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Publicado no Diário Oficial de ontem, resolução não flexibiliza mais atividades por causa do surgimento da variante Delta do coronavírus na Paraíba. Página 5

Novo decreto mantém as mesmas medidas restritivas
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PB autoriza doses 
de reforço e vacina 
em adolescentes
Municípios já podem dar terceira dose em idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossupri-
midas e começar a imunizar jovens entre 12 e 17 anos, com ou sem comorbidades. Página 3

 

Mais de 4 milhões de doses já 
foram distribuídas no estado
Hoje, a Secretaria de Saúde entrega aos municípios novo 
lote de vacinas contra covid, com 75.380 doses. Página 3

Colunas

Código onomástico que impõe respeito por qualquer 
ângulo que o examinemos, Raymundo Asfora constitui-se 

numa figura emblemática da vida política, jurídica e 
cultural da cidade de Campina Grande.  Página 10

José Mário da Silva 

No final, quem fica com a cota maior, 
da conta gerada pelos desatinos da 

administração federal, é a população de baixo 
poder aquisitivo.  Página 2

Editorial

Onde vai parar? Com o oitavo aumento do 
ano, gás de cozinha passa a custar R$ 110. Página 17
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Relator mantém estabilidade 
para os novos servidores
Deputado Arthur Maia excluiu do texto da reforma adminis-
trativa modalidade de contratação sem o benefício. Página 15

Geral

Brasil

NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

433.729

20.803.672

218.103.709

9.190

581.228

4.526.811
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

3.448.053

195.729.663

5.335.504.809
Orelhões quebrados Empresa é obrigada a oferecer 
ligações gratuitas, mas poucos equipamentos funcionam. Página 8
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Guedes reconhece que inflação 
é uma realidade permanente
Ministro da Economia diz que Banco Central procura 
controlar a crise aumentando os juros. Página 18

Negro tem 2,6 vezes mais 
chances de ser assassinado
O levantamento está na edição 2021 do Atlas da Violência, 
divulgado esta semana em todo o Brasil. Página 24
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Paralimpíadas 2020 Com paraibanos integrando as equipes de 
Goalball, times masculino e feminino disputam as semifinais em Tóquio. Página 21

Paraíba elege integrantes do 
Conselho estadual de Cultura

Centenário de Paulo Freire 
é celebrado pela UePB

Pleito para a escolha dos 12 titulares será realizado
amanhã em 48 municípios do Estado. Página 9

Série de atividades virtuais tem início nesta quinta-feira 
em alusão ao patrono da educação brasileira. Página 12

Cultura

Foto: Roque de Sá/Agência Senado

CPI da Covid Motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, da VTCLog, 
confirma que entregou ‘pen drive’ no Ministério da Saúde. Página 15
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A alta no preço da energia elétrica é outro ponto negativo na 
avaliação do desempenho do governo de Jair Bolsonaro, na área 
econômica. No final, quem fica com a cota maior, da conta gerada 
pelos desatinos da administração federal, é a população de baixo 
poder aquisitivo, que anda fazendo das tripas coração para com-
prar alimentos, cozinhá-los e botar na mesa.

A incompetência na gestão da economia só perde para o a con-
tinuidade do desserviço prestado ao país, pelo presidente e seus 
seguidores, no que diz respeito à pandemia de coronavírus. Bolso-
naro nem sequer esboçou uma política pública para a crise sanitá-
ria. Limitou-se a desqualificar as diretrizes, mesmo com embasa-
mento científico, de combate ao surto.

A elevação de preços de bens e serviços essenciais ao bem
-estar da população, a exemplo da energia elétrica, do gás de 
cozinha e de alimentos como arroz, feijão e carne, está custado 
caro também a Bolsonaro, embora não doa no bolso do presi-
dente, e sim nas suas pretensões de permanecer no cargo, haja 
vista que a popularidade do governo vem descendo de ladeira 
abaixo.

Sem saber como aparar a própria queda, Bolsonaro apela para 
a convulsão social, incentivando a insurgência de seus seguidores 
contra as instituições democráticas, tendo como alvos privilegia-
dos o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e a 
imprensa. Em troca, sofre reveses da maior parte do eleitorado, de 
governadores e prefeitos, por exemplo.

A equipe econômica de Bolsonaro apostava no crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), no segundo trimestre deste ano, para 
alegrar o chefe e municiá-lo eleitoralmente, mas a expectativa é 
de que o aumento fique abaixo dos 5,3%, previstos inicialmente. 
Outro golpe no plano de levantar cortina de fumaça, para ocultar 
fatores como o grande número de desempregados. 

O fato é que o Brasil continua estagnado na área social, em-
bora a tendência do fosso que separa ricos e pobres é ficar 
ainda mais largo e fundo, seja pela carência de empregos, seja 
pelo encarecimento do custo de vida e desmonte da legislação 
trabalhista, com perda de conquistas históricas dos trabalha-
dores. Sem respostas para a crise, Bolsonaro bota a culpa na 
democracia.

Altos e baixos O discurso que mudou a história do Brasil 
Durante o ano de 1968 a juventude estu-

dantil cada vez mais se afirmava como porta 
voz da insatisfação popular ante o governo 
autoritário que os militares estavam impondo 
à sociedade brasileira. Organizavam e co-
mandavam todas as manifestações públicas 
de protesto à ditadura, recebendo sempre a 
adesão de artistas, intelectuais, religiosos e 
do povo em geral. Isso provocava um clima 
de tensão social, com o governo dando de-
monstrações de inquietação com a crescente 
mobilização liderada pelos estudantes.  

Havia uma expectativa muito grande 
em relação às comemorações do Dia da Inde-
pendência, quando os militares procuravam 
acender o sentimento cívico nacional, esti-
mulando participação patriótica dos colégios 
nos desfiles de 7 de setembro. Por outro lado, 
as lideranças estudantis enxergavam nes-
se evento um especial instante 
de expressar o repúdio coleti-
vo ao regime, tirando o brilho 
das marchas comemorativas da 
data e provocando os ditadores. 
Por isso, em várias capitais do 
país surgiam movimentos de 
convencimento dos estudantes 
a não participação nos desfiles. 

Na Paraíba, vários comícios relâmpagos 
foram realizados com esse objetivo, com maior 
ênfase no Liceu e no Estadual do Roger, através 
dos dirigentes dos Grêmios Daura Santiago 
Rangel e Castro Alves, respectivamente. Essa 
intenção ganhou força a partir do discurso his-
tórico proferido pelo Deputado Márcio Moreira 
Alves, na Câmara Federal, no dia 2 de setembro, 
sugerindo o boicote às comemorações do 7 de 
setembro. Não imaginava o deputado que, com 
aquele pronunciamento, ele mudaria a história 
política brasileira. Instalava-se a partir dele a 
crise que culminaria com a edição do AI-5.  

Para melhor compreensão do teor explo-
sivo do discurso, considerado pelos ministros 
militares como “ofensivo aos brios e à dignida-
de das forças armadas”, transcrevo parte do 
discurso proferido: 

“Todos reconhecem, ou dizem reconhe-

cer, que a maioria das forças armadas não com-
pactua com a cúpula militarista que perpetra 
violências e mantém este país sob regime de 
opressão. Creio ter chegado, após a invasão da 
Universidade de Brasília, o grande momento 
da união pela democracia. Este é também o 
momento do boicote. As mães brasileiras já 
se manifestaram. Todas as classes sociais cla-
mam por este repúdio à polícia. No entanto isso 
não basta. As cúpulas militaristas procuram 
explorar o sentimento profundo de patriotis-
mo do povo e pedirão aos colégios que desfilem 
juntos com os algozes dos estudantes. Seria 
necessário que cada pai, cada mãe, se com-
penetrasse de que a presença dos seus filhos 
nesse desfile é o auxílio aos carrascos que os 
espancam e os metralham nas ruas. Portanto, 
que cada um boicote esse desfile.  

Esse boicote pode passar também às mo-
ças. Aquelas que dançam com 
cadetes e namoram jovens ofi-
ciais. Seria preciso fazer hoje, no 
Brasil, que as mulheres de 1968 
repetissem as paulistas da Guer-
ra dos Emboabas e recusassem 
a entrada à porta de sua casa 
aqueles que vilipendiam-nas. 
Recusassem aceitar aqueles que 

silenciam e, portanto, se acumpliciam.  
Discordar em silêncio pouco adianta. 

Necessário se torna agir contra os que abu-
sam das forças armadas, falando e agindo em 
seu nome. Creia-me, senhor presidente, que é 
possível resolver essa farsa, esta democratura, 
pelo boicote. Enquanto não se pronunciarem 
os silenciosos, todo e qualquer contato entre 
civis e militares deve cessar, porque só assim 
conseguiremos fazer com que este país volte 
à democracia.Só assim conseguiremos fazer 
com que os silenciosos que não compactuam 
com os desmandos de seus chefes, sigam o 
magnífico exemplo dos oficiais de Crateús que 
tiveram a coragem e a hombridade de, publica-
mente, se manifestarem contra um ato ilegal e 
arbitrário de seus superiores”. 

Dá para imaginar o quanto esse discurso 
desagradou os ditadores de plantão. 

Um mergulho no passado
Visitar o Instituto Histórico e Geográ-

fico da Paraíba é uma experiência singular 
para quem gosta de vasculhar o passado. 
Um dia cheguei lá, munido de máscara e 
luvas que me foram cedidas e vivi essa via-
gem. Reencontrei, além dos meus próprios 
rastros, muita gente que os escaninhos do 
meu cérebro haviam arquivado.

Não fui muito longe para rever Archi-
medes Cavalcanti, secretário de redação 
da Tribuna do Povo, jornal mantido pelas 
então chamadas classes conservadoras, 
sob o patrocínio da UDN e dirigido pelo 
deputado Clovis Bezerra que sucedera a Jo-
acil de Brito Pereira na mesma missão. Ar-
chimedes foi o meu professor de jornalis-
mo. A minha primeira escola foi a Tribuna. 
Como estudante do Lyceu 
comecei a levar uma coluna 
semanal com assuntos da 
educação. O meu noticiário 
envolvia, principalmente, 
os movimentos estudantis, 
em efervescência nascente 
naqueles anos da década 
que se iniciara em 1960 e 
alcançaria seu apogeu em 
1968.

A minha coluna, Tri-
buna Estudantil, era revisada, minuciosa-
mente, por Archimedes. Ele não se limitava 
à correção do texto, mas acrescentava boas 
lições sobre a melhor forma de redigir. Abu-
sar de adjetivo era um crime imperdoável. 
Ir direto ao fato, a primeira lição. Aprendi 
muito com aquele grande paraibano, que, 
inclusive, foi membro do IHGP.

Manuseei uma coleção de A Tribuna 
do Povo e deparei-me com a manchete que 
destacava uma entrevista em página intei-
ra do governador Pedro Gondim: “Posição 
da Paraíba: contra o golpe, pela legalidade 
e a Constituição”. O governador firmava 
posição com relação à posse de João Gou-
lart, após a renúncia de Janio Quadros. Vi-

via-se a Campanha da Legalidade, evento 
que durou exatos 14 dias e se propunha 
a garantir a posse do vice-presidente, em 
viagem à China, para estabelecer relações 
comerciais, por delegação presidencial. O 
governador da Guanabara, Carlos Lacerda, 
amparado por militares contrários à posse, 
proclamava que Jango fora à China conhe-
cer o regime comunista para implantá-lo 
no Brasil. Pedro Gondim deu a posição da 
Paraíba. Em 64, pretendeu repetir essa 
postura, mas terminou por apoiar o movi-
mento militar, responsável pela cassação 
do seu mandato de deputado federal, al-
guns anos depois, quando tentou ressusci-
tar sua natureza rebelde.

Relembrei Adalberto Barreto, espar-
ramado em uma velha pol-
trona da Associação Parai-
bana de Imprensa, da qual 
era presidente, enquanto 
nas janelas do prédio, bo-
cas de som amplificavam 
para a Rua Visconde de 
Pelotas e vizinhança, as 
notícias transmitidas pela 
Rádio Guaíba, diretamente 
do porão do Palácio Pira-
tini. A voz de comando era 

de Leonel Brizolla, que formara a Cadeia 
da Legalidade e, juntamente com o general 
Machado Lopes, assegurava a posse de Jan-
go, a partir do Rio Grande do Sul.

Jango tomaria posse com seus poderes 
podados pela adoção de um parlamenta-
rismo que já nasceu capenga e entronizou 
Tancredo Neves no cargo de primeiro-mi-
nistro. Seu tumultuado governo caminha-
va para ser golpeado. No comício da Cen-
tral do Brasil, uma sexta-feira 13, assinou 
decretos que desagradaram às elites e en-
cantaram as esquerdas. Eis o motivo que 
faltava para justificar o golpe. Jango, apea-
do do poder e exilado, só voltaria ao Brasil 
depois de morto.

 Não imaginava o 
deputado que, com 

aquele pronunciamento, 
ele mudaria a história 
política brasileira   

 Reencontrei, além dos 
meus próprios rastros, 

muita gente que os 
escaninhos do meu cérebro 

haviam arquivado   

Rui Leitão
iurleitao@hotmail.com | Colaborador

Ramalho Leite
ramalholeite@uol.com.br | Colaborador   
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Medida inclui idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas; vacinação de adolescentes também foi autorizada

Paraíba autoriza dose de 
reforço contra a covid-19 

Prefeito de Cabedelo, Vítor 
Hugo (Democratas), em nota, 
nega os crimes que lhe foram 
imputados pelo Ministério Pú-
blico estadual, no âmbito da 
Operação Xeque-Mate, da 
Polícia Federal. Afirma que 
“nunca recebeu qualquer va-
lor do ex-prefeito Leto Viana 
ou fez parte de qualquer tipo 
de organização voltada para 
a prática de ilícitos”. 

A negAtivA 
O texto do novo código, no 
que tange à possibilidade de 
candidaturas de militares, po-
liciais e juízes, tem gerado 
críticas de membros de insti-
tuições que se enquadram no 
regramento. E que eles preci-
sarão desocupar seus cargos 
por, no mínimo, 5 anos antes 
concorrer a cargo eletivo. Atu-
almente, o prazo é de 6 meses 
antes da eleição. 

O projeto do novo código eleitoral, 
que deverá ser apreciado hoje pelo 
plenário da Câmara dos Deputa-
dos, estabelece nova regra para a 
divulgação de pesquisas de inten-
ção de voto no país: proíbe que se-
jam divulgadas após a véspera da 
eleição. Pela regra atual, elas po-
dem ser divulgadas até o horário 
de início da votação.  

Só Até véSperA 

verSõeS conflitAnteS: governo Sofre ‘ApAgão’  
quAndo explicA temAS relAcionAdoS à geStão 

quArentenA AmpliAdA 

Não é raro que ocorra uma espécie de ‘apagão’ no Governo Federal quando se apresenta 
uma demanda que exige uma versão oficial, com destaque para os desencontros e as 
versões conflitantes de integrantes do governo quando o tema está relacionado ao en-
frentamento da pandemia. Quem não lembra o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta sendo desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro? No início da pandemia, 
Mandetta anunciava que o Ministério da Saúde atuaria com base na ciência, no que 

dizia respeito, por exemplo, ao isolamento social. Bolsonaro, em seguida, o contestava. 
Eduardo Pazuello, em outubro do ano passado, anunciou a compra de vacinas chinesas 

produzidas pelo Butantã (SP). Em menos de 24 horas, o presidente afirmou que a com-
pra não seria feita. Agora, versões conflitantes sobre um possível racionamento de 

energia no país corrobora que a comunicação governamental é falha, para dizer 
o mínimo. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (foto), admitiu, em 
entrevista coletiva, que, devido à crise hídrica, “pode ser que tenha que ocor-

rer algum racionamento [de energia]”. Horas depois, o ministro das Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, usou a expressão “zero risco”, contestando a 

versão de Mourão. Qual será a versão correta?  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

“Pela sua estrutura, peso político e pelos no-
mes que tem, estaremos à disposição para 
compor a chapa majoritária [do governador 
João Azevêdo] com o projeto de Aguinaldo 
Ribeiro”, afirmou Cícero Lucena, em entre-
vista a uma emissora de rádio, ressaltando 
a importância do Progressistas no atual con-
texto político.  

cícero Sobre chApA: 
“eStAremoS à diSpoSição”  

mAiS flexível  

pASSAporte de vAcinA  

O novo decreto da Prefeitura de João Pessoa 
de enfrentamento à pandemia é mais fle-
xível, no tocante à mobilidade. “Estaremos 
praticamente reeditando o decreto, mas 
sempre com alguma flexibilização. Teremos 
eventos esportivos e festivos, cada um com 
seus protocolos”, explicou o prefeito Cícero 
Lucena (PP). 

O prefeito Cícero Lucena afirmou que será exigi-
da a apresentação do cartão de vacinação para 
o acesso das pessoas aos eventos que sejam li-
berados ao público. “Será emitido um certificado 
pelo aplicativo ‘Vacina João Pessoa’ para que as 
pessoas apresentem nos locais”, disse. É possível 
também imprimi-lo.   
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Os municípios parai-
banos estão autorizados a 
aplicarem a dose de reforço 
contra covid-19 em idosos 
acima de 70 anos e em pes-
soas imunossuprimidas. 
A decisão foi aprovada na 
8ª Reunião Ordinária da 
Comissão Intergestora Bi-
partite (CIB) que também 
deliberou sobre a vacina-
ção de adolescentes entre 
12 e 17 anos, com e sem 
comorbidade. A inser-
ção deste novo público se 
dará após a chegada de 
novas doses, específicas 
para esta faixa etária, ain-
da esta semana. 

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) orienta que 
a vacinação de reforço para 
idosos acima de 70 anos e 
imunossuprimidos seja fei-
ta de forma simultânea aos 
públicos atuais e, preferen-
cialmente, com imunizan-
tes da Pfizer, sendo respei-
tado o intervalo de 6 meses 
após o fechamento do es-

quema vacinal (dose 2 ou 
dose única) para os idosos, 
e de forma decrescente. Já 
para os imunossuprimidos, 
a dose extra deve ser minis-
trada 28 dias após a conclu-
são do esquema, conforme 
preconiza a Nota Técnica 
do Ministério da Saúde. 

Sobre a vacinação dos 
adolescentes entre 12 e 17 
anos, o secretário de Saúde 
da Paraíba, Geraldo Medei-
ros, destaca que a viabiliza-
ção será possível devido ao 
incremento na quantidade 
das doses de vacinas desti-
nadas à Paraíba. Ele pontua 
que o Estado deve receber 
cerca de 200 mil doses nos 
próximos dias. 

"A decisão do ministé-
rio já contempla este pú-
blico no PNI com doses da 
Pfizer. No entanto, só pode-
ríamos viabilizar a vacina-
ção destes jovens junto aos 
municípios com um quanti-
tativo de imunizantes des-
tinados especificamente 

para esta faixa etária, o que 
vai ser realizado a partir da 
chegada das novas vacinas 
ainda nesta semana", enfa-
tiza.

Geraldo Medeiros re-
força que os municípios po-
dem iniciar imediatamente 
a vacinação de idosos aci-
ma de 70 anos e na popula-
ção imunossuprimida, caso 
ainda possuam doses arma-
zenadas. O intuito é evitar o 
desperdício destas doses e 
ainda reforçar a proteção 
de pessoas mais vulnerá-
veis ao agravo.

Já em relação à vacina-
ção dos adolescentes, o se-
cretário de Saúde enfatiza 
que o gerenciamento fica a 
cargo dos municípios. "Os 
gestores municipais são 
responsáveis pela estraté-
gia vacinal e devem fazer 
a busca ativa da população 
acima dos 18 anos para ga-
rantir 100% de cobertura 
vacinal", finaliza Geraldo 
Medeiros. Municípios estão autorizados a iniciar imediatamente a vacinação de idosos acima de 70 anos e dos imunossuprimidos

Foto: Ortilo Antônio

Com nova distribuição hoje

Estado já enviou 4 milhões 
de doses aos Municípios

A Secretaria de Estado 
da Saúde (SES) distribui 
hoje mais 75.380 doses de 
vacina contra a covid-19 e 
totaliza 4.331.590 doses 
enviadas aos municípios. 
As vacinas distribuídas 
nesta remessa são da Co-
ronaVac/Butantã para dar 
continuidade à vacinação 
na população maior de 18 
anos e completar os esque-
mas vacinais iniciados há 
28 dias. 

Com essa remessa, o 
Estado atinge proporcio-
nalmente 91% das doses 
para a população acima 
de 18 anos. Com as doses 

entregues na 45ª remessa, 
220 receberão imunizan-
tes para a abertura de es-
quema vacinal, de acordo 
com a proporção de recebi-
mento nivelada. Das doses 
enviadas hoje, 59.580 são 
para a primeira dose (D1) 
e a outras 15.800 são para 
segunda dose.

O secretário de Saú-
de do Estado, Geraldo 
Medeiros, ressalta que os 
municípios podem iniciar 
imediatamente a vacina-
ção de reforço em idosos 
acima de 70 anos e na po-
pulação imunossuprimida, 
caso ainda possuam doses 

de Pfizer armazenadas. O 
intuito é evitar o desper-
dício destas doses e ainda 
reforçar a proteção de pes-
soas mais vulneráveis ao 
agravo.

Com essa remessa, 
a Paraíba atinge 

proporcionalmente 
91% das doses para 
a população acima 

de 18 anos

A Fundação PB Saúde 
divulgou os locais e demais 
informações relativas às 
provas do concurso a se-
rem realizadas no próximo 
dia 12 deste mês. Ao todo, 
33 instituições, localizadas 
em João Pessoa, receberão 
os mais de 23 mil candida-
tos. No período da manhã, 
serão realizadas as provas 
objetivas para os candida-
tos ao nível médio. Já os 
inscritos para os cargos de 
nível do ensino superior, 
realizarão as provas no pe-
ríodo da tarde.

