aquisição de Material Medico 
Hospitalar. Data de abertura: 10/06/2021 às 15h00min (Horário Local). Cópia do Edital e demais 
documentos pertinentes estarão à disposição no site www.tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações 
da Prefeitura de Matinhas, à Avenida Antônio Mariz 89 - Centro - Matinhas - PB no horário de 
expediente das 12:00 as 18:00 horas dos dias úteis através do E-mail: cpl.matinhas@gmail.com. 
Outras informações pelo Telefone (83) 36371001

Matinhas, 28 de maio de 2021.
Gleryston Maxwell Marques De Farias

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE DECLARAÇÃO DE VENCEDOR

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 0003/2021 – PMPF
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0027/2021 – PMPF

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de PEDRAS DE FOGO, Estado da Paraíba, no uso 
das atribuições, e observadas às disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93, DECLARA VENCEDORES do Pregão Presencial nº 0003/2021- PMPF as 
seguintes empresas: - FOCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 39.829.918/0001-83. 
Item(s): 4 - 7 - 8 - 11 - 16 - 23 - 24 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 59 - 60 - 61 - 62 
- 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 88 
- 89 - 91 - 92 - 93 - 96 - 105 - 108 - 110 - 114 - 115 - 117 - 118 - 120 - 121 - 124 - 125 - 126 - 128 
- 129 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 137 - 139 - 141 - 143 - 155 - 156 - 160 - 161 - 162 - 166 - 167 
- 168 - 172 - 174 - 175 - 176 - 178 - 182 - 183 - 184 - 185 - 188 - 189 - 190 - 192 - 200 - 202 - 204 
- 207 - 209 - 225 - 226 - 227 - 231 - 232 - 234 - 235 - 237 - 241 - 242 - 243 - 245 - 247 - 248 - 249 
- 250 - 252 - 253 - 254 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 273 - 274 - 280 - 282 - 283 - 284 - 
285 - 286. com o valor de: R$ 247.183,49, TACIEL DA SILVA SANTOS. CNPJ: 37.639.423/0001-66. 
Item(s): 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 10 - 17 - 18 - 21 - 22 - 25 - 26 - 35 - 36 - 38 - 39 - 40 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 
- 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 57 - 58 - 72 - 76 - 77 - 94 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 106 
- 107 - 109 - 112 - 113 - 116 - 119 - 122 - 123 - 127 - 130 - 136 - 144 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 
- 151 - 152 - 153 - 154 - 158 - 159 - 163 - 164 - 165 - 169 - 177 - 179 - 180 - 181 - 186 - 187 - 191 
- 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 201 - 203 - 205 - 206 - 208 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 
- 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 229 - 230 - 233 - 236 - 238 - 239 - 240 
- 244 - 246 - 255 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 275 - 276 - 277 - 278 – 279, 
com o valor de: R$ 207.658,88, V & V LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI. CNPJ: 
11.747.585/0001-24. Item(s): 27 - 28 - 29. Com o valor de: R$ 3.006,78. Totalizando o valor global 
de: R$ 457.849,15. Fica aberto o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas para que as licitantes 
manifestação sua intenção de recurso. Após o protocolo da manifestação de recurso, lhe será 
concedido o prazo de (03) três dias úteis para apresentação das razões do recurso por escrito, 
podendo juntar memoriais, facultando-se aos demais licitantes a oportunidade de apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo recorrente, 
sendo-lhe assegurada vista imediata dos autos.