Para consultar os lo-
cais de prova, basta aces-
sar o site da organizadora 
do concurso, por meio do 
link: www.vunesp.com.br 

e na aba do concurso na 
Fundação: “Editais e do-
cumentos”, verificar para 
qual localidade se dirigirá 
no próximo dia 12. Mas é 
preciso também estar aten-
to aos horários de apre-
sentação e fechamento dos 
portões. Pela manhã, os 
portões fecham às 9h, logo 
os candidatos precisam se 
apresentar até as 8h30. Já 
no período da tarde, o indi-
cado é chegar até às 13h30, 
visto que o fechamento 
será às 14h. 

O diretor-superinten-
dente da Fundação PB Saú-
de, Daniel Beltrammi, pon-
tuou que a duração da prova 
será de 3h com tempo míni-
mo de permanência em sala 

de 1h. “Tudo transcorrerá 
como já vem acontecendo, 
de maneira clara e trans-
parente. Desejamos sorte e 
muito sucesso aos candida-
tos e também agradecemos 
por acreditarem no fortale-
cimento do Sistema Único 
de Saúde paraibano, por 
meio da PB Saúde”, declarou.

Para Ana Lúcia Santa-
na, que está concorrendo 
a uma vaga de assistente 
administrativo, nos pró-
ximos dias a  preparação 
será intensificada. “Eu já 
venho estudando desde 
que realizei a inscrição, 
mas quanto mais se apro-
xima a data da prova, mais 
me dedico aos estudos”, 
disse a candidata.

Fundação PB Saúde divulga 
locais de provas do concurso 
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Gestão também emitirá notas técnicas sanitárias para realização de eventos esportivos e sociais em João Pessoa
A Prefeitura de João Pes-

soa publicou, ontem, em seu 
Semanário Oficial, o decreto 
9.793/2021, que disciplina 
todo o conjunto de medidas 
de enfrentamento e preven-
ção à pandemia de covid-19 
com validade até 15 de se-
tembro. Nos próximos dias, 
serão emitidas notas técni-
cas sanitárias para reger a 
realização de eventos sociais 
e esportivos na capital, em 
virtude da avaliação de que 
os índices de novos casos 
confirmados e de ocupação 
de leitos na rede hospitalar 
atingiram níveis moderados.

Segundo o prefeito Cí-
cero Lucena, a esperada 
normatização para a reali-
zação de eventos esportivos 
e sociais será anunciada nos 
próximos dias. “A Secreta-
ria de Saúde do Município, 
por meio da Vigilância Sa-
nitária, está elaborando no-
tas técnicas sanitárias com 
protocolos adequados para 
o funcionamento desses 
eventos esportivos e sociais 
com a presença de público”, 
afirmou.

Bares e restaurantes 
Bares, restaurantes, 

lanchonetes, lojas de conve-
niência e estabelecimentos 
similares poderão continuar 
funcionando com atendi-
mento em suas dependên-
cias das 6h até meia-noite, 
com ocupação de 50% da 
capacidade do local, com 
quantidade máxima de 10 
pessoas por mesa, manten-
do-se entre as mesas dis-
tanciamento de, no mínimo, 
1,5m, sendo obrigatória a 
colocação de álcool em gel 
em cada uma delas. Sempre 
que possível, prestigiar as 
áreas livres e abertas.

Alimentos e bebidas 
Continua vedada, nes-

ses estabelecimentos, antes 
e depois do horário deter-
minado, a comercialização 
de qualquer produto para 
consumo no estabelecimen-
to. O funcionamento poderá 
ocorrer apenas através de 
delivery ou para retirada 
pelos próprios clientes (ta-
keaway). Pode haver apre-
sentação musical com a até 
cinco músicos no palco, que 
deverão obedecer aos pro-
tocolos específicos do setor.

Missas e cultos
Missas, cultos e cerimô-

nias religiosas presenciais 
seguem com ocupação má-
xima de 50% da capacida-
de do local, distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 
os fiéis, uso obrigatório de 
máscaras faciais e disponi-
bilização de álcool 70%.

Eventos
Este decreto proíbe a 

realização de shows e o fun-
cionamento de lounges bar, 
boates, espaços que conte-
nham dança, além da pre-
sença de público em ‘lives’ 
musicais. Fica autorizada a 
realização de eventos sociais 
ou corporativos, de forma 
presencial, como congres-
sos, seminários, encontros 
científicos, casamentos ou 
assemelhados, exceto for-
maturas, além do funciona-

mento de circos, cinemas 
e teatros, com o limite de 
até 50% da capacidade, dis-
tanciamento mínimo de 1,5 
metro entre as pessoas, uso 
obrigatório de máscaras, 
disponibilização de álcool 
70% e aferição da tempe-
ratura corporal na entrada, 
além de outros protocolos 
da Gerência de Vigilância 
Sanitária do Município.

Comércio e serviços
Os estabelecimentos do 

setor de serviços e o comér-
cio seguem funcionando até 
10 horas contínuas por dia, 
sem aglomeração de pessoas 
e observando as normas de 
distanciamento social e os 
protocolos específicos do 
setor. As entidades repre-
sentativas de classe podem 
estabelecer horários dife-
renciados, com início e en-
cerramento da jornada dos 
funcionários em horários 
diferentes e alternados. A 
ideia é reduzir a aglomera-
ção no transporte público.

Educação
O novo decreto segue 

determinando que as es-
colas da rede pública mu-
nicipal estão autorizadas a 
funcionar, de forma remota 
ou híbrida (remota e pre-
sencial), com capacidade 
máxima de 50% (cinquen-
ta por cento) dos alunos de 
cada turma, distanciamento 
mínimo de 1,5 metro entre 
alunos e também professo-
res e funcionários. O uso de 
máscara é obrigatório para 
todos, assim como a dispo-
nibilização de álcool 70%, e 
a temperatura corporal deve 
ser aferida durante o acesso 
às unidades educacionais.

O ensino remoto deve 
ser mantido para alunos 
que não optarem pela for-
ma presencial ou híbrida. 
Professores e funcionários 
dos grupos de risco para o 
coronavírus ficam afastados, 
conforme avaliação médica.

As instituições de en-
sino Infantil, Fundamental, 
Médio, Superior e cursos 
livres ficam autorizadas a 
funcionar, de forma remota, 
híbrida ou presencial, com 
capacidade máxima de 50% 
dos alunos de cada turma.

As aulas práticas para 
os alunos dos cursos supe-
riores poderão ser realiza-
das presencialmente, obser-
vando todas as normas de 
distanciamento social, o uso 
de máscaras e a higieniza-
ção das mãos. Já as escolas 
e instituições privadas dos 

ensinos Infantil, Fundamen-
tal, Médio e cursos livres 
poderão realizar atividades 
presenciais para os alunos 
com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e pessoas com 
deficiência.

Shoppings centers e 
centros comerciais

Segue permitido o fun-
cionamento das 10h às 22h, 
com exceção dos que estão 
situados no Centro da cida-
de, cujo horário é das 9h às 
21h. As praças de alimenta-
ção dos shoppings centers e 
centros comerciais podem 
funcionar com 50% da ca-
pacidade. A administração 
do local deve assegurar o 
cumprimento do protocolo.

Feiras
As feiras livres seguem 

abertas das 5h às 16h, de-
vendo ser observadas as 
boas práticas de operação 
padronizadas pela Legisla-
ção Municipal e ainda um 
maior distanciamento entre 
as bancas e ampliação dos 
corredores de circulação de 
pessoas.

Construção civil
Durante a vigência do 

decreto, a construção civil 
somente pode funcionar 
das 7h às17h, sem aglome-
ração de pessoas nas suas 
dependências e seguindo as 
normas de distanciamento 
social e protocolos específi-
cos do setor.

Academias 
Continua liberado o fun-

cionamento com até 50% de 
sua capacidade e observar 
todas as normas de distan-
ciamento social e os proto-
colos específicos do setor. 
Fica vedado o uso de chuvei-
ros para banhos dos alunos.

Praia
Fica proibida a aglome-

ração de pessoas nas praças, 
parques, praias e nas calça-
das situadas em toda orla do 
município de João Pessoa, 
sendo permitida a prática 
de atividades físicas indivi-
duais e em duplas, desde que 
não envolvam contato físico. 
É permitida a utilização de 
barracas, cadeiras, mesas, 
guarda-sóis e serviços de 
praia, desde que observado 
o distanciamento mínimo de 
2 metros e o limite de quatro 
pessoas por mesa, guarda-
sol ou barraca, além de ou-
tros protocolos da Gerência 
de Vigilância Sanitária do 
Município.

Uso da máscara
O uso de máscara per-

manece obrigatório em am-
bientes públicos, espaços 
abertos públicos, transporte 
de passageiros. Quem des-
cumprir está sujeito a multa 
de até R$ 50 mil e interdição 
do estabelecimento por até 
sete dias. Em caso de reinci-
dência, o prazo de interdição 
será ampliado para 14 dias e, 
caso haja nova reincidência, 
ocorre a cassação do alvará 
do estabelecimento infrator. 
Todos os órgãos municipais 
responsáveis pela fiscaliza-
ção poderão autuar e aplicar 
as penalidades.

Prefeitura publica novo decreto 
de enfrentamento à covid-19

Ampliação de serviços

Primeira-dama visita Centro 
de Diagnóstico do Câncer 

A primeira-dama do 
Estado, Ana Maria Lins, es-
teve, ontem, no Centro Es-
pecializado de Diagnóstico 
do Câncer (CEDC). Ao lado 
da primeira-dama do mu-
nicípio de João Pessoa, Lau-
remília Lucena, ela discutiu 
diversas parcerias para am-
pliar os serviços oferecidos, 
a exemplo do tratamento 
precoce contra o câncer de 
próstata. 

O CEDC é um órgão 
do Governo do Estado, re-
ferência na detecção dos 
cânceres de colo de útero e 
mama. Mas outros serviços 
também são oferecidos à 
população. 

Na ocasião, Ana Maria 
Lins destacou a importân-
cia do CEDC e falou da ex-
pectativa para a ampliação 
dos serviços oferecidos à 
população. "É um órgão que 

presta relevantes serviços à 
população. Por isso é muito 
importante que o Governo 
do Estado esteja atento às 
suas necessidades", disse, 
ressaltando que a ampliação 
dos serviços oferecidos para 
a população masculina é um 
grande passo.  

A expectativa é que, 
até dezembro, o Centro Es-
pecializado de Diagnóstico 
do Câncer também ofereça 
tratamento precoce contra 
o câncer de próstata. As 
atividades serão realizadas 
em um novo espaço, com 
equipamentos de última 
geração.

A primeira-dama do 
município de João Pessoa, 
Lauremília Lucena, também 
destacou a importância do 
CEDC. "É um serviço impor-
tante, que atende à mulher, e 
é importante que todos de-

mos as mãos, buscando par-
cerias, trabalho em conjunto 
para melhorar ainda mais o 
serviço ofertado aqui", disse. 

Uma das pautas discu-
tidas entre as primeiras-da-
mas e a direção do CEDC foi 
a retomada da parceria com 
a Prefeitura de João Pessoa 
para regulação de consultas 
no órgão.

A diretora-geral do 
CEDC, Roseane Machado, 
agradeceu a visita de Ana 
Maria Lins e de Lauremília 
Lucena. "Nós recebemos 
essa visita com uma alegria 
muito grande. Para nós, que 
fazemos gestão pública, é 
importante esse alinha-
mento, em que mostramos 
projetos, discutimos meios 
para que possamos atender 
de forma ainda mais huma-
nizada à população que nos 
procura", concluiu.

Foto: André Lúcio/Secom-PB

Ana Maria Lins (D) foi ao CEDC acompanhada pela primeira-dama da capital, Lauremília Lucena (C)

Mãe de Marielle Franco conhece 
a sede da DPE-PB, na capital

Marinete Silva, mãe 
da ex-vereadora Marielle 
Franco (RJ), assassinada 
a tiros em março de 2018 
junto com o motorista 
Anderson Gomes, esteve 
ontem na Sede da Defen-
soria Pública do Estado 
da Paraíba (DPE-PB) em 
visita ao Núcleo Especial 
de Diretos Humanos e da 
Cidadania (Necid). Mari-
nete é paraibana e está em 
João Pessoa para visitar 
a família. Ela foi à Sede 
da DPE acompanhada da 
irmã, Marlene da Silva, e da 
sobrinha, Fátima Solange.

A subcoordenadora do 
Necid, a defensora pública 
Fernanda Peres, recebeu 
a mãe da ex-vereadora na 
Sala da Ouvidoria-Geral 
da instituição. Elas con-
versaram sobre a possi-
bilidade de uma parceria 
com o Instituto Marielle 
Franco, organização sem 
fins lucrativos criada pela 
família de Marielle com o 
foco na promoção e po-
tencialização de mulheres 
negras. A ouvidora Céu 
Palmeira também partici-
pou da audiência. A família 
da ex-vereadora também 
foi recebida pelo defensor 

público-geral, Ricardo Bar-
ros, e pela sub DPG, Mada-
lena Abrantes.

“É uma honra imensa 
receber a senhora Marine-
te Silva, mãe de Marielle 
Franco, uma ativista e mi-
litante que tanto lutou pela 
emancipação das mulhe-
res e pela efetivação dos 
direitos humanos. Neste 
momento delicado que 
estamos atravessando, de 
inegáveis retrocessos para 
a democracia, este encon-
tro representa um verda-
deiro respiro, fortalecendo 
a luta da Defensoria Pú-
blica para uma sociedade 
mais justa e menos desi-
gual. Fico muito lisonjea-
da e, desde já, agradeço o 
aceno positivo quanto à 
implantação de um futuro 
projeto da DPE-PB com o 
Instituto Marielle Franco, 
que terá importantes refle-
xos não só para a Defenso-
ria como para a sociedade 
paraibana como um todo”, 
ressaltou Fernanda Peres.

Marinete procurou a 
DPE-PB há alguns meses 
em busca de atendimento 
para um familiar que re-
side em João Pessoa. “Fi-
zemos um contato com a 

defensora pública Fernan-
da e vínhamos dialogando 
à distância. Hoje eu tive a 
oportunidade de conhecer 
o Núcleo, a Ouvidoria, e 
foi um prazer enorme ser 
acolhida pela Defensoria 
da Paraíba, uma institui-
ção que luta pelos direitos 
humanos, uma luta que 
nós conhecemos, que é 
constante e mais do que 
legítima”, ressaltou.

A mãe da ex-vereado-
ra lembrou que o proces-
so criminal de Marielle é 
acompanhado pela Defen-
soria Pública do Estado do 
Rio de Janeiro e elogiou o 
trabalho realizado pelas 
defensorias. “É uma honra 
conhecer pessoas na De-
fensoria Pública da Paraí-
ba, construir essa ponte 
pra gente unificar forças, 
não tem como deixar de 
prestigiar ou de estar a 
frente dessas pautas, que 
é defender o ser humano, 
a mulher. A Defensoria é 
o órgão que dá suporte a 
quem mais precisa, é um 
trabalho bonito, com res-
ponsabilidade, coerência 
e, principalmente, com 
compromisso com o ou-
tro”, elogiou.

A Secretaria de 
Saúde do Município, por 

meio da Vigilância 
Sanitária, está 

elaborando notas 
técnicas sanitárias com 
protocolos adequados 
para o funcionamento 

desses eventos esportivos 
e sociais com a presença 

de público 
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Registro de casos da variante Delta fez com que autoridades de saúde decidissem manter as medidas que já estavam em vigor

Decreto sobre covid não 
prevê mais flexibilização
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HC supera 1,8 mil altas
O Hospital de Clínicas, em Campina 

Grande, encerra o mês de agosto com a 
marca de 1.834 altas de pacientes recu-
perados da covid-19. Do dia 1° ao dia 
31, foram registrados 203 atendimentos, 
146 admissões e 194 altas.

“É uma grande satisfação para toda 
a equipe saber que tantos paraibanos já 
passaram por aqui e saíram recuperados”, 
contou o diretor-técnico, Thyago Morais.

Outro dado positivo do hospital, no 
período, foi a taxa de recuperação, que 
alcançou 90,5%. Mesmo sendo uma uni-
dade de atendimento por regulação, o 
HC realizou, no mês, 91 atendimentos 
por demanda 
espontânea.

O diretor-
geral, Jhony Be-
zerra, destaca a 
evolução dos da-
dos da unidade. 
“Desde o início 
da pandemia, o 
Hospital de Clí-
nicas vem se di-
ferenciando com 
um excelente trabalho multiprofissional 
que tem refletido nos números positivos 
que temos observado. Esse mês atingimos 
uma média de 6,5 altas por dia, um dado 
que é bem significativo”, observou.

Recuperado da doença, o paciente 
Marcélio Cavalcante Leal, de 68 anos, da 
cidade de Pocinhos, deixou o HC depois 
de 14 dias internado. Ele chegou a passar 
10 dias na Unidade de Terapia Intensiva 
até evoluir e poder ir para casa. Emo-
cionado, ele fez questão de agradecer à 
equipe na hora da saída. “Eu sou muito 
grato a todos vocês por terem cuidado tão 
bem de mim. Muito obrigado”, ressaltou.

O Hospital de Clínicas conta, atual-
mente, com 60 leitos de UTI e 50 leitos 
de enfermaria. A unidade, além de aten-
der casos de covid-19, também passou a 
funcionar, neste mês, como retaguarda do 
Hospital de Trauma Dom Luiz Gonzaga 
Fernandes, atendendo casos clínicos. A 
mudança vem ocorrendo após significa-
tiva redução da ocupação de leitos do 
hospital com pacientes internados com 
coronavírus.

Hospital das Clínicas 
finalizou o mês de 
agosto com a taxa 

de recuperação 
de pacientes com 

covid-19 em 90,5%

Alexsandra Tavares
lekajp@hotmail.com

O decreto publicado 
ontem no Diário Oficial do 
Estado (DOE) com medidas 
de proteção sanitária de 
prevenção à covid-19 pror-
roga até o próximo dia 15 a 
vigência das normas estabe-
lecidas no decreto anterior 
(Decreto Nº 41.505), sem 
aumento de flexibilização 
no funcionamento dos es-
tabelecimentos comerciais, 
escolas e outras atividades 
na Paraíba. O secretário exe-
cutivo de Gestão da Rede de 

Unidades de Saúde, Daniel 
Beltrammi, afirmou que o 
documento mantém reco-
mendações importantes de 
proteção a toda população, 
sobretudo com relação aos 
encontros em ambientes 
fechados. 

O texto do novo docu-
mento (Decreto nº 1.570) 
ressalta que os municípios 
poderão adotar medidas 
mais restritivas de acor-
do com a realidade local. A 
manutenção das normas de 
segurança levou em conta 
a notificação de cepas do 
novo coronavírus que têm 

maior poder de contágio e 
propagação, o que reforça a 
necessidade de a população 
manter as ações preventivas. 
“Os encontros, principalmen-
te, em ambientes fechados, é 
que fazem com que variantes 
como a Gama, que há algum 
tempo já está no Estado,  e a 
Delta, possam circular com  
mais força”, declarou o se-
cretário Beltrammi. 

Ele acrescentou que o 
decreto não pode atuar so-
zinho, porque é necessário 
que toda população decida, 
firmemente, seguir se prote-
gendo, adotando as medidas 

já conhecidas. “Como o uso 
de máscaras ao sair de casa 
e evitar aglomeração em am-
bientes fechados. As pessoas 
precisam estar prontas para 
entender que vacinas salvam 
vidas. Portanto, tomar a pri-
meira e a segunda dose é ab-
solutamente fundamental”, 
ressaltou o secretário. 

O novo decreto ainda re-
gistra que novas medidas vão 
poder ser postas em prática a 
qualquer momento em função 
do cenário epidemiológico do 
Estado. Quem desobedecer às 
medidas está sujeito à multa 
de R$ 50 mil. 

n Bares, restaurantes  
e similares 
Bares, restaurantes e simila-
res poderão funcionar com 
atendimento nas suas de-
pendências das 6h até meia-
noite, com ocupação de 50% 
da capacidade do local. Fica 
vedada, antes e depois desse 
horário, a comercialização de 
qualquer produto para consu-
mo no próprio estabelecimen-
to, cujo funcionamento pode-
rá ocorrer apenas através de 
delivery ou para retirada pelos 
próprios clientes (takeaway).

n Escolas 
As escolas públicas e privadas 
devem adotar sistema híbrido 
de ensino até o término da 
validade deste decreto. 

n Cinemas, teatros e circos 
Fica liberado o funcionamento 
com 50% da capacidade, bem 
como a realização de eventos 
sociais e corporativos desde 
que obedecidos os protocolos 
sanitários e com 50% da ca-
pacidade.

n Comércio e serviços 
Estabelecimentos do setor de 
serviços e o comércio pode-
rão funcionar até 10 horas 
contínuas por dia, sem aglo-
meração de pessoas nas suas 

dependências e observando 
todas as normas de distancia-
mento social e os protocolos 
específicos do setor. 

n Shoppings centers 
Os centros comerciais e lojas 
dos shoppings centers pode-
rão funcionar das 10h até à 
22h. As praças de alimenta-
ção desses locais deverão re-
ceber um público referente a 
50% da capacidade. 
Os restaurantes e bares que 
funcionam no interior dos 
shoppings e centros comer-
ciais também poderão manter 
o atendimento em suas de-
pendências até às 22h. Antes 
e depois desse horário será 
permitida a doção de atendi-
mento via delivery ou para re-
tirada pelos próprios clientes 
(takeaway). 

n Missas e cultos 
As missas, cultos e quaisquer 
cerimônias religiosas presen-
ciais poderão ocorrer com 
ocupação de 50% da capaci-
dade do local. 

n Construção civil 
O setor poderá funcionar das 
7h até 17h, sem aglomeração 
de pessoas nas suas depen-
dências e observando todas as 
normas de distanciamento so-

cial e os protocolos específicos 
do setor. 

n Salões de beleza 
Fica liberado o funcionamento 
de salões de beleza, barbearias 
e demais estabelecimentos de 
serviços pessoais, atendendo 
exclusivamente por agenda-
mento prévio e sem aglomera-
ção de pessoas nas suas depen-
dências, observando as normas 
de distanciamento social.

n Atividade física 
Academias de ginástica po-
dem funcionar com 50% de 
sua capacidade. 

n Outras atividades 
Também fica liberada a aber-
tura das indústrias, escolinhas 
de esporte, creches, hotéis, 
pousadas e similares. Os call 
centers também poderão fun-
cionar desde que observadas 
as disposições constantes no 
decreto 40.141, de 26 de 
março de 2020.

n Prefeituras 
As Prefeituras Municipais 
deverão ampliar as áreas 
destinadas as feiras livres, 
possibilitando o maior distan-
ciamento entre as bancas e 
ampliação dos corredores de 
circulação de pessoas.