MAURO CÉSAR LEITE SIQUEIRA
Pregoeiro PEDRAS DE FOGO-PB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021
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, 
para: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES COM 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATÉRIAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E DISPOSI-
TIVOS AUXILIARES, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ/PB. Abertura da 
sessão pública: 09:00 horas do dia 14 de Junho de 2021. Início da fase de lances: 09:05 horas do 
dia 14 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) 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, 18 de Maio de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 020/2021 SRP
A Prefeitura Municipal de Puxinanã – PB, através do Pregoeiro abaixo transcrito, TORNA PÚ-

BLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta Licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL nº. 020/2021 SRP, do tipo “Menor Preço”, cujo objeto é o Sistema de Registros de 
preços para eventual aquisição de peças automotivas. Data de abertura: 10/06/2021 às 10h00min 
(Horário Local). Cópia do Edital e demais documentos pertinentes estarão à disposição no site www.
tce.pb.gov.br e no Setor de Licitações da Prefeitura de Puxinanã, à Av. Vinte e Oito de Janeiro, 
20 – Centro – Puxinanã - PB no horário de expediente através do E-mail: cml.puxinana@gmail.
com. Outras informações pelo Telefone (83) 3380-1007

Puxinanã, 28 de maio de 2021.
Gisley Morais Souto

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 11:00 horas do dia 10 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS, RESIDUOS URBANOS E DE COBSTRUÇÃO 
CIVIL COM REMOÇÃO PARA LOCAL ADEQUADO. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001/10; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@
gmail.com. Edital: www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 28 de maio de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021. DOTAÇÃO: RE-
CURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA: 20.400 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
E ESPORTE 12 361 0010 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12 
361 0050 2037 MANUTENÇÃO FUNDEB 40% 4490.52 99 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER-
MANENTE 20.600. VIGÊNCIA: ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. PARTES 
CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA E: CT Nº 00049/2021 - 24.05.21 
- R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - R$ 34.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
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 08:00 horas 
do dia 14 de Junho 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: 
AQUISIÇÃO DE MILHO IN NATURA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, PB. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-1767. E-mail: pmsrlicitapublica@ 
gmail. com. Edital: /e ditais; www.tce.pb.gov. br. 

Santa Rita - PB, 28de Maio de 2021
MARIA NEUMA DIAS

Pregoeira Oficial

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

A Prefeitura Municipal de Santa Rita, PB, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, 
comunica que foi protocolado pela Construtora Gurgel Soares Ltda, CNPJ 05.052.764/0001-44, 
impugnação do instrumento convocatório da licitação em epígrafe. Comunica também o adiamento 
do referido certame para o dia 17 de junho de 2021, às 09:30, na sede da CPL, sediada na Rua 
Virgínio Veloso Borges –, S/N - Loteamento Jardim Miritânia - Santa Rita – PB.  Informações: no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99812-
1795. E-mail: pmsrlicitapublica@gmail.com. Edital: https://licitacoes.santarita.pb.gov.br/categoria/e 
ditais; www.tce.pb.gov.br. 

Santa Rita - PB, 28de maio de 2021.
MARIA NEUMA DIAS

Presidente – CPL/PMSR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº019/2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº004/2021. 1.0 - DO OBJETIVO.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.2.0- DO RESULTADO.- 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. Santa Rita - PB, 25 de maio de 2021.EDILENE DA SILVA 
SANTOS. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2021
Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, 

referente ao Pregão Eletrônico nº 00017/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada 
na realização de exames laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
município de São Bentinho/PB; REVOGO o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: 
Razões de interesse público.

São Bentinho - PB, 26 de Maio de 2021
MÔNICA DOS SANTOS FERREIRA

Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00023/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a Aquisição parcelada de material de construção e 

hidráulico destinado as diversas secretarias do município de São Bentinho e ao Fundo Municipal 
de Saúde, Recursos: previstos no orçamento vigente. Data e local,  08:30 horas do dia 14 de 
Junho de 2021, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br. E-mail: saobentinhopb.
licitacoes@gmail.com. Edital: www.saobentinho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecom-
praspublicas.com.br. 