Confira como fica o funcionamento das atividades no Estado

Uso de máscara continua 
obrigatório e novas medidas 
restritivas podem ser adotadas 
caso sejam necessário
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Campanha, que acontece durante todo o mês, procura divulgar os serviços de atendimento à população, como o CVV
André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

“Setembro Amarelo” alerta 
para a prevenção ao suicídio

Setembro chegou e com 
ele toda mobilização da rede 
prevenção ao suicídio diante 
do período instituido pela Lei 
Nº 11442/2019 na Paraíba 
como a campanha “Setembro 
Amarelo”, que também esta-
belece o dia 10 de setembro 
como Dia Estadual de Preven-
ção ao Suicídio. Em João Pes-
soa, o Centro de Valorização 
da Vida (CVV), durante a pan-
demia, reforça seus canais de 
atendimento por telefone e in-
ternet destinados às pessoas 
que precisam ser ouvidas na 
prevenção ao suicídio.

Fábio José Franchin, 
coordenador do CVV em João 
Pessoa, explica que devido ao 
coronavírus, por uma questão 
de preservar os voluntários, 
os atendimentos estão sendo 
feitos de forma remota. “Nes-
te momento todas as nossas 
atividades são on-line para 
preservar a saúde dos nossos 
voluntários, apesar da nossa 
vontade de estar trazendo a 
discussão desse assunto e par-
ticipando junto à sociedade. 
Lives, reportagens, televisão, 
enfim, desta forma que nós 
vamos fazer”, comenta.

Os canais de atendimento 
do CVV durante a pandemia 
são o disque 188, que é gra-
tuito e fica disponível 24 ho-
ras por dia, o chat do site cvv.
org.br, mas também é possível 
fazer contato por email, por 
meio do endereço joaopes-
soa@cvv.org.br e aqui na Pa-
raíba também está disponível 
o número (83) 99808-4987. 
Os canais são variados, mas o 
sigilo de quem busca o atendi-

mento é sagrado e preservado.
Fábio Franchin detalha 

que o sigilo é um grande com-
promisso do CVV, uma vez 
que a pessoa que procura não 
só quer, mas precisa do sigilo. 
Justamente como uma forma 
de dar ainda mais segurança 
a quem busca o atendimen-
to, o sistema é interligado em 
todo o Brasil, ou seja, o vo-
luntário atende não somen-
te pessoas do estado, mas 
de todo o Brasil. Da mesma 
forma, uma pessoa que é da 
Paraíba e busca atendimento 
junto ao CVV pode ser atendi-
da por um voluntário de ou-
tra parte do país.

“Isso acaba trazendo um 
nível maior de sigilo, porque 
a pessoa vê que você não está 
próximo a ela. O atendimento 
é totalmente sigiloso, a pes-
soa que procura não quer 
saber quem é você, de onde 
você está falando, ele também 
não se identifica, ele não fala 
o nome dele, nem o local de 
onde ele fala”, comentou Fábio 
Franchin.

Ainda não existem da-
dos consolidados sobre o 
aumento de atendimentos 
durante a pandemia, mas o 
coordenador da ONG explica 
que o número de contatos au-
menta ano a ano. O CVV tem 
uma média atual de 250 mil 
atendimentos por mês, o que 
dá cerca de três milhões de 
atendimentos por ano.

“Ao longo dos anos, a gen-
te vê um aumento da procura, 
modesto, mas há aumento. 
Não podemos afirmar que a 
procura aumentou na pan-
demia, mas temos dias da se-
mana mais procurados, como 
o início da semana, muito em 

função de ter mais privacida-
de”, ressaltou Fábio Franchin.

Ainda de acordo com o 
coordenador da organização 
não-governamental, embora 
a pandemia não tenha interfe-
rido no volume de atendimen-
tos, o perfil de quem procura 
o CVV tem sido modificado em 
decorrência das consequên-
cias sociais impostas pelas 
medidas de prevenção ao co-
ronavírus.

“O que mudou dentro das 
organizações do CVV foram 
as características dos nossos 
atendimentos. Hoje pode ser 
que encontre mais solidão, 
porque as famílias estão divi-
didas, idosos morando sozi-
nhos, que faz tempo que não 
veem seus familiares em fun-
ção do vírus, crianças que es-
tão muito tempo isoladas sem 
contato social, isso é fato e 
notório. Isso pode vir a preju-
dicar o psíquico das pessoas”, 
comentou Franchin.

Curiosamente, o mês de 
setembro, quando há a mo-
bilização do setembro ama-
relo, não sugere um aumento 
do número de atendimentos, 
mas o coordenador do CVV 
em João Pessoa explica que 
o período é importante para 
conscientizar e, principal-
mente, pautar a importância 
do assunto. “Setembro ama-
relo é um momento ícone 
para o CVV, porque é quando 
a gente consegue trazer para 
dentro da sociedade essa im-
portante discussão sobre a 
prevenção do suicídio, dia 10 
é ápice desse período. Nosso 
trabalho é de apoio emocio-
nal e de prevenção, nosso 
principal concorrente é o 
medo”, concluiu.

Como se tornar um voluntário
Em João Pessoa, atualmente, o 

CVV conta com o trabalho de 30 volun-
tários. Fábio José Franchin conta que, 
entre a equipe, existem profissionais 
da saúde, mas que não é um pré-re-
quisito. Para se tornar um voluntário, 
basta ser maior de 18 anos e ter o 
que eles chamam de disponibilidade 
interna, que é a vontade de ter uma 
experiência de vida.

“O CVV é feito por voluntários. Até 
temos profissionais da área de saúde, 
mas não é um pré-requisito. Fazemos 
um treinamento, uma preparação e 
uma seleção para esses voluntários. As 
pessoas que entram e vão percebendo 
que não tem afinidade, que não tem 

condições, disponibilidade interna, 
vão ficando ao longo da preparação”, 
comentou.

Os candidatos a voluntariar na 
CVV, após a inscrição, são submetidos 
a treinamento e seleção para perma-
necer atuando na instituição. “Existe 
uma preparação bem intensa no início 
e a gente vai fazendo reuniões e treina-
mentos ao longo do ano que os volun-
tários vão participando, principalmente 
neste momento de pandemia, que 
trouxe esse trabalho on-line, a gente 
consegue fazer todo esse treinamento 
on-line. Facilitou muito a atualização 
de voluntários”, explicou Fábio José 
Franchin.

Centro de Valorização da Vida mantém atendimento 24 horas por dia através do número 188, cuja ligação é gratuita

Foto: Pickfree

Carro-Pipa

Operação distribuirá dois 
milhões de litros de água

A Operação Carro-Pipa 
do Ministério de Desenvolvi-
mento Regional vai distribuir 
para a zona rural de Campina 
Grande, neste mês de setem-
bro, 1 milhão e 800 mil litros 
de água. Serão abastecidas 
100 cisternas comunitárias 
cadastradas pela Defesa Civil 
de Campina Grande.

Todos os meses o 31º Ba-
talhão de Infantaria Motoriza-
do (BIMtz) entrega a planilha 
de distribuição de água potável 
à Defesa Civil. O coordenador 
da Defesa Civil de Campina 
Grande, Ruiter Sansão, escla-
rece que o Exército também é 
o responsável pela contrata-
ção dos motoristas que fazem 

o abastecimento das cisternas 
utilizando caminhões-pipa.

Neste mês, a Operação 
Carro-Pipa começou ontem e 
vai até o dia 30, beneficiando 
75 localidades da zona rural 
e assentamentos, totalizan-
do uma população de 3.024 
pessoas. A distribuição é re-
alizada de segunda à sexta-
feira, nos turnos da manhã 
e da tarde. Os pipeiros vão 
percorrer uma distância de 
3.078 quilômetros.

Diariamente a distribui-
ção de água tem o acompanha-
mento dos representantes do 
31º BIMtz, da Defesa Civil e da 
Vigilância Sanitária. A equipe 
da Vigilância é responsável 

pela análise da potabilidade da 
água. A fiscalização do traba-
lho é feita diariamente, quando 
também são observados todos 
os protocolos de higienização 
das mangueiras, dos veículos 
e o uso dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) por 
parte dos pipeiros.

O coordenador da Defe-
sa Civil de Campina Grande, 
Ruiter Sansão, continua aler-
tando sobre a importância 
da fiscalização por parte da 
população. A apresentação 
de sugestões e denúncias (em 
caso de irregularidades) de-
vem ser encaminhadas à De-
fesa Civil através do telefone 
(83) 99645.2330.

Militares do 31º Batalhão 
de Infantaria Motorizado 
fazem a coordenação da 
Operação Carro-Pipa na 
zona rural de Campina 
Grande

Foto: Secom-CG

Saúde reforça importância da
vacinação contra o sarampo

A Secretaria do Estado 
da Saúde (SES) alerta a po-
pulação para a importância 
da vacinação contra saram-
po. Após receber o selo “país 
livre do sarampo”, em 2016, 
o Brasil voltou a apresentar 
casos da doença em 2018 e o 
vírus continua em circulação 
até os dias atuais. Segundo a 
Organização Mundial da Saú-
de (OMS), em 2019, a doença 
atingiu o maior número de ca-
sos notificados em 23 anos em 
todo mundo. 

Nesse período de recircu-
lação do sarampo, a Paraíba 
registrou 433 notificações da 
doença e foi identificado que 
menos da metade dos indi-
víduos estavam vacinados. A 
faixa etária de zero a quatro 
anos foi a mais acometida pelo 
vírus, com 255 notificações, 
sendo 183 apenas no ano de 
2019, quando 20.901 casos 
foram registrados no Brasil.

 O sarampo é uma doen-
ça infecciosa extremamente 
contagiosa e pode ser grave. 
A vacina é o único meio de 
impedir a disseminação da 
doença, que pode apresentar 
complicações e óbitos. A vaci-
na tríplice viral, que protege 
contra o sarampo, caxumba e 
rubéola, é oferecida pelo SUS 
em duas doses, aplicadas aos 
12 e 15 meses de idade. 

Na Paraíba, a média de 

vacinação contra o sarampo 
para a população de um ano 
de idade entre 2018 e 2020 
foi de 93,78% para a primeira 
dose e 71,07% para a segun-
da. O ano de 2020 foi o que 
registrou menor porcentagem 
de vacinação, com 78,78% 
para a primeira dose e ape-
nas 53,25% para a segunda. 
Os números estão abaixo dos 
preconizados pela OMS, pois 
o ideal é atingir pelo menos 
95% de cobertura da tríplice 
viral de forma homogênea 
para impedir a circulação do 
vírus.

A chefe do Núcleo de 
Imunização da SES, Isiane 
Queiroga, informa que a va-
cina pode ser aplicada a qual-
quer momento, caso não te-
nha sido administrada na data 
prevista: “A população até 59 
anos deve se vacinar contra o 
sarampo, mesmo que fora da 

data prevista no calendário do 
Ministério da Saúde. Obriga-
toriamente, os indivíduos até 
29 anos precisam receber as 
duas doses, preferencialmen-
te na infância. A partir dos 30 
anos, a dose é única e pode 
ser aplicada até os 59 anos”. 
Ela reforça que a circulação do 
vírus coloca em risco, sobre-
tudo, as crianças menores de 
um ano, que ainda não estão 
imunizadas contra a doença. 
“Como a primeira dose só é 
aplicada a partir dos 12 me-
ses, essa população fica vulne-
rável e a doença pode evoluir 
e culminar em óbito”, alerta.

 A vacina contra sarampo 
está disponível nos postos de 
saúde a proteção dos indiví-
duos é indispensável para a 
manutenção da imunidade 
coletiva. Após as duas doses, 
a tríplice viral não precisa de 
reforço.

Vacina tríplice viral é o único meio de impedir a disseminação do sarampo

Foto: Bio-Manguinhos/Fiocruz
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Jovem é acusado de matar e esconder o corpo da estudante pernambucana em matagal, em abril deste ano

A Justiça marcou para o 
dia 24 deste mês, a partir das 
9h, a audiência de instru-
ção de Jonathan Henrique 
Conceição dos Santos, de 
23 anos, acusado de matar 
a estudante pernambucana 
Patrícia Roberta Gomes, de 
22 anos. Na última segunda-
feira (30) a juíza Francilucy 
Rejane de Sousa Mota, do 2º 
Tribunal do Júri da capital 
manteve a prisão preventiva 
do acusado, que se encontra 
recolhido no presídio do Ro-
ger, em João Pessoa.

Em sua decisão, a ma-
gistrada destaca que o réu 
foi filmado por câmeras de 
segurança deixando o local 
do crime transportando o 

corpo da vítima numa moto-
cicleta de sua propriedade, 
“causando grande repercus-
são social em todo o estado 
da Paraíba, em razão da gra-
vidade em concreto, pelos 
fatos acima elencados”, sa-
lientou.

A magistrada disse ain-
da que, por se tratar de pro-
cesso com réu preso e com 
grande número de testemu-
nhas/declarantes, a audiên-
cia será realizada presen-
cialmente “apenas em caso 
excepcional será permitida 
a participação por meio de 
videoconferência no Aplica-
tivo (App) ZOOM, devendo 
ser comunicado ao Cartório 
desta Vara, com a antece-
dência necessária e median-
te justificativa”, destacou.

O corpo de Patrícia Ro-

berta Gomes, de 22 anos, foi 
encontrado dentro de um 
saco preto na comunidade 
Novo Geisel, em João Pes-
soa, apresentando sinais de 
espancamento e esganadu-
ra. O principal acusado pelo 
crime, Jonathan Henrique, 
foi preso pela Polícia Militar 
ainda no mesmo dia em que 
o corpo foi encontrado.

Jonathan Henrique foi 
denunciado pelo Ministério 
Público e acatado pela juíza 
Virgínia de Lima Fernan-
des, da Vara de Execução de 
Penas Alternativas de João 
Pessoa, que determinou se-
gredo de justiça, desde as 
investigações da Polícia Ci-
vil como também durante a 
fase do processo.

Consta no inquérito po-
licial que Patrícia desapare-

Cardoso Filho 
josecardosofilho@gmail.com

Caso Patrícia: marcada para o 
dia 24 audiência de Jonathan

Ex-presidiário é 
morto a tiros em JP

Na manhã dessa quar-
ta-feira (1º) um homem 
identificado por André dos 
Passos Costa, de 43 anos, 
foi assassinado na Avenida 
Maciel Pinheiro, Centro da 
capital, próximo a Cracolân-
dia. A perícia realizada no 
corpo constatou que a vítima 
foi assassinado a golpes de 
faca. A vítima, segundo as 
informações era ex-presidiá-
rio. A polícia acredita que o 
crime esteja ligado ao tráfico 
de drogas na região. A víti-
ma, que residia em Bayeux 
estava com uma tornozeleira 
eletrônica. A autoria do cri-
me é desconhecida.

PC recupera chaves 
furtadas de veículos

A Polícia Civil de Pombal, 
no Sertão do Estado, conse-
guiu recuperar várias chaves 
de veículos que haviam sido 
furtadas naquela região. Os 
furtos ocorreram, segundo as 
informações, no último fim de 
semana, inclusive dois casos 
foram registrados por câme-
ras de segurança e mostram 
um adolescente praticando o 
crime. Nessa terça-feira (31) 
foram recuperadas chaves de 
uma moto e de um automóvel, 
no bairro Nova Vida. A Polí-
cia Civil está convocando os 
proprietários de veículos que 
tiveram o material furtado a 
comparecer na delegacia.

Decretada prisão 
de estuprador

A Justiça decretou a prisão 
preventiva de Wellington Mou-
ra, de 41 anos, acusado de 
estuprar a própria sogra, de 
70 anos, que sofre de mal de 
Alzheimer, em João Pessoa. 
Ele continua na carceragem 
da Central de Polícia, onde 
cumpre quarentena de 14 dias 
por conta da pandemia da 
covid-19 e depois será transfe-
rido para o presídio do Roger. 
O caso aconteceu no bairro de 
Manaíra e foi denunciado pela 
filha da vítima, companheira 
do agressor. A idosa foi enca-
minhada para a Matertidade 
Cândida Vargas para trata-
mento de prevenção a DST.

Bandidos invadem 
casa de magistrado

A casa de veraneio do desem-
bargador Ricardo Porto foi 
invadidida por assaltantes em 
Jacumã, LItoral Sul do Estado. 
O crime aconteceu na segun-
da-feira (30) e, segundo o 
magistrado, foram levados 
alguns eletrodomésticos. Ele 
já comunicou o caso a Polí-
cia Civil e disse que o caseiro 
nada sofreu. Ricardo Porto 
informou que voltava de Ba-
naneiras quando soube da 
invasão. A Polícia Militar este-
ve no local, após ser acionada 
por vizinhos, no entanto, os 
bandidos já haviam fugido.  

Curtas

Jonathan Henrique foi preso no mesmo dia em que o corpo foi localizado

Foto: Divulgação

cida desde o dia 25 de abril, 
após viajar de Caruaru (PE) 
para a capital paraibana, 
onde ficaria hospedada no 
apartamento de Jonathan. 
O casal se conhecia há cerca 
de dez anos, no entanto, a 
amizade não era de concor-

dância dos pais. No entanto, 
continuaram se comunican-
do através de redes sociais 
e, inclusive marcaram o en-
contro no apartamento de 
Jonathan. O acusado foi pre-
so na casa de um amigo, em 
Mangabeira.

Uma adolescente de 
15 anos, conhecida por 
“Flora” está internada no 
Hospital de Emergência 
e Trauma de João Pessoa. 
Ela foi atingida por cinco 
disparos de arma de fogo 
efetuados por um homem, 
identificado por Evandro 
Silva, de 35 anos, preso em 
flagrante por policiais da 
Força Tática da PM. Segun-
do a unidade hospitalar, o 
estado clínico da jovem é 
considerado gravíssimo.

Na delegacia, o acu-
sado disse que mantinha 
um caso amoroso com a 
adolescente, há cerca de 
dois meses e ultimamente 
estava sendo extorquido 
pela garota e por familia-
res dela. No entanto, os 
policiais souberam que 
nessa quarta-feira (1º) ele 
chamou a jovem prome-
tendo dar-lhe um celular 
“mesmo ela tendo acabado 
o romance”, disse um fami-
liar da vítima.

O tenente Gama, da 
Força Tática, soube no local 

do crime que a adolescente 
havia acabado o relacio-
namento, mesmo assim o 
acusado continuava ten-
tando reatar. Ontem, ao en-
trar na casa, ele efetuou os 
disparos e se escondeu no 
quarto da casa de um idoso 
de 86 anos. Ele ainda esta-
va com a arma do crime.

Massaranduba
A agricultora Gracie-

te Valdevino da Silva, 55 
anos, está internada com 
quadro clínico considera-
do gravíssimo no Hospital 
de Emergência e Trauma 
de Campina Grande. Ela 
foi ferida por três tiros, que 
atingiram a cabeça ao ten-
tar defender o filho de 19 
anos, Renan Teixeira.

O tenente-coronel 
Francimar Lins disse ter 
tomado conhecimento que 
dois desconhecidos teriam 
invadido a casa da agricul-
tora para matar Renan, 
que é ex-presidiário, pois 
responde pelos crimes de 
roubo e receptação. 

Feminicídio: menor 
de 15 anos é baleada

Juiz mantém prisão de suspeito 
de matar advogado paulista

O juiz Salvador de Oli-
veira Vasconcelos, da Vara de 
Execução de Penas Alternati-
vas de João Pessoa, converteu 
em preventiva a prisão em 
flagrante de Anderson da Sil-
va Soares, de 42 anos, preso 
no final da tarde de segunda-
feira (3), em um condomínio 
de luxo, no bairro do Altipla-
no, em João Pessoa. O magis-
trado também manteve a pre-
ventiva expedida pelo Juízo 
da 3ª Vara do Júri da Comarca 
de Barra Funda/SP.

Na audiência de custó-
dia, de forma virtual, o magis-
trado entendeu que o preso 
cometeu os crimes de uso de 
documento falso, lavagem ou 
ocultação de bens, direitos ou 
valores, como também deter-
minou o encaminhamento de 
Anderson para a Penitenciá-
ria PB-1 e aida mandou expe-
dir requerimento de transfe-
rência para São Paulo.

Anderson da Silva Soares 
foi preso pela Polícia Civil da 
Paraíba em cumprimento ao 
mandado de prisão preventi-
va expedido pela 3ª Vara do 
Tribunal do Júri de São Paulo. 

Na ação foram apreendidos 
quatro veículos: Mercedes 
Benz, modelo CLS 55 AMG, V8, 
blindada, com 476 vc de po-
tência; BMW, X5 M3, V8, 555 
vc de potência; Troller, 4x4; 
GM Cruze LT, além de duas re-
gistros gerais e uma certidão 
falsa em nome de José Wil-
liam Barbosa de Araújo.

Considerado um dos 
bandidos mais procurados 
da capital paulista, Anderson 

é um dos executores do ho-
micídio de Francisco de Assis 
Henrique Neto Costa, um dos 
advogados criminalistas mais 
famosos do estado de São 
Paulo, que foi alvejado por 
vários disparos de arma de 
fogo (cal. 40) à queima rou-
pa, fato ocorrido no dia 19 de 
junho de 2019, em um posto 
de combustíveis da Avenida 
Washington Luis, Zona Sul da 
cidade de São Paulo.

Anderson Silva apresentou documento falso em nome de William Barbosa

Foto: PCPB

PRF participa do Estágio de 
Patrulha Rural, em Pocinhos 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral na Paraíba participou, 
nessa terça-feira (31), da 
solenidade de conclusão do 
VII Estágio de Patrulha Rural 
(EPAR), realizado pelo Gru-
pamento Especializado em 
Operações em Área de Caa-
tinga (GEOsAC) da Polícia 
Militar da Paraíba, no muni-
cípio de Pocinhos.

As atividades ocorreram 
entre 22 e 28 de agosto com 
a participação de 29 poli-
ciais rodoviários federais da 
Paraíba, Pernambuco, Rio 
Grande do Norte, Alagoas, 
Distrito Federal e Tocantins, 
e uma cadete do terceiro ano 
do CFO da PMPB.

Durante o estágio, os 
operadores foram capaci-
tados no atendimento às 
ocorrências de baixa e média 

complexidade na zona rural. 
As instruções ocorreram em 
locais diversos, com foco nas 
habilidades de enfrentamen-
to às ocorrências no ambien-
te rural, através do conheci-

mento das peculiaridades do 
bioma Caatinga. A cerimônia 
de conclusão do VII Estágio 
de Patrulha Rural (EPAR) 
ocorreu na sede do GEOsAC, 
em Pocinhos.

Os policiais rodoviários treinaram técnicas de sobrevivência na Caatinga

Foto: Ascom/PRF Helton Medeiros dos 
Santos, de 34 anos. Esta é a 
identidade do homem assas-
sinado na tarde de terça-feira 
(31), na Rua Teodomiro Frei-
re Dias, bairro das Malvinas, 
em Campina Grande. Ele era 
suspeito de ter acariciado 
as partes íntimas de uma 
criança de 12 anos em fren-
te à casa dela, o que configu-
ra abuso. O  pai da criança, 
identificado por Charles Silva 
do Egito, é apontado como o 
autor da morte de Helton.

Segundo as informa-
ções colhidas pela polícia, 
Helton transitava pela rua 
quando avistou a criança, se 
aproximou dela e cometeu 
o abuso. A menina correu 
para dentro de casa, disse a 
um tio dela, que saiu e, com 
auxílio de outras pessoas, 
conseguiu deter o suspei-

to. Em seguida, Charles foi 
comunicado, foi ao local, 
encontrou o suspeito e efe-
tuou seis disparos de arma 
de fogo, a maioria na cabeça. 

Helton Medeiros mor-
reu no local, e em seguida 
Charles fugiu. O Samu che-
gou a ser acionado envian-
do uma ambulância, mas a 
vítima já estava em óbito.

Suspeito de abusar de 
criança é assassinado

Helton Medeiros foi assassinado  
a tiros pelo pai da garota 
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Quem não lembra das fi-
las que se formavam para fa-
zer ligações nos orelhões? A 
tecnologia chegou e mudou 
de vez essa realidade que 
ficou na memória de quem 
viveu antes dos anos 2000. 
Hoje em dia, está cada vez 
mais difícil encontrar um te-
lefone público pelas ruas dos 
bairros de João Pessoa, mes-
mo a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Atanel) 
tendo determinado, desde 
2015, que a empresa de tele-
fonia Oi oferte o uso gratuito 
para chamadas locais, de lon-
ga distância, e para móveis 
em 15 estados brasileiros, 
entre eles a Paraíba. Os pou-
cos equipamentos que exis-
tem, em sua maioria, estão 
quebrados. 

A reportagem do Jornal 
A União percorreu alguns 
bairros da capital paraibana 
e mais de 80% dos orelhões 
encontram-se sem funcionar, 
muitos estão enferrujados, 
faltando teclas, fones e fios 
quebrados. Além das cabines 
estarem sendo usadas para 
anúncios de empregos, em-
préstimos e até de cartoman-
tes, grudados em todas as 
partes dos telefones público, 
de forma ilegal. 

José Firmino, 68 anos, 
trabalha nas imediações do 
Mercado de Artesanato do 
bairro de Tambaú e, mesmo 
com a chegada dos telefones 
móveis, ele continua usando 
os orelhões para se comuni-
car. Mas, confessa que está 
cada vez difícil encontrar um 
que esteja funcionando. “Eu 
nunca gostei de celular, en-
tão, quando queria ligar, usa-
va o orelhão. Era muito bom 
para a gente. Mas, muitos es-

tão quebrados e nunca mais 
consertaram. É muito difícil 
encontrar um que esteja fun-
cionando, porque ainda têm 
os vândalos que quebram 
tudo”, lamenta o flanelinha.

A ambulante Maria Ellen 
da Silva, 31 anos, também re-
lata que, mesmo tendo celu-
lar, quando não tinha crédito 
usava os telefones públicos, 
porém, afirma que é quase 
como “achar uma agulha no 
palheiro” encontrar um que 
funcione. “Antes, eu ligava de 
orelhão, mas faz mais de ano 
que não consertam esse do 
Mercado de Artesanato”, diz 
a vendedora de máscaras.

Reclamações 
A Anatel orienta que 

os usuários que não conse-
guirem realizar as ligações 
gratuitas, nos poucos que 
funcionam, podem fazer re-
clamações através do Fale 
Conosco da agência, pelos 
números: 1331 ou 1332.

Também podem regis-
trar as ocorrências no site: 
www.anatel.gov.br. Além da 
Paraíba, os orelhões de Per-
nambuco, Rio Grande do Nor-
te, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Piauí, Alagoas, Amapá, Ama-
zonas, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul, Pará e Rorai-
ma também devem ofertar as 
chamadas de graça. Casos os 
problemas persistam, pode 
haver cobranças de multas e 
até suspensão temporária da 
operadora Oi nessas regiões.

O que diz a Oi
De acordo com a Oi, 

atualmente, a operadora 
tem 150 mil orelhões espa-
lhados pelo país. Desse to-
tal, a metade registra média 
igual ou inferior a uma cha-
mada por dia.

Em nota, a assessoria de 

comunicação da Oi emitiu 
posicionamento sobre a rea-
lidade da Paraíba, explican-
do que o mais recente plano, 
aprovado pela Anatel, foi um 
avanço, mas que a Oi entende 
que a regulamentação preci-
sa continuar evoluindo no 
sentido de rever regras que 
ainda obrigam as empresas 
a investirem em serviços que 
não despertam mais o inte-
resse da sociedade. 

“A utilização dos ore-
lhões vem diminuindo a cada 
ano em razão da expansão 
da telefonia móvel e do uso 
da internet. Há obrigações 
de serviços da telefonia que 
há muito tempo deixaram de 
refletir a realidade do merca-
do de telecomunicações, que 
mudou completamente por 
conta das transformações nos 
hábitos de consumo trazidas 
pelos avanços tecnológicos”.

A Anatel determina 
que os telefones públicos 
devem ser instalados em 
locais onde há demanda 
como shoppings, escolas, 
postos de saúde, hospitais, 
órgãos dos Poderes Execu-
tivo, Legislativo e Judiciá-
rio, estabelecimentos de 
segurança pública, biblio-
tecas, museus, terminais 
rodoviários e aeródromos. 
Bem como em localidades 
onde não há outro serviço 
de telefonia para atendi-
mento à comunidade. 

Iracema Almeida  
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

A Superintendência 
Executiva de Mobilidade 
Urbana de João Pessoa 
(Semob-JP) realizou uma 
ação educativa na ladeira 
do Cabo Branco, na orla. 
A atividade aconteceu 
na manhã de ontem com 
pedestres e ciclistas para 
que respeitem o espaço 
de cada um, pois este tre-
cho, das 5h às 8h, é com-
partilhado entre os pra-
ticantes de caminhada e 
ciclismo.

 A ação da Semob-JP 
segue a proposta política 
da Prefeitura Municipal 
de João Pessoa (PMJP) de 
proporcionar qualidade 

de vida à população, in-
centivando a prática de 
atividades físicas.

A equipe da Divi-
são de Educação (Died) 
da Semob-JP realiza fre-
quentemente ações na 
ladeira do Cabo Branco, 
orientando as pessoas 
que utilizam o local para 
a prática de atividades 
físicas, no sentido de res-
peitarem o espaço um do 
outro e, assim, evitar con-
flitos e acidentes.

A chefe da Died, Gil-
mara Branquinho, falou 
da ação. “Voltamos aqui 
com frequência para re-
forçar nas pessoas que 

vêm praticar atividades 
físicas que respeitem o 
espaço de cada um, jus-
tamente por ser compar-
tilhado, abordando pe-
destres e ciclistas sobre a 
importância dessas atitu-
des”, destacou.

Semob realiza ação na 
ladeira do Cabo Branco

Usuários podem fazer 
reclamações sobre 

telefones públicos sem 
manutenção através dos 
números 1331 e 1332 
ou pelo site da Anatel

Objetivo é conscientizar 
pedestres e ciclistas 

sobre a importância 
de se respeitar o 

espaço de cada um

Serviços de manutenção

Cagepa suspende hoje 
fornecimento de água

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) vai suspender o 
abastecimento de água 
hoje, das 10h às 23h, nas 
localidades Funcionários 
(II, III e IV), Esplanada (I 
e II), Sepol, Ernani Sáti-
ro, Grotão, João Paulo II,  
Geisel e Costa e Silva, na 
capital.

De acordo com a Dire-
toria de Operação e Manu-

tenção da Cagepa, a inter-
rupção no fornecimento 
de água será necessária 
para que equipes da com-
panhia realizem serviços 
de manutenção no reser-
vatório R-21, localizado 
nos Funcionários II e que 
atende toda essa região.

Ainda segundo a Com-
panhia, as manutenções 
preventivas e periódicas 
dos reservatórios admi-

nistrados pelo órgão aten-
dem portaria do Ministé-
rio da Saúde e garantem a 
qualidade da água distri-
buída aos paraibanos.

Mais informações so-
bre os serviços executados 
pela Cagepa podem ser ob-
tidas gratuitamente pelo 
telefone 115, que também 
atende ligações originadas 
de celular, ou no site www.
cagepa.pb.gov.br.

Foto:  Roberto Guedes

Empresa é obrigada a oferecer serviço sem cobrança de 
tarifa na Paraíba, mas poucos equipamentos funcionam

Ligações 
gratuitas 
em orelhões 
quebrados
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Paulo Freire
Começa hoje uma série de eventos virtuais pela Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) em virtude do mês do centenário 
de nascimento do patrono da educação brasileira. Página 12
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Amanhã, eleitores escolhe-
rão os 12 conselheiros titulares, 
e mais 12 que irão compor a 
suplência do Conselho Estadual 
de Política Cultural (Consecult), 
órgão consultivo e deliberativo 
ligado à estrutura da Secretaria 
de Estado da Cultura.

As urnas já foram distri-
buídas e serão instaladas em 48 
locais, quatro em cada Regional 
de Cultura. De acordo com o Edi-
tal, qualquer paraibano poderá 
votar, inclusive os naturaliza-
dos brasileiros, e estrangeiros 
radicados no Brasil, com idade 
mínima de 16 anos na condição 
de eleitor, e de 18 anos, na con-
dição de candidato.

“Está havendo toda uma 
preparação para a eleição”, conta 

o secretário de Estado da Cultu-
ra, Damião Ramos Cavalcanti. 
“Só vai poder entrar no ambien-
te de votação uma pessoa, com 
máscara, e haverá pontos onde 
haverá disponibilização de ál-
cool em gel. Acredito que o pleito 
deva atrair muitas pessoas e, 
para evitar a aglomeração, es-
tendemos o horário de votação 
das 9h às 17h. O que nós dese-
jamos é que haja participação 
maior de eleitores”. 

O processo será coorde-
nado pela Comissão Eleitoral, 
com o apoio dos articuladores 
culturais e membros da Secre-
taria Executiva do Orçamento 
Democrático Estadual. “É uma 
eleição renovada porque, pela 
primeira vez, conseguimos gran-

de quantidade de candidatos, 
pois, se antes era aproximada-
mente de 12 a 14, hoje são 54 
candidatos. E, para uma eleição 
mais participativa, em vez das 
12 Regionais da Cultura, deci-
dimos fazer em 48 municípios, 
distribuindo, geograficamente, 
a quantidade de urnas”, explica 
Damião Ramos Cavalcanti. 

O Conselho Estadual de 
Política Cultural é um colegiado 
constituído por 24 membros 
titulares e outros 24 suplentes. 
A divisão de representatividade 
fica na proporção de 50% do 
Poder Público e 50% da Socie-
dade Civil, “ligados aos setores 
artístico-culturais, escolhidos 
dentre pessoas com efetiva 
contribuição na área cultural, 

de reconhecida idoneidade, 
residentes no Estado da Paraíba 
e nomeados por Ato Governa-
mental”, como determina edital 
que rege o processo eleitoral, 
assinado pelo secretário de 
Estado da Cultura.

O mandato do conselhei-
ro será de dois anos (biênio 
2021/2023) e a função não é 
remunerada, mas a Secult-PB 
pode conceder ajuda financeira 
para custeio das despesas com 
deslocamento, estabelecida de 
acordo com a distância da região 
que representa.

“Essa eleição é importante 
porque tem participação maior, 
vinda do interior, e os conselhei-
ros que forem eleitos poderão, 
como numa grande assembleia, 

apresentar as propostas e re-
presentar os anseios e as ne-
cessidades dos meios culturais, 
sobretudo do interior do Estado, 
já que os eleitos terão voz e voto 
no Conselho”, destaca Damião 
Ramos. “O governador João 
Azevêdo é quem vai nomear os 
novos conselheiros, através do 
encaminhamento do resultado 
do pleito, por parte da Secretaria 
de Estado da Cultura. Tão logo 
sejam nomeados, os novos mem-
bros, titulares e suplentes, serão 
empossados pelo secretário da 
Cultura para recomeçar, ordi-
nariamente, o funcionamento 
do Conselho. Depois de empos-
sados, os novos conselheiros 
vão se reunir quando forem 
convocados pelo presidente 

do Conselho para discutir os 
assuntos, mas eles vão receber 
previamente essa convocação e 
a ata da reunião anterior”.

Cronograma
Uma portaria publicada na 

edição do Diário Oficial do Esta-
do de 28 de julho, estabeleceu 
o seguinte cronograma para o 
processo eleitoral:

A divulgação do resultado 
será dia 13, com o prazo para 
recursos até o dia 17. O resul-
tado final das eleições sai dia 
20 deste mês. Prazo final para 
encaminhamento do resultado 
ao governador será no dia 24 e 
até 24 de outubro é o prazo final 
para cerimônia de posse dos 
novos membros da Consecult.

Eleições do Conselho Estadual 
de Cultura acontecem amanhã
Pleito para a escolha dos 12 conselheiros titulares do Consecult será realizado em 48 cidades da Paraíba

1ª REGIONAL
n JOÃO PESSOA - Secult – Rampa 3 do Espaço Cultural José Lins 
do Rego - Rua Abdias Gomes, 800 - Tambauzinho
n BAYEUX - Cefor - Rua José R. de Moura, s/n, centro
n RIO TINTO - Sindicato dos Trabalhadores Rurais - Av.  Assis 
Chateaubriand, centro
n SAPÉ - Câmara Municipal - Av. Pres. Getúlio Vargas, 143

2ª REGIONAL
n GUARABIRA - Galeria de Arte Antonio Sobreira - Pça. Antônio 
Guedes, s/n
n AREIA - Teatro Minerva - Rua Epitácio Pessoa, s/n
n ALAGOA GRANDE - Câmara Municipal - Rua Apolônio Zenai-
de, s/n, centro
n ARARUNA - Mercado Cultural - Pça. João Pessoa, 30, centro
 
3ª REGIONAL
n CAMPINA GRANDE - Cine-Teatro São José - Rua Lino Gomes 
da Silva, São José
n ESPERANÇA - Esc. M. Manuel P. da Rocha - Pça da Cultura, 32
n LAGOA SECA - Esc. M. Frei Manfredo - Rua da União
n REMIGIO - Centro Administrativo - Av. Joaquim C. de Morais, 
96, centro
 
4ª REGIONAL
n CUITÉ - EMEF Benedito Venâncio dos Santos - Rua Assis Cha-
teaubriand, 379, 31 de Março
n NOVA FLORESTA - Secretaria de Juventude, Esporte, Lazer e 
Cultura - Rua Governador Pedro Gondim, s/n
n BARRA DE SANTA ROSA - Secretaria de Educação - Rua Ma-
noel de Souza Lima, 149, centro
n SOSSEGO - EMEF Manoel Delmiro Ferreira - Rua Pedro José de 
Maria, centro

5ª REGIONAL.
n MONTEIRO - Secretaria de Cultura - Rua Desembargador Fei-
tosa Ventura, 19, centro
n SÃO JOÃO DO CARIRI - Secretaria de Cultura e Desportos - 
Rua Josefa Cordeiros, s/n, centro
n SERRA BRANCA - Secretaria de Educação - Rua Manoel Gau-
dêncio, s/n, centro
n SUMÉ - Shopping Sumé - Av. Primeiro de Abril
 
6ª REGIONAL
n PATOS - Funes - Rua Marechal D. da Fonseca, 93, centro
n SANTA LUZIA - Câmara Municipal - Rua Direita 750, centro
n SÃO MAMEDE - Secretaria de Cultura - Janúncio Nóbrega, s/n, 
centro
n SANTA TEREZINHA - EMEF Santa Terezinha - Rua Mineo Leite, 
131, centro
 
7ª REGIONAL
n ITAPORANGA - Câmara Municipal - Av. Getúlio Vargas, s/n
n COREMAS - Centro de Cultura Shaolin - R. Mª Barbosa, centro
n CONCEIÇÃO - Centro Cultural - Prefeitura Municipal de Con-
ceição - Centro Administrativo
n NOVA OLINDA - Colégio Genésio Pinto Ramalho - Rua Ver. 
Antônio Gonçalves, centro
 
8ª REGIONAL
n CATOLÉ DO ROCHA - Centro Cultural Geraldo Vandré - Rua 
Fundador Rocha, s/n 
n RIACHO DOS CAVALOS - Sec. Munic. de Juventude, Esporte, 
Cultura e Turismo - Rua João Suassuna, s/n, José Américo
n BREJO DO CRUZ - Secretaria de Juventude, Esporte, Turismo e 
Cultura - Rua Padre Aires, s/n
n SÃO BENTO - Sec. de Cultura - Pça. Pedro Eulâmpio, 52

9ª REGIONAL
n CAJAZEIRAS - Teatro ICA - Rua Dr. Líbio Brasileiro, 178
n SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - Espaço Cultural Estação das 
Artes - Estação Ferroviária desativada
n POÇO JOSÉ DE MOURA - Memorial Zé de Moura - Avenida. 
Tirso Alves de Moura, 18
n TRIUNFO - Esc. Munic. José Adriano de Andrade - Rua Rai-
mundo Rosendo, centro
 
10ª REGIONAL
n SOUSA - Centro Histórico Cultural Professora Dodora - Rua 
Presidente João Pessoa, 39, centro
n NAZAREZINHO - Biblioteca Municipal João Sarmento Furtado 
- Rua Severino Alves César, s/n, Lindolfo Pires
n POMBAL - Estação Ferroviária - R. Vereador Francisco F. Nó-
brega, 144-194, centro
n SÃO BENTINHO - Esc. Munic. Joaquina Cassimira Conceição - 
Rua Severino Soares, 129, Univ. Ivan Olímpio Segundo
 
11ª REGIONAL
n PRINCESA ISABEL - Câmara Municipal - Rua Pres. João Pessoa
n MANAÍRA - Câmara Municipal - Pça. Padre Cícero
n JURU - Câmara Municipal - Av. Cap. Dalmo Teixeira I
n TEIXEIRA - Centro de Convivência - Rua José R. Xavier
 
12ª REGIONAL
n ITABAIANA - Câmara Municipal - Rua João Pessoa, 392, cen-
tro
n PILAR - Câmara Municipal – Av. Anísio P. Borges, 263, centro
n INGÁ - Clube União Cultural Ingaense - Rua Presidente João 
Pessoa, 364-406, centro
n SALGADO DE SÃO FÉLIX - Câmara Municipal - Rua José Sil-
veira, 33, centro

CONFIRA Os LOCAIs dE vOtAçãO dA CONsECuLt NAs REGIONAIs dA PARAíbA

Imagem: A União
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“Ando sofrendo de uma ideia fixa que está me 
matando” – assim escreveu ele ao amigo desculpan-
do-se pela incapacidade de se fazer presente. “Encon-
tro-me em um estado lastimável, com nervos exalta-
dos e incapaz de manter uma conversação com algum 
nexo. A profunda melancolia provoca-me alucinações 
e até convulsões”, complementou.