São Bentinho - PB, 28 de Maio de 2021
MONICA PEREIRA DOS SANTOS

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição parcelada de material elétrico destinado ás diversas secretarias do município 
de São Bentinho e ao Fundo Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 
00008/2021. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de São Bentinho e: CT Nº 00079/2021 - 17.05.21 - CANAPU COMÉRCIO DE 
DISTRINUIÇÃO LTDA - R$ 45.990,00; CT Nº 00080/2021 - 17.05.21 - CENTRAL DO CONSTRU-
TOR - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - R$ 57.195,50; CT 
Nº 00081/2021 - 17.05.21 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI - R$ 53.641,90; CT Nº 
00082/2021 - 17.05.21 - FRANCISCO SOARES BANDEIRA - R$ 154.822,80; CT Nº 00083/2021 
- 17.05.21 - LUMINOZA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E TELEFONIA 
LTDA - R$ 17.300,50.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECU-
ÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA: 
ADUÇÃO, REERVAÇÃO, REDE DE DISTRIBUIÇÃO E LIGAÇÕES DOMICILIARES, NO DISTRITO 
DE SANTA MARIA, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa 
nº DP00004/2019. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Tigre e: CT Nº 01201/2019 - SERVICON 
- SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 07.540.724/0001-77 - 5º Aditivo - prorroga 
o prazo por mais 90 dias, FICANDO A VIGÊNCIA ATÉ 28.08.2021. 

São João do Tigre – PB, 28 de Maio de 2021
MÁRCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL  DE SÃO JOSÉ DO BONFIM 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021
A Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB, torna público a licitação sob modalidade 

Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de peças para os veículos das diversas 
secretarias e do Fundo Municipal de Assistência Social e Saúde do município de São José do Bonfim/
PB. Data e horário limite do recebimento das propostas: até às 08:45:hs/min do dia 11/06/2021. Data 
e horário do início da disputa: 09:00hs/mim do dia 11/06/2021. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, 
Decreto Nº 10.024/2019, Decreto Municipal de N° 124/2020, Lei Nº 8.666/1993 e subsidiárias. 
LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: 
Aberto. Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 
12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua José Ferreira, 05 - Centro - São José do Bonfim - PB.

São José do Bonfim – PB, 28 maio de 2021.
Joseildo Alves Monteiro

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00004/2021 

(licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
prestação de Serviços de Pavimentação e Drenagem da Rua Antônio Apolinario e interseção com a 
BR 104/PB, conforme Contrato de Repasse 1065775/2019 (SINCOV 889213), Junto ao Ministério de 
Desenvolvimento Regional. Conforme Termo de Referência. que seria realizada no dia 09 de junho 
de 2021, para o dia 16 de Junho de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: 
Rua Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB. Informações: no 
horário das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. Telefone: (083) 3387–1066. 
E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 28 de Maio de 2021
MARIA DE FATIMA MORENO ESPINOLA ROCINE

Presidente da Comissão

UNIÃO  A
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para dar 

continuidade à empreitada: Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do 
município de Sertãozinho–PB.

LICITANTE DECLARADO VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: MARCELO 
BARBOSA DE OLIVEIRA - Valor: R$ 153.684,52. 

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Rua Dirson Andrade, 103 - Centro - Sertãozinho - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Telefone: (83) 3685–1073.
E-mail: prefeituradesertaozinhopb@gmail.com. .

Sertãozinho - PB, 28 de Maio de 2021
VALDEY JÚNIO XAVIER CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Presencial nº 00045/2021, 

onde se lê: “veículos leves”; leia-se: “veículos pesados”. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no 
horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaoso-
lanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 27 de Maio de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA
AVISO DE ITENS FRACASSADOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2021
A Prefeitura Municipal de Solânea/PB, torna público que foram fracassados os itens 2 ,5, 6, 7, 8,  

9, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 30  do Pregão Eletrônico nº0004/2021, cujo objeto é Aquisição parcelada 
de gêneros alimentícios destinados a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino 
deste Município, em virtude da empresa vencedora não ter comparecido para assinatura do contrato 
e as empresas remanescentes não manifestaram interesse em assumir os mencionados itens no 
preço da primeira colocada. Sendo aberto novo procedimento para aquisição dos itens fracassados.

Solânea - PB, 28 de Maio de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
PUBLICAÇÃO DE NOVA SESSÃO

Pregão Presencial Nº 053/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de 

maiode 2021, às 10:00 horas, na sala da CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à 
Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade 
Pregão Presencial. Objeto da presente licitação consiste em: Contratação de pessoa física ou jurídica 
para prestação de serviços de marcenaria e ferragens suprindo as necessidades do município de 
Sousa/PB.Interessados poderão baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.
pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os 
dias úteis no endereço supracitado com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste 
edital, através de boleto emitido no setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à 
reprodução do mesmo.