Este sofrimento se iniciou em setembro de 
1827, quando a companhia de teatro Charles Kem-
ble produziu uma série de apresentações de peças 
de Shakespeare no Odéon de Paris. Em uma das cé-
lebres datas registradas nos anais da dramaturgia 
romântica francesa, o próprio Kemble encarnou 
Hamlet, contracenando com a bonita atriz irlande-
sa Harriet Smithson no papel de Ofélia.

Na memorável noite a plateia se compôs com o 
que havia de mais representativo da Paris artística 
e literária de então, como Eugène Delacroix, Louis 
Boulanger, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Alfred de 
Vigny, Charles Nodier, Théophile Gautier, o pianista 
compositor Franz Liszt, com apenas 19 anos, e os ir-
mãos Eugène e Achille Devéria.

Foi quase unânime o destaque dessa perfor-
mance para a atuação de Harriet Smithson, que 
despertou nos membros de Movimento Romântico 
francês um frenesi pela obra de Shakespeare, inicia-
do com as apresentações de Kemble. Entre o públi-
co bem impressionado, estava o notável compositor 
Hector Berlioz, ícone revolucionário do romantismo 
francês na Música, ardoroso admirador do drama-
turgo e poeta inglês. 

Foi exatamente nele que Harriet provocou 
inimagináveis e fatídicas emoções. A partir desta 
noite, Berlioz tornou-se vítima de uma súbita e ful-
minante paixão.

Tudo se transformou em angústia obsessiva 
na vida do músico. A imagem da atriz não mais lhe 
abandonou os pensamentos, reforçando, e mesmo 
se sobrepondo ao antigo entusiasmo pela obra de 
Shakespeare. Ele via-se como o malfadado prínci-
pe da Dinamarca, a sentir o amor de Ofélia, e se fez 
presente em todas as demais performances em que 
Harriet atuou. Numa representação de Romeu e Ju-
lieta, ficou tão impactado que escreveu a um amigo: 
“No terceiro ato eu sentia como se uma mão de ferro 
apertasse meu coração, respirava com dificuldade e 
pressentia que estava perdido”.

Sucedeu-se um atormentado idílio que o 
maltratou durante seis anos. Enviou-lhe várias 
cartas, todas sem resposta, deprimindo-se pro-
gressivamente ao constatar que seu amor não era 
correspondido, e até rejeitado. Até receber vee-
mente negativa perante uma abordagem explíci-
ta, adoece de séria melancolia, perseguido pela 
imagem da mulher que dizia reunir todos os seus 
sonhos, aspirações, e por quem se apaixonara de-
sesperadamente.

Foi se distanciando do bom senso a ponto de 
imaginar que era correspondido em sua paixão lou-
ca, sem esquecê-la um dia sequer. Estava instalada 
a monomania, enfermidade mental caracterizada 
por pensamento constante em torno de um mesmo 
assunto progredindo para estados de perturbação 
emocional intensa, no caso de Berlioz, uma profun-
da melancolia.

(Continua na próxima semana)

O triunfo do 
delírio

Romero
Arquiteto - germanoromero@gmail.com

Germano

Código onomástico que impõe respeito por qualquer 
ângulo que o examinemos, Raymundo Asfora constitui-
se numa figura emblemática da vida política, jurídica e 
cultural da cidade de Campina Grande, com ressonâncias 
que em muito transcendem as lindes espaciais e geográ-
ficas que demarcam os limites e fronteiras da Rainha da 
Borborema. Cearense de nascimento, mas campinense 
de coração, dado que adotou a nossa cidade; e, de igual 
modo, foi adotado por Campina Grande, cidade que o 
amou e o reverenciou pela incomensurável força dos seus 
numerosos e multiplicados talentos, Raymundo Asfora 
atuou em várias áreas, imprimindo em todas elas o inde-
lével selo da sua superior e cativante inteligência.

Principiando o seu itinerário político como verea-
dor, Raymundo Asfora passa pela Assembleia Legislativa 
do Estado da Paraíba, pelo Congresso Nacional, no qual 
pontifica como um dos seus mais abalizados deputados 
federais, e conclui a sua ascensional travessia elegendo-
se vice-governador da Paraíba em 1986, sendo compa-
nheiro de chapa do intelectual e Professor universitário 
Tarcísio de Miranda Burity, que foi eleito governador no 
memorável pleito daquela longínqua quadra cronológica.

Uma semana antes de assumir o cargo para o qual 
foi consagradoramente chancelado pelo voto popular 
dos paraibanos, abate-se sobre Campina Grande e toda 
Paraíba a trágica e inesperada notícia: Raymundo As-
fora morreu. Silenciou, para sempre, o tribuno genial, o 
mestre que se consumiu e se consumou na arte de falar 
bem e encantar os que, como eu, tiveram o privilégio de 
ouvir a empática candência das suas insuperáveis ora-
ções públicas. 

Silenciou, para sempre, o orador prodigioso do tri-
bunal do júri, perito incomum na arte-ciência do direito 
penal. Silenciou, para sempre, o disputado Professor 
universitário da Universidade Estadual da Paraíba, cujas 
aulas magistrais formaram gerações e gerações de advo-
gados campinenses. 

Silenciou, para sempre, o político consagrado, 
pródigo em estabelecer com o povo, o seu recorrente e 
predileto interlocutor, infrangíveis e permanentes laços 
de convivência. Silenciou, para sempre, o político que 
brilhou, sobremaneira, no parlamento federal, nele escre-
vendo o seu nome com as inapagáveis tintas do sobrante 
competência de que era sobrantemente portador. 

Silenciou, para sempre, o poeta cultor de um verbo, 
eticamente concebido, que era ancorado no porto de 
adensadas perquirições metafísicas, sempre em busca 
de desvelar aindesvelável natureza humana, com os seus 
abismos, fascínios e indecifráveis mistérios. Silenciou, 
para sempre, o poeta logopeico, diria Ezra Pound, em 
cujo verso impecavelmente arquitetado forma e con-
teúdo davam-se as mãos no fascinante ato-processo de 
transfiguração da vida. 

Silenciou, para sempre, o assumido boêmio, frequen-
tador contumaz de Manuel da Carne de Sol, do Miúra, do 
Calçadão da Cardoso Vieira, espaços nos quais a fraterni-
dade enaltecente do seu espírito espraiava-se na procura 
do outro, sem o qual a nossa subjetividade se eclipsa e 
nos encapsulamos nas asfixiantes fronteiras de um eu 
narcísico e adoecido. Silenciou, para sempre, Raymundo 
Asfora, no dia 6 de março de 1987.

Encontrado morto no refúgio de sua bucólica Gran-
ja Uirapuru, abatido por um solitário e letal tiro de um 
revólver Ruger, calibre 357 Magnum, Raymundo Asfora, 
que, sendo pluridimensional na vida, tornou-se polissê-
mico na morte, na medida em que, tão logo a notícia da 
sua morte espalhou-se em todas as artérias da cidade, 
as opiniões sobre tão infausto acontecimento passa-
ram a exibir posicionamentos distintos. De um lado, 
enfileiraram-se os que sempre nutriram a convicção de 
que Raymundo Asfora havia se suicidado. Vivenciando 
atrozes angústias existenciais, agônicos dramas íntimos, 
Raymundo Asfora, lamentavelmente, optara por dar 
cabo da sua existência, eis a tese e crença, inabaláveis, de 
muitos.

Em direção diametralmente oposta, postaram-se os 
que, ainda hoje, creem que Raymundo Asfora foi assas-
sinado, sem que, contudo, do rumoroso acontecimento, 
documentado em volumes e mais volumes de um longo 
processo, tenha surgido alguma cabal e chanceladora 
prova de que, efetivamente, Raymundo Asfora tenha sido 
alvo de um assassinato. Para apreciar os vãos e desvãos 
que envolveram a inesperada morte do grande tribuno 
campinense, à luz das antagônicas hermenêuticas que 
se formaram em torno dela, foi que o desembargador 
campinense Leandro Santos, depois de se entregar a um 
trabalho de profunda pesquisa em todos os autos e volu-
mes do referido processo penal, escreveu o livro: Asfora 
– Uma Morte, Uma Polêmica, no qual, de maneira meticu-
losa, o caso é examinado em todos os seus diversificados 
ângulos.

Na condição de juiz que também atuou numa das 
etapas do processo, o Doutor Leandro Santos mergulha, 
com admirável verticalidade, no mundo dos depoimen-
tos, das testemunhas, das inúmeras perícias que foram 
realizadas por autoridades extremamente abalizadas, na 
ingente tentativa de deslindar tão intrincado episódio, o 
que se consubstanciou em torno da morte de Raymundo 
Asfora. Dentre outras virtudes exibidas, o livro do Doutor 
Leandro Santos apresenta algumas que me parecem bas-
tante pertinentes. A primeira radica no estilo despojado, 
sem a aridez em que frequentemente vicejam as produ-
ções do campo do direito. 

A segunda, por sua vez, vincula-se ao fato de o autor 
do livro não ter tomado partido, promovendo a defesa de 
alguma das teses hegemônicas acerca da causa da morte 
de Raymundo Asfora: suicídio ou assassinato. O autor 
examina os pontos de vista divergentes sobre a matéria 
em foco, mas, sábia e deliberadamente, deixa que o leitor 
chegue à conclusão que se lhe afigurar ser mais compa-
tível com a verdade do trágico fato do desaparecimento 
de um homem público sumamente amado, como foi 
Raymundo Asfora.

O livro, que li sem interrupção, conta com o traba-
lho de editoria realizado pelo Professor João Trindade, 
mestre da Língua Portuguesa, que também escreve um 
primoroso prefácio, no qual, com justeza, afirma que “A 
história e a literatura da Paraíba ganham, neste ano de 
2021, um verdadeiro presente com o lançamento des-
sa monumental obra de Leandro Santos. Livro para ser 
lido, relido, guardado e, com certeza, ficará como marco 
bibliográfico na Paraíba e no Brasil”.

‘Asfora – uma morte,
uma polêmica’

Artigo José Mário Da Silva 
APL – ALCG | colaborador

Atriz irlandesa Harriet Smithson (1800-1854) como Ofélia em ‘Hamlet’

Imagem: Divulgação

Colunista colaborador

A música paraibana 
está em evidência com as 
eliminatórias da 4ª edição 
do Festival de Música da Pa-
raíba, que acontecerá ama-
nhã e sábado, com transmis-
são ao vivo pela TV Funesc e 
pela Rádio Tabajara. Serão 
30 canções na disputa.

Por isso, o programa 
Espaço Cultural de hoje, 
com apresentação e edi-
ção do jornalista Jãmarrí 
Nogueira, vai fazer um “es-
quenta” para essa disputa, 
tocando canções participan-
tes das três primeiras edi-
ções do evento, inclusive as 
vencedoras.

A seleção para esse 
“aquecimento” contará com 
Bixarte (vencedora do ano 
passado, ao lado da Fúria 
Negra), Filosofino, Will, Chi-
co Limeira, Quarteto Avuô, 
Tom Drummond, Yuri Gon-

zaga e Zé Neto, além de ou-
tros nomes que disputaram 
as finalíssimas nas três edi-
ções anteriores.

O programa Espaço 
Cultural pode ser ouvido 
pelo site oficial da Rádio 
Tabajara (radiotabajara.pb.
gov.br/radio-ao-vivo/) e, 
no dia seguinte à apresenta-
ção, fica disponível no canal 
da Funesc no YouTube (/
funescpbgov).

‘Espaço Cultural’ faz ‘esquenta’ para 
o próximo Festival de Música da PB

Foto: Edson Matos

Rapper Bixarte (à dir., ao lado da Fúria Negra) foi a vencedora do ano passado

Através do QR Code acima,
acesse o site oficial da

Rádio Tabajara



Cultura

Quando a notícia da morte de Jurandy Moura che-
gou à redação do jornal, seu corpo já estava estendido 
na lousa como pássaro sem vida. É Gonzaga Rodri-
gues quem revela-nos esse estado em que Jurandy se 
encontrava, igual a um passarinho com asas abertas 
recolhendo os odores derradeiros exalados da fatídi-
ca madrugada.

Tarde conheci Jurandy, mas cedo tornei-me apre-
ciador de sua poesia, do simpatizante seu modo de con-
duzir as aspirações dos poetas e do modo como recolhia 
as belas canções de amor e de paz. Ele era um pássaro 
que voava alta em sonhos nos enlevos da alma.

Em diversas ocasiões, o tinha visto em circulação 
em recintos culturais, sem que ele tenha me visto antes. 
Somente fomos apresentados numa mesa de bar. Era 
noite de sábado quando o movimentado Flor da Paraí-
ba, às margens da Lagoa do Parque Solón de Lucena, 
resgatava os órfãos do restaurante Bambu. Apresenta-
do como poeta pelo colega Paulo Queiroz, repórter de O 
Norte que depois foi embora para as bandas do Acre.

– Você tem alguma poesia aí? – perguntou-me.
Respondo que não.
– Poeta deve andar com poemas no bolso.
Nunca esqueci desse conselho.
Assim era Jurandy Moura, um poeta em todas as 

horas.
Jornalista e poeta com olhar sereno que se escondia 

por detrás da lente grossa dos óculos, falava como apazi-
guar os ânimos exaltados e, com a voz doce dos pássaros 
que compõem a paisagem de sua terra Taperoá, acolhia a 
todos com a suavidade da brisa do mar e o silêncio da caa-
tinga. Tinha predileção pelas minorias, e solidário com os 
sofredores, se compadecia diante da dor alheia.

Sempre lembrado por sua dedicação em favor da 
poesia, louvou o cinema, inclusive produzindo docu-
mentário sobre padre José Coutinho, um missionário 
que ajudava manter viva a esperança entre desvalidos 
que buscavam a sua sombra.

A poesia estava na alma de Jurandy. Orientava os jo-
vens desnudos de conhecimentos da arte e dos caminhos 
para produzir poemas. Apontava horizontes da leitura. 
Assim como se deu comigo, naquele encontro à mesa do 
bar, quando recomendou ter ao alcance das mãos um bom 
livro de poesia e trazer no bolso o poema.

– Mostre-me depois seus poemas. Quem sabe pode-
mos publicar no Correio das Artes.

Não mostrei o poema porque antecipado foi seu en-
contro com a onça caetana que Ariano Suassuna tanto 
falava. Mas ficou a lição de que o poeta carrega a sina 
de nunca desapegar de sua poesia. Quando observar al-
guém andando absorto na rua, não o incomode, talvez 
esteja ruminando um poema.

Não iludia os jovens poetas com decadência preco-
ce, mas animava a todos orientando a buscar a perfeição 
que se consegue com persistência da semente que em-
purra a terra até ver o sol, cresce e dá frutos. Conversan-
do com ele sentia-se a plenitude da doçura humana.

Jurandy Moura trazia a poesia do canto dos pássa-
ros, por isso seu corpo inerte na lousa fria parecia o de 
um passarinho, como quem cedo absorva os cantos da 
caatinga. Esses ruídos da caatinga misturados às can-
ções do mar e ao odor dos manguezais do Sanhauá nas 
noites silenciosas nas casas com luzes opacas do Vara-
douro, estavam sempre com ele.

O que Orris Soares disse sobre de Augusto dos An-
jos, de que era magro, parecendo “um pássaro molhado, 
todo encolhido nas asas, molhado da chuva”, se aplicaria 
ao aspecto humano de Jurandy Moura, que tinha a ma-
greza e a singeleza do beija-flor.

Foi um poeta que sentia tudo com a largueza de es-
pírito e por isso deixou uma obra poética a ocupar lugar 
de destaque na paisagem da literatura paraibana.

O lançamento de suas poesias pela A União é o 
resgate do trabalho deste poeta fluente nas discussões 
sobre arte.

Pássaro na
lousa estendido

em destaque
Crônica

José Nunes
Jornalista

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Capa do livro ‘Iluminuras 
e outros poemas’, de 
Jurandy Moura, lançado 
pela Editora A União

Luto nas artes

Uma pessoa que apren-
deu sua arte de modo auto-
didata e gostava de compar-
tilhar conhecimentos, seja de 
maneira informal, seja no am-
biente acadêmico. Assim era o 
perfil do fotógrafo campinense 
Roberto Coura na visão dos 
amigos e profissionais de len-
tes. Ele iria completar 67 anos 
na próxima terça-feira (dia 7), 
mas morreu de infarto na últi-
ma terça-feira (31). 

“O legado que ele deixa 
é uma contribuição de quali-
dade e grandiosidade, através 
do conhecimento que ficou em 
suas imagens, que é um tra-
balho superatual, conceitual, 
moderno, estético, documen-
tal e do cotidiano, como uma 
crônica visual da vida. É uma 
figura muito importante na 
fotografia brasileira produzi-
da na Paraíba e que contribuiu 
para a formação de várias ge-
rações de artistas e tem um 
legado muito importante para 
a história da fotografia”, disse o 
fotógrafo Ricardo Peixoto. 

Roberto Coura foi um dos 
meus primeiros professores 
no curso de Comunicação So-
cial na Universidade Federal 
da Paraíba, no início dos anos 
1980. “Como aluno, fui tendo 
contato com ele e o vínculo foi 
se fortalecendo, com a troca de 
informações e de conhecimen-
to, sempre refinado, sobre téc-
nica e estética da fotografia e 
sua escola inicial foi a foto pre-
to e branco tradicional, com 
explosão estética e modernis-
ta, e tinha referências muito 
grandes em nomes como o do 
fotógrafo Cartier Bresson”, re-
lembrou Peixoto, que contou 
uma curiosidade: Coura foi o 
artista mais novo e primeiro 

paraibano a receber o Prêmio 
Marc Ferrez da Funarte, no Rio 
de Janeiro, o mais importante 
da época, com o ensaio sobre a 
feira de Campina Grande.

No final dos anos 1970, 
quando Gustavo Moura co-
meçou a querer fotografar, foi 
visitá-lo em sua casa, em Cam-
pina Grande. “Ele foi uma pes-
soa extremamente generosa e 
atenciosa e o que eu aprendi 
de fotografia preto e branco foi 
com ele, porque me ensinou 
muita coisa, além de ser exce-
lente laboratorista”, disse Mou-
ra, que também trabalhou com 
o amigo num projeto, uma ex-
posição sobre bordeis. “Esse 
ensaio foi feito em Campina 
Grande, Esperança e Bayeux, 
no início dos anos 1980, retra-
tando a realidade desses locais 
nas periferias”, relembrou.

O editor Juca Pontes tam-
bém realizou alguns projetos 
com Coura, a exemplo do ál-
bum Chico Ferreira, que re-

trata a cerâmica e as telas do 
artista paraibano. “É um dos 
grandes artistas da Paraíba. 
Roberto Coura e Gustavo Mou-
ra são grandes fotógrafos que 
sempre buscaram esse hori-
zonte da fotografia em preto e 
branco, além de valorizar o ser 
humano, como nas fotos sobre 
a feira de Campina Grande”. 

O artista visual e crítico 
Dyógenes Chaves lembrou que 
Coura tinha cerca de 20 anos 
quando iniciou na fotografia. 
“Essa era a média de idade dos 
artistas que se aventuravam 
nos salões de arte, tão em voga 
entre os anos 1970 e 80 pelo 
país afora. Além de revelar 
novos talentos, outro objetivo 
dos salões era formar acervo a 
partir dos prêmios aquisitivos. 
Coura, ainda muito jovem, já 
se debruçava exaustivamente 
no estudo da técnica fotográfi-
ca, já vislumbrava uma produ-
ção madura, de ‘gente grande’, 
notadamente na opção pelo 

registro documental e apai-
xonado acerca da cultura po-
pular e da geografia humana 
de sua cidade natal, Campina 
Grande”. 

Dyógenes observou que, 
“ao longo de sua atuação, 
mantendo sempre um viés 
extremamente criterioso na 
‘técnica’, Coura enveredou 
por todos os caminhos possí-
veis, da fotografia de produto, 
por ser designer de formação, 
ao portrait; da publicidade à 
moda, sem largar um só ins-
tante a pesquisa, o ensino e o 
olhar para o ‘novo’ que surgia 
com o mundo digital”. 

O fotógrafo Rizemberg 
Felipe disse que foi um privilé-
gio ter conhecido Coura. “Em 
relação à fotografia de arquite-
tura, tinha uma influência bem 
grande na cidade. Ele vai dei-
xar uma lacuna muito grande 
na fotografia paraibana e que 
inspirou toda uma geração de 
fotógrafos”.

Roberto Coura foi um dos 
grandes fotógrafos da PB

Fotos: Divulgação

Acima, exemplos do virtuosismo do Coura (foto maior), o primeiro paraibano a receber o Prêmio Marc Ferrez da Funarte

EstrEias

aftEr - DEpois Do DEsEncontro (After We Fell. EUA. Dir: 
Castille Landon. Romance e Drama. 16 anos). Embora a história de 
amor entre Tessa Young (Josephine Langford) e Hardin Scott (Hero 
Fiennes-Tiffin) tenha passado por muitas complicações, desta vez o 
problema é mais complexo do que nunca. Agora que Tessa tomou uma 
das decisões mais importantes de sua vida, tudo mudou completamente. 
Os segredos que vêm à tona sobre suas famílias colocam em risco seu 
relacionamento e seu futuro juntos. Embora a jovem saiba que Har-
din a ama, os dois estão cercados de ciúme, ódio e perdão. Será que 
o amor entre os dois será o suficiente para manter seu relacionamento? 
CINÉPOLIS MANAÍRA 4: 13h10 (leg.) - 17h45 (leg.) - 20h15 (dub.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h50 (apenas qui. e sex.) - 16h30 
(apenas qui. e sex.) - 19h (apenas qui. e sex.) - 21h20; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 2 (dub.): 15h20 - 17h20 - 19h20; CINE SERCLA PARTAGE 3 
(dub.): 16h20 - 18h20 - 20h20.