Sousa, 28 de maiode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
EXTRATO DE AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO

Pregão Presencial Nº 053/2021
A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que o processo de n° 53/2021 

ocorrido em 26 de maio de 2021 restara DESERTO,tendo em vista que não apareceram empresas in-
teressadas em participar no referido certame.Destafeita,procede a REPUBLICAÇÃO da mesma,para 
a realização de nova sessão que fará realizar no dia 11 de maiode 2021, às 10:00 horas, na sala da 
CPL na PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA, situada à Rua Coronel José Gomes de Sá, Nº 27, 
Centro, Sousa-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial. Objeto da presente 
licitação consiste em: Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de mar-
cenaria e ferragens suprindo as necessidades do município de Sousa/PB.Interessados poderão 
baixar o edital no portal da transparência em http://www.sousa.pb.gov.br/, ou fazer sua retirada no 
horário de expediente das 08:00 às 12:00 horas, em todos os dias úteis no endereço supracitado 
com taxa de R$ 10 (dez) reais pela reprodução impressa deste edital, através de boleto emitido no 
setor de tributos. O valor cobrado é unicamente empregado à reprodução do mesmo.

Sousa, 28 de maiode 2021.
Alyne Santos de Paula

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 059/2021, objeto: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS 
DE DETECÇÃO DO ANTÍGENO DO SARS-COV2 EM AMOSTRAS DE SWAB DE NASOFARINGE, 
PARA FINS DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS, CAUSADOR DA COVID-19, COM 
O OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SOUSA, FRENTE A DE-
MANDA DE CASOS SUSPEITOS E MAIOR IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS CASOS, conforme 
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de:VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS 
LTDA - ME,CNPJ n° 19.142.596/0001-92,valor total: R$ 37.293,75(Trinta e Sete Mil, Duzentos e 
Noventa e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos),itens: 01; e CEPALAB LABORATORIOS LTDA, 
CNPJ n° 02.248.312/0001-44, valor total: R$ 67.500,00 (Sessenta e Sete Mil e Quinhentos Reais), 
itens: 02.CONVOCO os vencedores para assinatura dos respectivos contratos em até 03 (três) 
dias úteis, que poderá ser por meio eletrônico ou via correios. Anãoassinatura decairá do direito e 
sujeitará às penalidades legais.

Sousa, 28 de maio de 2021.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 10:00 horas do dia 11 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA (COMPUTADOR). Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 28 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 15 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE AFLUENTE DO RIO DAS ABERTAS, 
NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.
com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 28 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 390 - Centro - Sumé - PB, às 08:31 horas do dia 16 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DA CIDADE DE SUMÉ/PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento 
legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.
com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 28 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Avenida 

Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 08:30 horas do dia 11 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E SEGURANÇA ELETRÔNICO E 
GRUPO GERADOR. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal 
nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Municipal nº 748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 28 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00049/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Primeiro de Abril, 379 - Centro - Sumé - PB, às 12:00 horas do dia 11 de Junho de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA – CONVÊNIO 
036/2020. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
748/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. In-
formações: no horário das 08:00 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(083) 3353–2274. E-mail: cplsume@gmail.com. Edital: www.sume.pb.gov.br. 

Sumé - PB, 28 de Maio de 2021
DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 21 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviços de transporte 
de diversos por meio de transporte utilitário destinado aos trabalho da secretaria de agricultura 
deste município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal 
nº 005/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 

Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 33951478. Edital: http://www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 26 de Maio de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Presencial nº 00020/2021. OBJETO: Execução dos serviços médicos 

especializados para consultas de cardiologia e exames de eletrocardiograma e de eco cardiograma, 
para atender as demandas operacionais deste Município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte 
empresa 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: Clinica Medica Mais Saude Atividade Medica Ambulatorial Ltda - CNPJ 21.127.638/0001-
68. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Av Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 33951478.