Uma noitE DE crimE: a frontEira (The Forever Purge. EUA. 
Dir: Everardo Valerio Gout. Terror. 16 anos). Adela (Ana de la Reguera) 
e seu marido Juan (Tenoch Huerta) vivem no Texas, onde Juan trabalha 
como ajudante de fazenda para a rica família Tucker. Juan impressiona 
o patriarca de Tucker, Caleb (Will Patton), mas isso alimenta a raiva e 
o ciúmes do filho de Caleb, Dylan (Josh Lucas). Na manhã seguinte ao 
expurgo, uma gangue mascarada de assassinos ataca a família Tucker, 
incluindo a esposa de Dylan (Cassidy Freeman) e sua irmã (Leven Ram-
bin), forçando as duas famílias a se unirem e lutarem enquanto o país 
se transforma em caos e os Estados Unidos começam a se desintegrar 
em torno deles. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 18h40 (dub.) - 21h10 (leg.); 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h40 - 19h40; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 18h40 - 20h40.

patrUlha canina: o filmE (Paw Patrol: The Movie. EUA. Dir: 
Callan Brunker. Animação. Livre). O filhote Ryder e seus amigos têm 
um grande desafio: impedir o novo prefeito da cidade, Humdinger, de 
causar muitos problemas. Juntos e equipados com muita tecnologia, a 
Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h (exceto qui. e sex.) - 15h10 (exce-
to qui. e sex.) - 17h20 (exceto qui. e sex.); CINÉPOLIS MANGABEIRA 
3 (dub.): 14h15 (exceto qui. e sex.) - 16h30 (exceto qui. e sex.) - 19h 
(exceto qui. e sex.) - 21h20; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 13h30 (de 
sáb. a qua.); CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 14h30 (de sáb. a qua.).

shang-chi E a lEnDa Dos DEz anéis (Shang-Chi and the 
Legend of the Ten Rings. EUA. Dir: Destin Cretton. Ação, Aventura e 
Fantasia. 12 anos). Shang-Chi (Simu Liu) é um jovem chinês que foi 
criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente 
em ser um mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a 
chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira 
vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, 
vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho. 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 13h15 (apenas qui. e sex.)- 16h15 
(apenas qui. e sex.); CINÉPOLIS MANAÍRA 7 (dub., 3D): 14h - 17h - 
20h; CINÉPOLIS MANAÍRA 9 - MacroXE: 14h30 (dub.)- 17h30 (dub.) 
- 20h30 (leg.); CINÉPOLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 13h30 - 16h30 - 
19h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 14h30 - 17h30 - 20h30; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h - 18h - 21h; CINÉPOLIS 
MANGABEIRA 5 (dub., 3D): 14h - 17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 
4 (dub.): 16h30 - 19h; CINE SERCLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h - 
19h30; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h30 - 20h; CINE SERCLA 
PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30.

continUaÇÃo

o EsqUaDrÃo sUiciDa (The Suicide Squad. EUA. Dir: James 
Gunn. Super-Herói, Ação, Aventura e Fantasia. 16 anos). O governo 
envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de 
Corto Maltese, repleta de inimigos. Armados com armas de alta tecno-
logia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e des-
truição com o Coronel Rick Flag. CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 19h20; 
CINÉPOLIS MANAÍRA 2 (dub.): 18h10; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 
19h10; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 20h10.

frEE gUy: assUminDo o controlE (Free Guy. EUA. Dir: 
Shawn Levy. Comédia, Fantasia e Ação. 12 anos). Um caixa de banco 
(Ryan Reynolds) preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de 
cabeça para baixo quando descobre que é um personagem em um jogo 
interativo. Agora, ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de 
que é o único que pode salvar o mundo. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.) 
- 16h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 15h30; CINE SERCLA PARTAGE 
4 (dub.): 16h30.

infiltraDo (Wrath of Man. EUA. Dir: Guy Ritchie. Ação e Thriller. 16 
anos). Um misterioso homem conhecido como Harry (Jason Statham) 
trabalha para uma empresa de carros-fortes e é responsável por trans-

ferir milhões de dólares em dinheiro todos os dias pela cidade de Los 
Angeles. Um dia, quando tentam assaltar seu caminhão, o homem con-
segue se livrar do assalto utilizando habilidades impressionantes. Seus 
companheiros passam a questionar de onde ele veio e suas motivações 
para estar ali. Assim que o mistério envolvendo Harry se desenvolve, um 
plano maior é revelado. CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 15h20 - 
18h15 - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 21h10; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 14h40; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 15h40.

a lEnDa DE canDyman (Candyman. EUA. Dir: Nia DaCosta. Ter-
ror. 16 anos). Em um bairro pobre de Chicago, a lenda de um espírito 
assassino conhecido como Candyman (Tony Todd) assolou a população 
anos atrás, aterrorizando os moradores do complexo habitacional de 
Cabini Green. Agora, o local foi renovado e é lar de cidadãos de alta 
classe. O artista visual Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen III) e sua 
namorada, diretora da galeria, Brianna Cartwright (Teyona Parris), se 
mudam para Cabrini, onde Anthony encontra uma nova fonte de ins-
piração. Mas quando o espírito retorna, os novos habitantes também 
serão obrigados a enfrentar a ira de Candyman. CINÉPOLIS MANAÍRA 4 
(leg.): 15h30; CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 15h50; CINE SERCLA 
TAMBIÁ 1 (dub.): 17h; CINE SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 18h.

pEDro coElho 2 - o fUgitivo (Peter Rabbit 2: The Runaway. 
EUA. Dir: Will Gluck. Animação. Livre). Bea, Thomas e os coelhos cons-
truíram uma familia improvisada. Quando o coelho arteiro decide se 
aventurar para além do jardim, encontra um mundo onde não é mais o 
protagonista rebelde e suas travessuras não são admiráveis. Agora, sua 
família arrisca tudo para conseguir achá-lo, enquanto ele encara uma 
jornada de autoconhecimento. CINÉPOLIS MANAÍRA 8 (dub.): 13h40; 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 2 (dub.): 13h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 13h40; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 14h40.

o poDEroso chEfinho 2: nEgócios Da família (The 
Boss Baby: Family Business. EUA. Dir: Tom McGrath. Comédia e Ani-
mação. Livre). Os irmãos Tim e Ted, agora estão adultos e vivendo vidas 
separadas. Enquanto Tim construiu uma vida calma no subúrbio com 
sua esposa, Carol, e as filhas, Tabitha e Tina, Ted se transformou em 
um mega empresário que resolve todos os problemas com dinheiro. 
Mas quando Tim descobre que sua filha caçula também é agente do 
BabyCorp, ele precisará da ajuda do irmão mais novo para lidar com a 
situação. CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 14h20; CINE SERCLA PARTA-
GE 1 (dub.): 15h20.

Em cartaz

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

Serviço

Guilherme Cabral
guilhermecabral@epc.pb.gov.br



Cultura

No mês em que se come-
mora o centenário de nasci-
mento do patrono da educação 
brasileira (celebrado dia 19), 
uma série de atividades está 
programada para homenagear 
o pedagogo que revolucionou 
a educação nacional.

A partir da próxima se-
gunda-feira (dia 6) estará 
disponível de forma gratuita 
a terceira edição digital da 
trilogia Cartas a Paulo Freire. 
A obra é produzida pela Uni-
versidade Estadual da Paraí-
ba (UEPB), por meio da Edi-
tora Universitária (Eduepb), 
em parceria com a Empresa 
Paraibana de Comunicação 
(EPC), através da Editora A 
União, e reúne mais de 100 
cartas de profissionais de vá-
rios países da América Latina, 
África, Europa e Canadá, além 
da representação de todas as 
regiões brasileiras.

O livro de mais de 600 
páginas traz também uma 
seção de depoimentos com 
destaque para textos da viúva 
de Paulo Freire (1921-1997), 
a doutora em educação pela 
PUC-SP Ana Maria Araújo 
Freire, ou Nita, como é mais 
conhecida. Há também depoi-
mentos de um dos maiores 
estudiosos freiriano e profes-
sor em antropologia simbóli-
ca da Universidade Estadual 
de Campinas, Carlos Rodri-
gues Brandão.

A obra conta ainda com 
o importante depoimento de 
uma prima de Paulo Freire, 
Nathercia Lacerda, para quem 
o filósofo recifense enviava 
cartas enquanto estava exila-
do no Chile e a familiar tinha 
apenas 9 anos de idade.  

“Está um livro muito bo-
nito, com cartas fortes e de-
núncias desse tempo triste de 
mortes e de anúncios de es-
perança por um tempo novo. 
Tem também um item que a 
gente chama de ‘boniteza’, um 
conceito freiriano, em que as 
cartas são feitas em poemas, 
cordel e crônicas”, destaca Ci-
doval Morais de Sousa, coor-
denador do Projeto Editorial 
‘100 anos de Paulo Freire’. 

Assim como ocorreu com 
a primeira edição, as demais 
obras são lançadas primei-
ramente em seu formato ele-

trônico e depois no formato 
físico pela Editora A União. A 
segunda edição deve chegar 
em sua versão impressa em 
breve, contribuindo com dis-
cussões sobre a atualidade do 
pensamento de Freire, em lin-
guagem acessível, ampliando 
as possibilidades dialógicas 
para além das redes acadêmi-
cas e institucionais.

Abertura
Abrindo o mês de setem-

bro, hoje tem início uma série 
de palestras, mesas-redondas, 
minicursos e rodas de diálogo 
promovidos pelo Centro de 
Humanidades do Campus III 
da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB), em Guarabi-
ra, em comemoração ao cen-
tenário de Paulo Freire. Os en-
contros virtuais seguem nos 
dias 3, 8, 9 e 10, com palestras 
transmitidas pelo canal Rede 
UEPB no YouTube e demais 
atividades pela plataforma 
Google Meet. 

Com o tema “É impossí-
vel existir sem sonhos – O que 
Paulo Freire poderia dizer 
aos professores em forma-
ção?”, a palestra de abertu-
ra será realizada às 9h com 
a presença das professoras 
Elzanir dos Santos (UFPB), 
Andréa Bezerra Cordeiro 
(UFPR) e mediação de Ro-
sângela Neres (UEPB). Quem 
responde o questionamento 
que norteia o debate de logo 
mais é Verônica Pessoa, peda-
goga com doutorado na área 
da educação, que integra a 
comissão do Centenário de 
Paulo Freire.

“Que o diálogo continua 
sendo uma porta aberta e um 
caminho para a construção 
desse mundo. Que o sonho é 
a utopia desse lugar onde se 
quer chegar, mas que não se 
chega sozinho. É preciso uma 
construção coletiva. É preciso 
participação e dar as mãos 
para se chegar a esse lugar”, 
resume Pessoa. 

Com uma produção bi-
bliográfica e científica di-
fundida internacionalmen-
te, Paulo Freire foi nomeado 
doutor honoris causa de 28 
universidades em vários paí-
ses e teve obras traduzidas 
em mais de 20 idiomas. Ele é 
o mais célebre educador bra-
sileiro, sendo o terceiro pen-
sador mais citado do mundo 

em universidades da área de 
humanas. “Nós, educadores, 
nos ressentimos pelas obras 
de Paulo Freire serem mais 
lidas em âmbito internacional 
que no Brasil. A gente espera, 
no ano do centenário, divul-
gar as ideias, o legado e o seu 
pensamento crítico, didático 
e pedagógico”, afirma Verôni-
ca Pessoa. 

De forma trágica ou opor-
tuna, o centenário de Paulo 
Freire ocorre em meio a um 
ataque direto às suas ideias 
e um esforço institucional 
por parte do Governo Federal 
para desmoralizar a sua ima-
gem. “Paulo Freire dizia que 
não há educação neutra, por-
tanto essa educação é política, 
mas não a política partidária: 
a política no sentido de agir 
para o bem comum. É por isso 
que ela continua atual, emer-
gente e necessária”, assevera 
a pedagoga. “Uma das especi-
ficidades que tentamos tratar, 
sobretudo nesse contexto de 
adversidade, de negação de 
direitos e de exclusão social, 
é a necessidade de continuar 
sonhando, acreditando que a 
mudança é possível”, comple-
menta ela. 

Em suas obras como a Pe-
dagogia da Autonomia, Peda-
gogia do Oprimido e Pedagogia 
da indignação, o professor Pau-
lo Freire sempre demonstrou 
a importância de se sonhar ao 
mesmo tempo em que se luta, 
das questões de humanidade e 
de transformação da sociedade 
onde caibam todos e todas.

“Nesse contexto atual, 
nós enfrentamos essa urgên-
cia de desconstruir vários pa-
drões de exclusão, de discri-

minação e preconceito para 
construir uma sociedade que 
caibam todos”, afirma a do-
cente, frisando que o peda-
gogo pernambucano lembra-
va que era impossível viver 
sem sonhos. “Não sonhar com 
as mãos e os punhos cerra-
dos, mas lutar com a mão 
que abraça, que acolhe, e com 
a perspectiva de transfor-
mar esse mundo que a gente 
está em um mundo possível”, 
acrescenta Verônica Pessoa.

UEPB promove ações para o 
centenário de Paulo Freire

Edição: Audaci Junior      Editoração: Luciano Honorato
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Começa hoje uma série de atividades e lançamentos virtuais para homenagear o patrono da educação brasileira
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal no YouTube 

da Rede UEPB

Próxima segunda-feira (dia 6) 
haverá o lançamento em formato 
digital do terceiro e último volume 
de ‘Cartas a Paulo Freire’, parceria 
entre a Eduepb e a Editora A União

Foto: Divulgação
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Da Redação

Destaque no Festival de Sundance, filme brasileiro 
‘A Nuvem Rosa’ estreia hoje em streaming e na TV

Um dos filmes brasilei-
ros de maior destaque no 
exterior em 2021, A Nuvem 
Rosa, dirigido por Iuli Ger-
base, estreia hoje no Tele-
cine, com distribuição da 
O2 Play. O lançamento será 
simultâneo, com a produção 
disponível na plataforma de 
streaming a partir de 0h e 
exibição no canal Telecine 
Premium às 20h. 

Profético, o longa-me-
tragem produzido pela Pra-
na Filmes, mostra uma nu-
vem rosa tóxica que surge 
em diversos países, forçan-

do todos a ficarem confi-
nados. Produzido antes da 
pandemia, A Nuvem Rosa, 
de certa forma, já anteci-
pava o atual momento e os 
conflitos que fariam parte 
do cotidiano a partir de 
2020 e que se estendem até 
os dias atuais.

“Durante a edição do 
filme, quando a pandemia 
começou em 2020, foi um 
momento surreal para mim 
e para a equipe. Vimos vá-
rias cenas se tornando rea-
lidade. O que era ficção cien-
tífica virou nosso dia a dia”, 
aponta a cineasta Iuli Ger-
base. “Nos países em que 

já estreamos, como Rússia, 
Estados Unidos, Romênia e 
outros, tem sido impressio-
nante como o público está 
se relacionando com o filme 
e se vendo projetado na tela. 
Acho que muitas emoções 
que sentimos na pandemia 
estão em A Nuvem Rosa. 
O filme tem aspectos sur-
realistas e não é sobre um 
vírus, mas sim sobre os con-
flitos que surgem quando a 
nossa liberdade é retirada 
e precisamos ficar em casa 
por muito tempo. Então, 
comparações com a nossa 
pandemia são inevitáveis”, 
comenta a diretora.

Após ser selecionado 
para o Festival de Sundance 
2021, o longa vem atraindo 
a atenção da imprensa espe-
cializada e recebendo críticas 
positivas. É o caso da revista 
norte-americana Variety, que 
avalia o filme como “Uma 
estreia refinada e bem-suce-
dida’. Uma declaração fictícia 
definitiva sobre a experiência 
do lockdown”.

O filme marca a estreia 
na direção de Iuli Gerbase, 
que já assinou seis curtas-
metragens selecionados 
para diversos festivais in-
ternacionais como TIFF e 
Havana Film Festival.

Filmado antes da pandemia, longa-metragem mostra uma nuvem tóxica 
que surge em diversos países, forçando todos a ficarem confinados
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Sem prejuízo
Relator da reforma administrativa na Câmara dos Deputados 
mantém a estabilidade para novos servidores públicos federais, 
contrariando texto enviado pelo Governo Federal. Página 15
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Ex-presidente da Câmara e outra vereadora também são acusadas nas investigações de compra de apoio político

O Ministério Público da 
Paraíba (MPPB), através do 
Grupo de Atuação Especial 
contra o Crime Organizado 
(GAECO), denunciou, ontem, 
o prefeito do município de 
Cabedelo, Vitor Hugo (DEM), 
no âmbito da operação Xe-
que-Mate. Além dele, tam-
bém foram denunciadas  a 
ex-presidente da Câmara do 
município, Geusa Ribeiro, e a 
ex-vereadora Fabiana Régis. 

Os três são acusados de 
integrar o grupo crimino-
so liderado pelo ex-prefei-
to de Cabedelo, Leto Viana. 
Segundo a denúncia, Vitor 
Hugo, à época vereador do 
município, participou das 
ações criminosas com o ob-
jetivo de obter apoio político 
e ocupar o cargo atual de 
prefeito. Ele teria realizado 
a “venda do seu apoio políti-
co, ao figurar como membro 
do Poder Legislativo, para 
aderir ao grupo do governo 
comprometendo-se em se-
gui-lo politicamente e servir 
aos interesses próprios de 
Leto Viana e da Orcrim, rece-
bendo, para tanto, dinheiro 
ilícito”, diz o documento. 

Além disso, o atual ges-
tor de Cabedelo é acusado 
de desviar dinheiro públi-
co através de funcionários 
fantasmas e, somado a isso, 
“de realizar articulações que 
levaram ao recebimento de 
vantagem indevida, con-
substanciada na indicação 
pessoal de Leto Viana, para 
que assumisse o cargo de 
prefeito interino, vindo a 
ocupar, em razão dessa in-
dicação, o maior cargo do 
Executivo municipal”. 

Parte das denúncias 
realizadas contra o prefeito 
foram coletadas através de 
delação premiada realizada 
por Leto Viana. De acordo 
com as investigações do 
MPPB, mesmo com a prisão 
do ex-prefeito, a articulação 
permaneceu. Vitor Hugo, 
como prefeito interino, e 
Geusa Dornelas, como pre-
sidente da Câmara, deram 
continuidade às ações cri-
minosas. 

Apesar de não ter sido 
denunciada juntamente com 
os demais personagens da 
empresa malfeitora, segun-
do o MPPB, Geusa Dornelas 
não apenas compunha o gru-
po, como também desempe-
nhava papel de destaque. 

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

MPPB denuncia prefeito de 
Cabedelo na “Xeque-Mate”

Foto: Reprodução

Segundo as investiga-
ções, ela recebeu R$ 16 mil 
para aderir à base do gover-
no de Leto Viana para  pau-
tar toda a sua movimentação 
favoravelmente aos interes-
ses pessoais do então pre-
feito. “Além disso, ocupou 
posição importantíssima no 
planejamento e implemen-

tação da sucessão do mo-
delo de gestão fraudulenta 
inaugurado por Leto Viana 
em 2013, ao ter sido indica-
da para assumir o cargo de 
vice-presidente da Câmara 
Municipal”, diz a denúncia. 

Já a ex-vereadora Fa-
biana Régis, assim como 
outros vereadores, recebia 

vantagens indevidas do en-
tão chefe do Executivo, e, em 
troca, ofertava vantagens re-
cíprocas para consecução de 
objetivos dentro do próprio 
Legislativo municipal. 

Em nota, o prefeito 
Vitor Hugo informou que 
está ciente da denúncia e 
afirmou que nunca recebeu 

qualquer valor do ex-prefei-
to Leto Viana ou fez parte da 
organização criminosa. “Ao 
contrário, sempre combateu 
práticas ilícitas históricas na 
política municipal”, disse. O 
gestor completou afirmando 
que confia no Poder Judi-
ciário para comprovar a sua 
inocência.

Vitor Hugo (foto) sucedeu o ex-prefeito Leto Viana, que responde a processo na Justiça e, em delação, envolveu o atual gestor no grupo acusado pelo MP

O prefeito do municí-
pio de Santa Rita, Região 
Metropolitana de João 
Pessoa, Emerson Panta 
(Progressistas), foi denun-
ciado, pelo Ministério Pú-
blico da Paraíba (MPPB), 
por causar um prejuízo de 
cerca de R$ 2,1 milhões ao 
erário. Além dele, também 
estão sendo denunciados 
dois advogados e cinco 
servidores públicos. 

A investigação foi 
realizada pela Comissão 
de Combate aos Crimes 
de Responsabilidade e à 
Improbidade Administra-
tiva do MPPB, presidida 
pelo procurador Alcides 
Jansen. Segundo o enten-
dimento da comissão, os 
acusados devem perder 
seus cargos públicos e 
devolver o valor total que 
teria sido desviado dos co-
fres públicos. 

Em nota, a Prefeitura 
de Santa Rita informou 
que só irá se manifestar 
quando tiver conheci-
mento de todos os fatos. 
“A defesa de Emerson 
Panta ainda não foi citada 
da respectiva denúncia e 
deixará para se manifestar 
quando tiver conhecimen-
to de todos os fatos”, diz 
nota enviada pela Secre-
taria de Comunicação do 
Município. 

O caso está em tra-
mitação no Tribunal de 
Justiça da Paraíba.

Panta vai 
responder 
por prejuízo 
de R$ 2,1 mi
Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com

Ação contra gestor de Cuité chega ao TJ
O Pleno do Tribunal de 

Justiça da Paraíba (TJPB) re-
cebeu, ontem, a denúncia do 
Ministério Público Estadual 
(MPPB) contra o prefeito do 
Município de Cuité, Charles 
Cristiano Inácio da Silva (Ci-
dadania). No entanto, a deci-
são foi sem afastamento do 
cargo ou decretação de pri-
são preventiva. A denúncia 
diz respeito à erradicação 
do lixão do município e a 

destinação adequada do lixo. 
O Pleno tomou a decisão por 
unanimidade, seguindo o 
voto do relator do processo, 
o desembargador Arnóbio 
Alves Teodósio. 

O gestor chegou a assi-
nar um acordo de não per-
secução penal, se compro-
metendo a extinguir o lixão 
até o prazo de 15 de janeiro 
de 2020. “Todavia, exaurido 
o prazo previsto no acor-

do o acusado manteve-se 
em conduta de reiteração 
criminosa, ou seja, conti-
nuou a enviar os resíduos 
sólidos para o lixão, fato que 
motivou o Tribunal de Justi-
ça da Paraíba a rescindir o 
acordo de não persecução 
penal”, afirmou, durante o 
julgamento do processo, o 
procurador-geral de Justiça, 
Antonio Hortêncio da Rocha 
Neto.

Em seu voto, o relator 
do processo, desembarga-
dor Arnóbio Alves Teodósio, 
entendeu haver justa cau-
sa para o recebimento da 
denúncia. “A denúncia está 
bem lançada e fundamen-
tada em provas. Há indícios 
fortes de autoria, bem como 
a materialidade está devida-
mente comprovada através 
de fotos constantes nos au-
tos”, afirmou.

“Até mesmo os nomes 
que pretendem sabem que 
a decisão é do governador”. 
A afirmação foi feita, ontem, 
pelo deputado estadual Ri-
cardo Barbosa (PSB) ao ser 
provocado a sugerir ou ao 
citar, entre os colocados, o 
nome que deve compor como 
vice a chapa a  ser encabe-
çada no ano que vem pelo 
governador João Azevêdo 
(Cidadania) ao Governo do 
Estado. Líder da base alia-
da ou Blocão na Assembleia 
Legislativa, Ricardo entende 
que não há como se estabe-
lecer um conceito, uma prefe-
rência ou qualquer coisa nes-
se sentido porque, qualquer 
que seja ela, é inútil. “Essa 
é uma atribuição que está e 
será delegada exclusivamen-
te ao governador João Azevê-
do por todos que apoiam o 
Governo. Se a gente pergun-
tar até mesmo aqueles que 
são citados, eles podem até 
comentar alguma coisa, mas 
vão concordar que a decisão 
é do governador”, afirmou.

Ricardo acrescentou 

que “o governador deverá 
analisar tudo isso com com-
petência e com a serenidade 
que lhe é própria, natural-
mente de forma a não perder 
nenhum parceiro importan-
te, nenhum parceiro histórico 
como é o caso do deputado 
do Efraim Filho, o presiden-
te da Assembleia, Adriano 
Galdino, para citar só dois 
exemplos”, lembrou.

O deputado Ricardo 
Barbosa também fez uma 
análise sobre como está 
acompanhando e deve ser 
a sucessão para presidente 
da República, considerando 
por antecipação que não con-
corda com os extremismos 
de lado nenhum. “Nenhum 
extremo é bom. Nem de di-
reita nem de esquerda. Pode 
transformar o Brasil numa 
praça de guerra”, afirmou o 
parlamentar, ao se dizer fa-
vorável a uma candidatura 
de terceira via na corrida pre-
sidencial. Mas alertou: “não 
ficaremos em cima do muro. 
Seguiremos a orientação do 
governador”, disse.

Barbosa: decisão sobre 
vice é do governador

Casa própria

Anastácio diz que programa 
social não atende aos pobres

O deputado federal 
Frei Anastácio (PT) disse, 
ontem, que tem repercu-
tido muito negativamente 
para o Governo Federal, o 
fracasso do programa “Casa 
Verde e Amarela”, criado 
para substituir  o “Minha 
Casa Minha Vida” dos go-
vernos anteriores. “O pre-
sidente Jair Bolsonaro não 
está interessado em aten-
der às famílias pobres”, dis-
se o deputado.

Frei Anastácio relatou 
que, em um ano de vigência, 
o programa de Bolsonaro, 
só construiu 20 mil casas 
em todo o Brasil, para fa-
mílias que ganham até R$ 2 
mil. “Isso é muito diferente 
do Minha Casa Minha vida, 
que realmente teve resulta-
dos animadores para aten-
der às famílias que preci-
savam de casa para morar”, 
lembrou.

O deputado destacou 
que o Minha Casa Minha 
Vida, criado em 2009, entre-
gou quase 1 milhão e meio 
de moradias para famílias 
de baixa renda. “Além disso, 
as famílias recebiam até ele-
trodomésticos, a exemplo 
de fogão e geladeiras, para 
viver melhor”, lembrou.

O parlamentar petis-
ta ressaltou que “o cenário 
hoje é de mais gente moran-

do nas ruas, fome, miséria e  
morte. Os pobres que pas-
sam fome estão fazendo fila 
em açougues em busca de 
osso, catando frutas rejeita-
das em centrais de abasteci-
mento, enquanto Bolsonaro 
recomenda comprar fuzil. 
É um governo desastroso 
e sem coração que só faz 
incitar o povo à violência e 
ameaçar a democracia no 
Brasil”, afirmou.

Frei Anástacio afirma que novo programa construiu poucas casas

Foto: Reprodução

A decisão dos 
desembargadores 

foi sem o 
afastamento 

do cargo e sem 
decretação de prisão 

preventiva
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Matéria faz parte da minirreforma eleitoral e já foi aprovada pela Câmara, mas deve ser rejeitada no Senado
Atendendo a sugestões 

de alguns deputados esta-
duais, o presidente da As-
sembleia Legislativa, Adriano 
Galdino(PSB) decidiu, on-
tem, abrir, para os deputados 
federais da Paraíba e senado-
res de outros estados a par-
ticipação na sessão especial 
que a Casa realiza na próxima 
quarta-feira, dia 8, para dis-
cutir a volta das coligações 
proporcionais ao processo 
eleitoral de 2022.

Já aprovada pela Câmara 
dos Deputados e a caminho 
do Senado Federal, a matéria 
faz parte da minirreforma 
eleitoral e, como defensor da 
decisão da Câmara, o presi-
dente da Assembleia tomou 
a iniciativa de discutir com 
os três senadores da Paraíba 
(Veneziano Vital do Rêgo, Nil-
da Gondim e Daniella Ribei-
ro) no sentido de tomar co-
nhecimento da posição que 
eles devem levar à votação 
do Senado.

“Já fui informado de 
que nossos três senadores 
tendem a votar contra o re-

torno das coligações, mas 
precisamos conversar com 
eles”, afirma Adriano Galdi-
no, ao salientar que, apesar 
das inúmeras justificativas, 
o que estão querendo mes-
mo no Congresso é acabar 
com os pequenos partidos, 
reduzindo a quantidade de-
les de trinta para, no máximo, 
dez e para que somente esses 
dez possam dividir o bolo do 
Fundo Partidário”, previu.

O presidente da Assem-
bleia explicou que o mesmo 
convite que foi feito aos três 
senadores paraibanos será 
encaminhado também para 
os doze deputados federais e, 
atendendo a uma solicitação 
de Anísio Maia(PT), comuni-
cou aos demais deputados 
estaduais que podem ficar à 
vontade para convidar parla-
mentares de outros estados 
vizinhos, destacadamente 
senadores.

Pelas manifestações que 
já puderam ser vistas, a gran-
de maioria dos deputados es-
taduais paraibanos também 
defende a posição de Adriano 

Sessão sobre coligações terá 
presença de deputados federais

Galdino que é radical e aber-
tamente favorável à volta das 
coligações, mas conta com 
divergências conhecidas e 
assumidas como são os ca-
sos do vice-líder do Governo, 
Raniery Paulino(MDB) e o 
próprio Anísio Maia(PT).

A exemplo das sessões 
ordinárias da Casa, a sessão 
especial de quarta-feira com 
os senadores paraibanos 
e possivelmente de outros 
estados será remota e com 
início previsto para as 9h. 
As coligações proporcio-

nais permitem que dois ou 
mais partidos se unam em 
coligações para disputa das 
Câmaras Municipais e das 
Assembleias Legislativas 
e sempre fizeram parte do 
processo eleitoral brasileiro, 
exceção para o pleito munici-

pal do ano passado. É que por 
decisão tomada em 2017, o 
Congresso Nacional resolveu 
mudar a regra e pôs fim às 
coligações no campo propor-
cional para as eleições mu-
nicipais de 2020. Podia ter 
mudado também para 2018, 
mas não o fez, o que levou li-
deranças municipais a reagir 
alegando que o Congresso 
estavam fazendo os vereado-
res de “cobaias” para testar 
o processo. Os congressistas 
alegavam que não, mas ago-
ra, justamente um ano de-
pois das eleições municipais 
e a um ano das eleições para 
deputado federal, a Câmara 
pautou e aprovou a volta das 
coligações.

Parlamentares divergem sobre posição e tentam convencer senadores
Assim que confirmou e 

convocou os deputados para 
a sessão especial da próxima 
quarta-feira, o presidente da 
Assembleia Legislativa, Adria-
no Galdino, registrou dois po-
sicionamentos novos para o 
debate da próxima semana, 
um deles apresentado pelo de-
putado Hervásio Bezerra(Cida-
dania) e o outro pelo deputado 
Janduhy Carneiro(Patriotas).

Diferentemente de serem 
contra ou a favor da volta das 
coligações, Janduhy e Hervá-
sio argumentaram que uma 
das posições que precisam ser 
melhor analisadas e explicam o 
fato de a maioria dos senado-

res, inclusive os três da Paraíba, 
se colocarem contrários à volta 
das coligações proporcionais 
é que o assunto não interessa 
diretamente a eles, na medida 
em que a disputa ao Senado é 
e sempre foi majoritária.

“É por isso, inclusive, pre-
sidente, que, muito mais do 
que os senadores, importante 
mesmo seria convidarmos os 
deputados federais paraibanos 
para esse debate”, justificou 
Janduhy Carneiro, ao explicar 
que, apesar de a matéria já ter 
passado pela Câmara, a posi-
ção dos deputados federais é 
muito importante e tem muita 
influência junto aos senadores”.

Na mesma linha de ra-
ciocínio, Hervázio Bezerra ar-
gumentou que “a decisão do 
Congresso Nacional poderia 
dispensar um posicionamento 
do Senado. O grau de interes-
se deles é bem diferenciado e 
eles, os senadores, como parti-
cipantes de eleição majoritária, 
vão decidir sobre o que um 
outro conjunto de parlamen-
tares, vereadores e deputados 
(estaduais e federais), vai po-
der ou não fazer nas eleições”, 
comentou.  

O líder do Governo, depu-
tado Wilson Filho(sem partido) 
é um dos que também estão 
afinados com a posição do pre-

sidente da Assembleia Adriano 
Galdino e ontem voltou a su-
gerir que, tanto na sessão da 
próxima quarta-feira como no 
dia a dia, os deputados esta-
duais precisam conversar com 
os senadores no sentido de 
que eles reflitam sobre o tema 
e confirmem a volta das coli-
gações.

O vice-líder da banca-
da, deputado Raniery Pauli-
no(MDB) pensa diferente de 
Wilson Filho. Para Raniery, os 
senadores que acenam para 
a reprovação da volta das co-
ligações acertam e agem com 
coerência. “Ao contrário do 
que fez a Câmara Federal, o 

Senado precisa derrubar essa 
matéria e manter as regras do 
pleito proporcional como foi 
nas eleições municipais do ano 
passado”, entende Raniery.   

Ao contrário do presidente 
Adriano Galdino, o deputado 
Anísio Maia(PT) não acredita 
que manter a proibição das co-
ligações proporcionais venha a 
afetar e até acabar os partidos 
pequenos. “Acho que isso não 
prejudicaria em nada os par-
tidos pequenos. E acho que o 
propósito mais importante não 
é esse. O propósito é qualifi-
car o processo acabando com 
os espaços para negociatas”, 
previu o petista.

A exemplo das 
sessões ordinárias da 

Assembleia Legislativa, 
a sessão especial 

será remota

Foto: Ascom

Presidente da ALPB, Adriano Galdino defende a manutenção das coligações para não prejudicar os pequenos partidos

Dia da Participação da Mulher 
na Política é aprovado na ALPB

A Assembleia Legis-
lativa da Paraíba aprovou, 
ontem, durante sessão or-
dinária, o Projeto de Lei nº 
2.562/2021, que institui o 
“Dia Estadual da Participa-
ção da Mulher na Política”. 
A matéria foi aprovada por 
unanimidade pelos parla-
mentares presentes. Em 
seu teor, o PL propõe a rea-
lização de campanhas de 
conscientização em escolas, 
universidades e órgãos pú-
blicos sobre a importância 
da participação da mulher 
na política.

Em defesa da matéria, 
a autora do projeto de lei,  
deputada estadual Pollya-
nna Dutra (PSB), destacou 
que a participação de mu-
lheres nesses espaços ainda 
é pequena, tendo em vista a 
quantidade de mulheres re-
presentadas nos espaços de 
poder. “É preciso que isso 
surja da base, para que as 
meninas vejam na política 
também a possibilidade de 
alçar voos para que nos re-

É preciso que isso 
surja da base, para que 
as meninas vejam na 

política também a 
possibilidade de alçar 

voos para que nos 
representemos e 

democratizemos esse 
espaço, que precisa 

representar a todos e a 
todas também 

presentemos e democrati-
zemos esse espaço, que pre-
cisa representar a todos e a 
todas também”, destacou.

De acordo com o PL, 
fica instituído no âmbito do 
Estado da Paraíba o dia 13 
de março como o “Dia Esta-
dual da Participação da Mu-
lher na Política”, inserido no 

calendário oficial do Esta-
do. A data foi escolhida por 
marcar a posse de Carlota 
Pereira de Queirós, médica, 
escritora e a primeira mu-
lher a ser eleita deputada 
federal no Brasil. “Ao longo 
dos anos, os espaços públi-
cos foram sendo ocupados 
por mulheres, que trouxe-
ram consigo um olhar mais 
humano, probo e cuidadoso 
com a coisa pública, mesmo 
assim, ainda temos um ce-
nário desigual na política, 
cheio de preconceitos mo-
rais e de violência contra as 
mulheres”, ressaltou Dutra. 

Ainda de acordo com a 
justificativa da deputada, 
segundo o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), no ano de 
2018, o Brasil ocupava a po-
sição 152 no ranking de 190 
países sobre presença de 
mulheres em parlamentos. 
Após aprovação pelos par-
lamentares, o projeto segui-
rá para sanção por parte do 
Governo do Estado.

Pollyanna Dutra
Deputada estadual

Acompanhando pro-
vidência já adotada pela 
Câmara Federal e pela As-
sembleia Legislativa do 
Estado, o vereador Mar-
muthe Cavalcanti(PSL) 
anunciou, ontem, que 
está apresentando na Câ-
mara dos Vereadores de 
João Pessoa, um projeto 
em defesa da “Dignida-
de Menstrual” e que tem 
como objetivo beneficiar 
crianças e adolescentes 
do sexo feminino com a 
distribuição mensal de 
absorventes descartáveis 
ou reutilizáveis

O vereador argumen-
tou que a iniciativa está 
vindo meio tardia, mas 
que corrige uma grande 
injustiça que as meninas e 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade, oriundas 
de comunidades extre-
mamente humildes e que 
realmente precisavam 
desse apoio. 

Projeto 
“Dignidade 
menstrual” 
na CMJP

Cybercrime

Nilda Gondim recebe 
golpe pelo WhatsApp

A senadora Nilda Gon-
dim (MDB) foi mais uma 
vítima de bandidos que uti-
lizam o aplicativo de men-
sagens, WhatsApp, para 
aplicar golpes financeiros. 
Ela informou, ontem, por 
meio de uma nota divul-
gada pela sua assessoria, 
que bandidos estariam se 
passando por ela através 
de uma conta falsa para pe-
dir dinheiro a prefeituras 
paraibanas. 

Segundo o alerta, os 
golpistas criaram uma 
conta falsa no nome da se-

nadora, com a sua foto, e 
enviaram mensagens para 
prefeituras paraibanas. 
“Criaram uma conta de 
WhatsApp com um núme-
ro que não pertence à se-
nadora ou a alguém ligado 
a ela, colocaram a foto dela 
e estão entrando em con-
tato com gestores pedindo 
dinheiro”. 

A desculpa utilizada 
pelos bandidos é de que o 
valor seria para uma opera-
ção com uma aeronave que 
pertenceria ao Governo Fe-
deral. O fato foi denunciado 
e já está sendo investigado 
pela Polícia Legislativa do 
Senado Federal. 

Criaram 
uma conta de 

whatsapp com 
um número que 
não pertence à 

senadora

Foto: Reprodução

Iluska Cavalcante
cavalcanteiluska@gmail.com



Brasil

Texto original enviado pelo Governo Federal ao Congresso previa regras diferentes para futuros contratados

O relator da reforma 
administrativa, deputado Ar-
thur Maia (DEM-BA), mante-
ve a estabilidade para novos 
servidores públicos em seu 
relatório, na leitura feita on-
tem na comissão da Câmara 
que trata sobre o tema. O 
texto original enviado pelo 
governo garantia estabilida-
de para os atuais servidores, 
mas previa regras diferentes 
para novos contratados, a 
depender do tipo de contra-
to - havia inclusive cargos 
sem estabilidade.

Maia, no entanto, excluiu 
do texto as contratações que 
não previam estabilidade. 
Ele aumentou a quantidade 
de avaliações pelas quais os 
novos servidores terão que 
passar periodicamente.

“A estabilidade de ser-
vidores públicos, tal como 
vigora no texto constitu-
cional, constitui um instru-
mento de defesa em favor 
dos cidadãos e não em prol 
dos servidores. Trata-se de 
mecanismo que inibe e atra-
palha o mau uso dos recur-
sos públicos, na medida em 
que evita manipulações e 
serve de obstáculo ao mau 
comportamento de gestores 
ainda impregnados da tra-
dição patrimonialista que 
caracteriza a realidade bra-
sileira”, afirmou o deputado, 
no parecer.

Maia introduziu uma 
nova hipótese de desliga-
mento de servidores está-
veis, que é a de rompimento 
do vínculo se o cargo se tor-
nar “desnecessário ou ob-
soleto”, com “pagamento de 
indenização à altura”.

“Frise-se que a hipó-
tese não será aplicada aos 
servidores admitidos antes 
da entrada em vigor da fu-
tura Emenda Constitucional, 
para os quais a estabilidade 

permanece nos seus atuais 
parâmetros”, completou o 
relator.

Demais poderes
Apesar de ter afirmado 

em junho deste ano que es-
tenderia as mudanças trazi-
das na reforma administra-
tiva para os demais Poderes, 
além do Executivo, o relator 
da proposta incluiu no seu 
parecer apenas detentores 
de mandatos eletivos, ou 
seja, políticos como senado-
res de deputados.

Em junho, o relator si-
nalizou que iria incorporar 
juízes, promotores e desem-
bargadores, membros dos 
demais Poderes que ficaram 
de fora da reformulação do 
RH do Estado na proposta 
enviada pelo governo.

“Quero antecipar que 
se, por acaso, ele (Kim) não 
conseguir as assinaturas, na 
condição de relator, eu pre-
tendo absorver essa emen-
da”, disse Arthur Maia em 
entrevista à GloboNews no 
dia 14 de junho. “Estamos, 
sim, trabalhando para que 
todos entrem na reforma ad-
ministrativa”, completou na 
ocasião.

Segundo o relator, um 
parecer apontou inconstitu-
cionalidade na tentativa de 
se incluir os demais Pode-
res, por isso ele não acatou 
o conteúdo de uma emen-
da do deputado Kim Kata-
guiri (DEM-SP) que tinha 
esse propósito. No entanto, 
o DEM deverá destacar, ou 
seja, pôr em votação esse pe-
dido no colegiado.

Mudanças como limitar 
as férias de todos os agentes 
públicos a 30 dias por ano, 
inclusive para juízes, além 
do fim de privilégios, como 
aposentadoria compulsória 
como punição para quem já 
está trabalhando, estão en-
tre as emendas (sugestões 
de alterações do texto) apre-
sentadas à proposta.

Julia Affonso e 
Daniel Weterman
Especial para A União

Relator mantém a estabilidade 
de novos servidores em reforma
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Depoimento à CPI da Covid

Motoboy da VTCLog diz que entregou 
um pen drive no Ministério da Saúde
Julia Affonso e 
Daniel Weterman
Especial para A União

O motoboy Ivanildo 
Gonçalves da Silva, funcio-
nário da empresa VTC Ope-
radora Logística (VTCLog), 
disse ontem à Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Covid, no Senado, 
que entregou um pen drive 
no 4º andar do Ministério da 
Saúde. Ivanildo afirmou não 
saber a data em que esteve 
no local - nem para quem 
entregou. “Eu lembro que 
eu entreguei para uma se-
nhora, uma moça lá”, disse.