Umbuzeiro - PB, 29 de Maio de 2021
JOSÉ NIVALDO DE ARAÚJO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av 

Carlos Pessoa, 92 - Centro - Umbuzeiro - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Junho de 2021, licitação 
modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de materiais de 
construções diversos, destinados as demandas operacionais desta Prefeitura. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Decreto Municipal nº 005/17; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 
as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33951478. Edital: http://
www.umbuzeiro.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Umbuzeiro - PB, 26 de Maio de 2021
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA

Pregoeiro Oficial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL

TOMADA DE PREÇOS  Nº 001/2021
O TJ-PB, através da Presidente da Comissão de Licitação, torna público, que realizará proce-

dimento licitatório na citada modalidade  no dia 15 de junho de 2021 às 10:00 horas, no auditório 
térreo do Anexo Administrativo João XXIII,  cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em serviços de engenharia para realizar análise estrutural de edificação e para produção de Laudos 
Técnicos; Parecer Técnico conclusivo; Projeto Executivo e Orçamentação, com apresentação dos 
documentos que lhes são inerentes, como a competente planilha orçamentária, cronograma físico-
-financeiro e especificação técnica de materiais e equipamentos, com fito de balizar os serviços 
futuros de recuperação das estruturas de concreto armado do Anexo Administrativo Des. Archimedes 
Souto Maior do Tribunal de Justiça da Paraíba, situado na cidade de João Pessoa/PB, conforme 
especificações estabelecidas no anexo I deste Edital.Demais esclarecimentos poderão ser obtidos 
através do e-mail comilic@tjpb.jus.br . O edital poderá ser obtido através do site do TJ-PB www.
tjpb.jus.br ou através do e-mail da Comissão de Licitação 

João Pessoa,  28  de maio de 2021. 
DIANA COELI DE ARAÚJO VITAL

Presidente da Comissão de Licitação TJ-PB

DER-PB
CONCORRÊNCIA Nº 08/2021
Registro CGE Nº 21-00608-8

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Paraíba - DER/PB, sediado a Av. José 

Américo de Almeida s/n, nesta Capital, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
comunica aos participantes da                 CONCORRÊNCIA Nº 08/2021 (Obras de Implantação, 
Pavimentação(13,5km) e Restauração(12,0km) da Rodovia PB-103, trecho:Tabuleiro/Dona Inês/
Entr.PB-073), que após análise detalhada nas documentações, respaldada na legislação vigente, 
Edital da licitação em epígrafe, considera habilitadas as Empresas: COSAMPA PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA; ESSE ENGENHARIA, SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA; 
CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA e  MAC MESQUITA ANDRADE CONSTRUÇÕES 
LTDA; e inabilitada as Empresas: TAPAJÓS – TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA por 
não cumprir o exigido no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico 
operacional: para: “b” (BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SOLO BRITA na quan-
tidade mínima de 12.000 m³) e CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA por não cumprir o exigido 
no edital no item 10.4.subitem 10.4.1- b., não apresentou atestado técnico operacional: para: “a”( 
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE na quantidade mínima de 12.000 m³).

A CPL comunica que fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação no protocolo 
do DER/PB 

João Pessoa, 28 de maio de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 00001/2021
PROCESSO LICITATÓRIO N° 00005/2021

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 
43, inciso VI, da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, acolho parecer da Assessoria Jurídica, 
ADJUDICO e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto o CONTRATAÇÃO 
DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE 
ESPECÍFICO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, ora licitado em favor da 
empresa: ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, 
CNPJ: 09.196.974/0001-67, ganhadora de todos os itens, quais sejam, 01 a 03, pelo valor global 
de R$ 87.360,00 (OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS). Com base no Art. 
4º, Inciso XXII, da Lei n° 10.520/2002, em consequência, fica convocado o adjudicatário para 
assinatura da Ata de Registro de Preços e o consequente Instrumento Contratual, nos termos do 
art. 64, caput, da Lei nº. 8.666/93, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 desta lei.

Santa Rita - PB, 03 de Maio de 2021.
 FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00005/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 01.010 – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA -  01 031 2001 

2001 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A FUNÇÃO LEGISLATIVA - 3390.40 – SER-
VIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

VIGÊNCIA: DE 03/05/2021 A 03/05/2021
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA, CNPJ: 08.607.012/0001-90, SIGNA-

TÁRIO: FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA (PRESIDENTE), CPF N.º 543.784.864-15
CONTRATADO: ETICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA 

LTDA, CNPJ: 09.196.974/0001-67,SIGNATÁRIO: JOSÉ RENATO PEREIRA CORREIA NUNES, 
CPF: 789.521.824-72.

VALOR TOTAL: R$ 87.360,00 (OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E SESSENTA REAIS)
Santa Rita - PB, 03 de Maio de 2021.

 FRANCISCO MEDEIROS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA

ALTA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 19.778.247/0001-61 Torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabelo a Licença 
de Operação para Construção Multidisciplinar com 32 unidades habitacionais situados à Rua 
Projetada (VL-16), SN, QD 27, lote 17A Lot. Praia mar - Cabedelo/PB.

Genesis Empreendimentos e Construções SPE LTDA – CNPJ: 35.540.963/0001-62, torna público 
que requereu a SEMAPA - Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura à licença prévia para 
construção de uma edificação multifamiliar, localizado na Rua Clovis de Holanda Calado com à Rua 
Cap. Eumenes Gonçalves Martins – Intermares – Cabedelo – PB (QD025 LT0008) – CEP 58102335.

Genesis Empreendimentos e Construções SPE LTDA – CNPJ: 35.540.963/0001-62, torna público que 
requereu a SEMAPA- Secretaria do Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura à licença de instalação para 
construção de uma edificação multifamiliar, localizado na Rua Clovis de Holanda Calado com à Rua 
Cap. Eumenes Gonçalves Martins – Intermares – Cabedelo – PB (QD025 LT0008) – CEP 58102335.

A Simoes e LimaConstrução e Empreendimentos imobiliários LTDA CNPJ:376472050001-73torna 
público que requereu a SEMAM  –  Secretaria  de  Meio  AmbienteaLicença Prévia, para construção 
de um Empreendimento Residencial , situado no endereço.:Walber Porto Bezerra  CEP 58062-063 
Bairro:.Paratibe.

WEBERTON DE ARAUJO BARRETO CPF:43939856487TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU A 
SEMAM  –  SECRETARIA  DE  MEIO  AMBIENTEALICENÇA DE OPERAÇÃO, PARA A CONCLU-
SÃO CONSTRUÇÃO DE UM EMPREENDIMENTO COMERCIAL , SITUADO NO ENDEREÇO.: 
AV RUY CARNEIRO  , Nº1038 CEP 58039180 BAIRRO:.MANAIRA.

OTAVIO DE MEIRA LINS NETO, CPF: 291.556.304-72, com endereçona Avenida Umbuzeiro, 547, 
Apt-302, Manaíra, Joao Pessoa, PB. Vem por meio deste, solicitar que torne público a SEMAPA 
– Secretaria de Meio Ambiente Pesca e Aquicultura a Licença previa e a Licença de Instalação da 
Obra Residencial unifamiliar, localizado noCondomínio Ponta de Campina, Lote -42, QD-A, Bairro 
Ponta de Campina, Cabedelo – PB.

Avanildo Gomes Araújo, CPF Nº 237.375.494-00, torna público que a SUDEMA – Superintendência 
de Administração do Meio Ambiente, emitiu a Licença de Instalação nº 807/2021, em 27/04/2021 
– Prazo: 365 dias, para lavra de areia no leito do Rio Paraíba, de forma mecanizada, com área de 
extração equivalente a 4,47 hectares, processo ANM nº 846.228/2020, no Rio Paraíba, município 
de Natuba/PB. Processo: 2020-009563/TEC/LI-7595.

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - SÁBADO, 29 de maio de 2021         28
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