O nome do motoboy 
apareceu em um relatório 
do Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras 
(Coaf), que identificou R$ 
4 milhões em saques em 
espécie para a VTCLog. In-
formações citadas pelo re-
lator da CPI, Renan Calhei-
ros (MDB-AL), apontam 
diversos saques inclusive 
neste ano.

O motoboy contou aos 
senadores que ia ao banco 
com cheques da empresa e 
sacava os valores em espé-
cie. Com o dinheiro vivo, ele 
pagava boletos e fazia pa-
gamentos. Quando sobrava 
algum valor após as transa-
ções, ele devolvia o dinhei-
ro em espécie à empresa. 
Gonçalves afirmou que en-
tregou os comprovantes de 
pagamento à VTCLog.

“Eu não cheguei a en-
tregar dinheiro para nin-
guém. A única coisa que 
eu executava no papel era 
de pagar boletos. Às vezes 
depositava, quando me pe-
diam: olha, deposita esse 
dinheiro. Mas eu não che-
guei ainda, assim, entregar 
dinheiro para ninguém”, 
afirmou.

Ivanildo Gonçalves foi 
questionado pelos sena-
dores sobre os nomes das 
pessoas que constavam 
nos boletos. Ele disse que 
se recordava apenas que 
sócios da VTCLog estavam 
em algumas faturas e tam-
bém uma empresa de com-
bustível, de mais ninguém. 
“A princípio, eu não chega-

va a olhar o nome de nin-
guém”, afirmou.

A CPI perguntou se 
o motoboy pagou boletos 
para o ex-diretor do De-
partamento de Logística 
do Ministério da Saúde 
Roberto Ferreira Dias. “Eu 
não estou lembrado de ter 
pagado boleto nenhum 
dele”, declarou Ivanildo 
Gonçalves. “Nunca ouvi fa-
lar e nunca estive com ele.”

De acordo com o mo-
toboy, as idas ao banco 
para sacar dinheiro em es-
pécie diminuíram “já tem 
um período”. O presidente 
da CPI da Covid, Omar Aziz 
(PSD-AM), vinculou a que-
da à instalação da comis-
são de inquérito.

“A estabilidade de servidores públicos constitui um instrumento de defesa em favor dos cidadãos e não em prol dos servidores”, afirmou Arthur Maia

Foto: Agência Estado

Agência Estado 

O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, 
ministro Luiz Fux, convo-
cou sessão virtual extraor-
dinária do Plenário, para 
esta quinta e sexta-feira, 
2 e 3 de setembro, para 
analisar ação que ques-
tiona parte do edital do 
Ministério da Educação 
quanto à isenção da taxa 
de inscrição para o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) de 2021.

A ação questiona a 
exigência de que os es-
tudantes que faltaram ao 
Enem 2020 apresentem 
documentos que justi-
fiquem a ausência, para 
que tenham direito à 
isenção da taxa de inscri-
ção no exame deste ano. 
As informações foram di-
vulgadas pelo STF.

O processo foi impe-
trado por nove partidos 
políticos - PDT, PT, PCdoB, 

PSOL, PSB, Rede, PV, Ci-
dadania e Solidariedade 
- em conjunto com a Edu-
cafro, a União Brasileira 
dos Estudantes Secunda-
ristas (Ubes) e a União 
Nacional dos Estudantes 
(UNE).

Fux atendeu a um pe-
dido do relator da ação, 
ministro Dias Toffoli, 
para levar ao colegiado, 
em caráter de urgência, 
o julgamento da medi-
da cautelar. O pedido de 
abertura de sessão extra, 
segundo Toffoli, deve-se 
à proximidade das da-
tas das provas do Enem 
2021, marcadas para 21 
e 28 de novembro.

Toffoli também de-
terminou a intimação, 
com urgência, do MEC, do 
advogado-geral da União 
e do procurador-geral da 
República para se mani-
festarem, se for de inte-
resse, antes do julgamen-
to da medida cautelar.

STF analisará ação
sobre taxa do Enem Governo descarta paralisação dos

caminhoneiros no dia 7 de setembro

A suposta mobilização 
nacional de caminheiros 
para participar de atos au-
toritários em 7 de setembro 
não foi captada pelo Mi-
nistério da Infraestrutura. 
Dentro da pasta comanda-
da por Tarcísio de Freitas, 
a avaliação é a de que as 
principais lideranças dos 
profissionais de transporte 
não estão envolvidas com 
nenhum tipo de paralisação 
ou plano da categoria para 
o feriado.

A hipótese de uma pa-
ralisação geral ganhou for-
ça quando o caminhoneiro 
Marcos Antônio Pereira Go-
mes, mais conhecido como 
Zé Trovão, foi alvo da ação 
do ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-

nal Federal, que determinou 
seu afastamento e um raio 
de pelo menos um quilôme-
tro da Praça dos Três Pode-
res. A representatividade 
de Zé Trovão, no entanto, é 
vista como nula dentro do 
ministério.

Desde o início de 2019, 
o Ministério da Infraestru-
tura chegou a gerenciar 15 
tentativas de paralisações 
de caminhoneiros em todo 
o país. O nome de Zé Trovão 
nunca apareceu entre os lí-
deres dessas pretensas pa-
ralisações.

Os caminhoneiros, que 
têm atuação marcada pelo 
trabalho autônomo, pos-
suem hoje diversas lide-
ranças e, segundo fontes 
da Infraestrutura, não hou-
ve nenhuma manifestação 
desses nomes mais conhe-
cidos sobre paralisações 
nacionais.

Bloqueio e ações
A despeito de o pre-

sidente da República, Jair 
Bolsonaro, insuflar a po-
pulação para as manifes-
tações programadas para 
o próximo dia 7, as quais 
incluem diversas ameaças 
de fechamento das estradas 
do país, o Ministério da In-
fraestrutura pretende atuar, 
junto da Polícia Rodoviária 
Federal, para impedir qual-
quer tipo de interrupção de 
tráfego.

O ministério identificou 
mobilizações com essa pre-
tensão e tem monitorado 
grupos que planejam os su-
postos atos.

A orientação é impedir 
qualquer tipo de bloqueio. 
Caso haja tentativas, a ordem 
é fazer com que os veículos 
sejam deslocados para os 
acostamentos, para permitir o 
fluxo de quem precisa passar.

Questionado sobre o 
assunto, o Ministério da In-
fraestrutura informou, por 
meio de nota, que “mantém 
diálogo contínuo com a ca-
tegoria do transportador 
autônomo e não identifica 
nenhuma mobilização seto-
rial para os próximos dias”. 

Ministério da 
Infraestrutura avalia que 
as principais lideranças 

dos profissionais de 
transporte não estão 

envolvidas com nenhum 
tipo de paralisação ou 

plano da categoria
 para o feriado

André Borges e 
Amanda Pupo
Especial para A União
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Viajantes brasileiros já não precisam ficar em quarentena, mas devem apresentar um teste negativo de covid-19

Portugal revoga proibição de 
viagens a turistas do Brasil
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Agência Brasil

Portugal anunciou on-
tem que permitirá a entrada 
de turistas do Brasil, quase 
18 meses depois de impôr 
a proibição de viagens não 
essenciais do país sul-ameri-
cano para conter a dissemi-
nação do novo coronavírus.

Embora os brasileiros, 
que constituem a maior co-
munidade de migrantes em 
Portugal, tenham tido acesso 
permitido por motivos como 
trabalho, família ou saúde, 
a suspensão da medida é 
aguardada há muito tempo.

Portugal está agora 
aberto aos turistas da União 
Europeia que apresentem o 
certificado digital covid-19 
do bloco, bem como aos dos 
Estados Unidos, de onde os 
visitantes devem apresen-
tar um resultado negativo à 
chegada.

Os viajantes do Brasil 
agora já não precisam ficar 
em quarentena, mas devem 
apresentar um teste nega-
tivo de covid-19. A mesma 
regra se aplica a visitantes 
da Grã-Bretanha, de acordo 
com o governo português.

O Brasil teve mais de 
20,7 milhões de infecções 
confirmadas pelo novo co-
ronavírus e mais de 580 mil 
mortes.

Passageiros de países 
como Japão, Austrália, Co-
reia do Sul, Arábia Saudita, 
Nova Zelândia, Cingapura 
e Canadá também poderão 
viajar para Portugal se apre-
sentarem um teste negativo.

Os visitantes do Nepal, 
da Índia e África do Sul são 
ainda obrigados a permane-
cer em quarentena durante 
14 dias à chegada e só devem 
viajar por razões essenciais.

Portugal suspendeu a 
maioria das restrições com 
um plano em três fases, 
apoiado por uma rápida e 
eficiente implementação da 
vacinação. Dados do Minis-
tério da Saúde mostram que 
73% da população estão to-
talmente vacinados.

Saída dos EUA do Afeganistão

Joe Biden assume responsabilidade
Agência Brasil

O presidente dos Esta-
dos Unidos (EUA), Joe Bi-
den, assumiu na última ter-
ça-feira a responsabilidade 
pela tumultuada saída das 
forças norte-americanas do 
Afeganistão. Ele disse que 
era a melhor opção dispo-
nível, após um importante 
rival republicano descrever 
o episódio como uma ferida 
autoinfligida que tornou os 
EUA menos seguros.

Mais cedo, durante o 
dia, o Talibã celebrou sua 
vitória sobre os norte-ame-
ricanos, disparando tiros 
para o ar, desfilando caixões 
revestidos com bandeiras 
da Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan) e 
dos EUA e aplicando suas 
próprias regras após a re-
tirada das últimas tropas 
estrangeiras.

Em sua primeira decla-
ração após a saída, Biden 
disse que 90% dos norte
-americanos que queriam 
sair conseguiram, e que 
Washington tinha poder 
de negociação sobre os 
militantes islâmicos para 
garantir que outros 100 ou 
200 consigam deixar o país 
se quiserem.

“Eu assumo a respon-
sabilidade”, disse, acrescen-
tando que os Estados Uni-
dos estão longe de encerrar 
seu envolvimento com o 
Afeganistão e, especialmen-
te, com os combatentes do 
Estado Islâmico no país.

O Talibã agora controla 

Agência Brasil

Um acidente na madru-
gada de ontem, no quilôme-
tro 72 da Rodovia Central, 
na localidade de Matuicana, 
província de Huarochirí, no 
Peru, deixou pelo menos 33 
pessoas mortas e cerca de 
20 feridas. 

Um ônibus da empresa 
León Express, que fazia o 
trajeto Huánuco-Lima, per-
deu o controle, depois de 
bater em uma rocha, e caiu 
em um despenhadeiro de 

quase 200 metros, ao ultra-
passar a velocidade máxima 
permitida. O veículo levava 
63 passageiros.

O comandante-geral 
da Polícia, César Cervan-
tes, viajou de helicóptero de 
Lima até o local do acidente. 
A Polícia Nacional informou 
que os trabalhos de busca 
vão continuar, pois o local é 
de difícil acesso. Os feridos 
estão sendo atendidos no 
hospital de Chosica e em 
outros hospitais de Lima, a 
capital peruana.

Pelo menos 33 morrem 
em acidente no Peru

Agência Brasil

Moradores da região 
sul do estado norte-ame-
ricano da Louisiana se 
preparam para semanas 
sem energia elétrica e in-
terrupções no serviço de 
fornecimento de água de-
vido à passagem do Fura-
cão Ida, uma das tempes-
tades mais poderosas a 

atingir a região. Cerca de 
1,3 milhão de moradores 
- a maioria na Louisiana, 
de acordo com o Powe-
rOutage, que reúne dados 
de diferentes empresas 
do setor nos Estados Uni-
dos (EUA) - ficaram sem 
energia por cerca de 48 
horas.  

A tempestade matou 
pelo menos duas pessoas 

no estado, segundo as 
autoridades, e o número 
poderia ser muito maior, 
não fosse um sistema de 
diques fortificados em 
torno de Nova Orleans, 
instalado depois que a 
cidade foi devastada pelo 
furacão Katrina há 16 
anos. 

A Entergy Corp, uma 
grande fornecedora de 

energia elétrica da re-
gião, disse que pode levar 
semanas até que a eletri-
cidade seja restabelecida 
nas áreas mais atingidas. 

Os prejuízos a oito 
linhas de alta voltagem 
cortaram o fornecimento 
de energia para Nova Or-
leans. Distritos próximos 
e partes de uma torre de 
transmissão tombaram 

para dentro do Rio Mis-
sissippi na noite do últi-
mo domingo. A falta de 
energia paralisou o co-
mércio em Nova Orleans. 
O Hotel Hyatt Regency es-
tava operando sob estado 
de emergência e não acei-
ta clientes que não sejam 
de equipes de emergên-
cia, de acordo com men-
sagem divulgada. 

Os restaurantes, mui-
tos fechados desde antes 
da tempestade, também 
enfrentam um futuro in-
certo por causa da falta de 
energia e de outros servi-
ços de infraestrutura, re-
petindo - pelo menos por 
enquanto - as mesmas 
questões que atingiram 
as empresas por semanas 
na chegada do Katrina.

Louisiana: furacão deixa moradores sem energia 

Os visitantes do Nepal, 
da Índia e África do Sul 

ainda são obrigados 
a permanecer em 

quarentena durante  
14 dias após a chegada 
e só devem viajar por  

razões essenciais

Covid-19: Opas defende 
vacinas para todos os países
André Marinho
Agência Estado

O comando da Organização 
Pan-Americana de Saúde (Opas) 
reforçou ontem o argumento da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) de que, antes de começar 
a aplicar doses de reforços de 
vacinas contra o coronavírus, 
a prioridade da comunidade 
internacional deve ser garantir 
o acesso aos imunizantes em 
todos os países. Em coletiva de 
imprensa, o diretor assistente 

da entidade, Jarbas Barbosa, 
disse que não há “evidências 
fortes” da eficácia de apli-
cação de terceiras doses de 
profiláticos que, no momento, 
demandam apenas duas. Bar-
bosa descreveu o debate como 
uma questão “ética”.

A diretora da Opas, Ca-
rissa Etienne, reiterou que, 
como a oferta global ainda é 
limitada, a melhor maneira de 
assegurar que países pobres 
possam vacinar a população 
é por meio de doações.

Ivermectina
O chefe de Unidade 

de Informação de Saúde e 
Avaliação de Risco da OPAS, 
Enrique Perez, comentou 
que os estudos randomi-
zados e controlados con-
duzidos até o momento não 
identificaram impacto da 
ivermectina na redução da 
mortalidade por covid-19. 
Por isso, a entidade não 
recomenda o uso do me-
dicamento no tratamento 
da doença.

uma porção maior de ter-
ritório do que controlava 
antes de ser removido do 
poder, na mais longa guer-
ra travada pelos Estados 
Unidos, que tirou a vida de 
quase 2,5 mil militares nor-
te-americanos e de cerca de 
240 mil afegãos, custando 
por volta de US$ 2 trilhões.

Mais de 123 mil pes-
soas foram retiradas de 
Cabul, em uma operação 
gigantesca e caótica de saí-
da pelo ar conduzida pelos 
Estados Unidos, além de 
seus aliados nas duas últi-
mas semanas, mas muitas 
pessoas que ajudaram os 
países ocidentais durante a 

guerra foram deixadas para 
trás. O líder republicano no 
Senado, Mitch McConnell, 
disse que os norte-ameri-
canos haviam sido aban-
donados além das linhas 
inimigas.

“Essa foi uma saída 
desastrada e desgraçada, 
que irá permitir que o Ta-

libã e a Al Qaeda celebrem 
os 20 anos dos ataques de 
11 de Setembro, assumindo 
o controle total do Afega-
nistão”, disse o republicano 
em um fórum empresarial 
em Ashland, no Kentucky. 
“Estamos menos seguros 
como resultado dessa feri-
da autoinflingida”.

Biden disse que os Estados 
Unidos estão longe de encerrar 
seu envolvimento com o 
Afeganistão e, especialmente, 
com os combatentes do 
Estado Islâmico no país

Foto: Fotos Públicas
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Preço do botijão de 13 quilos aumenta entre 7% e 10% na Paraíba a partir de hoje e efeta o bolso do consumidor 

Começa a ser praticado hoje (02), 
na Paraíba, o oitavo reajuste do ano no 
preço do botijão de gás de cozinha. De 
acordo com o Sindicato de Revende-
dores de Gás GLP (Sinregás - PB), o au-
mento varia de 7% a 10%, conforme 
cada distribuidora, e fará com que os 
valores cheguem a até R$ 110. Além 
do aumento de hoje, a expectativa é 
que, dentro das próximas semanas, 
outro reajuste parta da Petrobras e 
eleve ainda mais os preços.

Segundo o presidente do Sin-
regás-PB, Marcos Antônio Bezerra,  
a alta no valor do botijão não está 
relacionada à Petrobras, porque 
este aumento faz parte do processo 
de reajuste anual, em que são con-
siderados o dissídio da categoria 
e a inflação. “O reajuste não é uma 
surpresa. Todo ano, em setembro, 
esperamos por ele. O que gerou es-
panto foi o percentual de aumento 
que, por causa da inflação, foi mais 
alto do que o esperado”. Bezerra ob-
servou que, em anos anteriores, o 
reajuste não causou tanto espanto 
nos distribuidores.

No último dia 10 de agosto, o 
Procon-JP divulgou uma pesquisa 

que demonstrou variação de pre-
ços entre R$ 90 e R$ 103  para o gás 
de cozinha vendido na capital. Com 
a alta que entra em prática hoje, 
os valores devem variar de R$ 105 
a R$ 110 para o consumidor final, 
conforme a modalidade de compra 
(à vista ou no cartão) e a compa-
nhia de distribuição. 

O presidente da Sinregás-PB 
também enfatiza que ainda existe a 
chance de que o nono aumento acon-
teça ainda em setembro, desta vez, 
partindo da Petrobras. “Por conta dos 
aumentos constantes no combus-
tível, estamos esperando um novo 
aumento partindo da Petrobras”. 
Marcos Antônio Bezerra destaca que, 
ao longo deste ano, o combustível já 
acumulou alta de 38%.

“Estes aumentos não são ruins 
apenas para o consumidor. Para os 
revendedores também é péssimo, 
porque, além da redução nas ven-
das, há a queda nas margens de 
lucro”, afirma Bezerra. Para evitar 
danos ainda maiores ao bolso, o 
presidente da Siregás-PB recomen-
da que, antes de efetuar a compra 
de um botijão, o cliente se planeje, 
pesquise distribuidoras perto de 
casa e procure saber os preços pra-
ticados por cada uma delas.

Carol Cassoli 
Especial para A União

Gás de cozinha registra oitava
alta no Estado e atinge R$ 110
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0,20%
R$ 5,182

0,52%
R$ 6,138

0,49%
R$ 7,139

0,52%
119.395 pts

As cidades criativas precisam ter 
ambiente atrativo para conquistar negócios. 
Seria maravilhoso transformar áreas urbanas 
degradadas em um lugar atraente, que possa 
ser ocupado por uma expressiva concentração 
de negócios culturais e atividades inovadoras.

É imprescindível criar distritos criativos, 
com facilidades e opções de consumo, onde 
profissionais possam trabalhar e se relacionar 
com outros artistas, integrando os talentos da 
música, do cinema, artes cênicas, artes visuais, 
poesia, literatura, design, artesanato, moda, 
gastronomia e turismo. 

O distrito criativo possibilita enxergar a 
cidade com suas singularidades e projetá-la 
para que ela se transforme naquilo que se 
deseja, ou seja, uma cidade que proporciona 
um ambiente propício à criatividade.

Em regiões turísticas da Paraíba, 
viabilizar distritos criativos em algumas 
das cidades, pode ser um indicador de 
competitividade para essa região se destacar 
positivamente no mercado turístico e para 
que os empreendedores possam efetivamente 
desenvolver sua função de criação.

A cidade turística é criativa quando a 

cultura passa a ser elo entre as pessoas e os 
visitantes do local, fazendo fluir a criatividade 
como um fator determinante, que promove o 
processo de transformação urbana. 

A implantação de distritos criativos atrai 
os talentos e promove uma forte sensação 
de pertencimento, de valorização da herança 
cultural e dos costumes locais, que propicia 
e estimula os encontros e as trocas de 
experiências entre as pessoas. O ambiente 
criativo tem como principal característica 
alcançar resultados por meio de uma 
cultura colaborativa. O espaço destinado aos 
negócios criativos e culturais deve ser um 
cenário que propicie o desenvolvimento de 
empreendimentos através de diversas ações 
inspiradas no que já deu certo em outras 
cidades.

Um distrito criativo precisa valorizar a 
história e a cultura local, o seu patrimônio 
material e imaterial, assim como a estrutura 
necessária para o desenvolvimento criativo. 
Também precisa de uma boa governança, 
compreendendo a organização da sociedade, 
o acesso à informação e a garantia de um 
ambiente democrático. 

É importante a presença dos talentos 
culturais no local para fomentar o 
empreendedorismo, a empregabilidade e 
o desenvolvimento econômico, cultural e 
social, baseando-se sobretudo na geração de 
inovação e no fomento à economia criativa.

Um bairro, cidade ou região, onde 
há maior concentração de profissionais 
criativos, certamente possui melhor 
desempenho econômico, pois costumam 
empreender em negócios inovadores, atrair 
novos serviços e investimentos para o 
território. 

É muito importante a interação entre o 
poder público e a classe empreendedora local 
para a revitalização de um espaço urbano e a 
sua apropriação pelos criativos da cidade, pois 
gera benefícios tanto para os atores culturais, 
quanto para a cidade, por meio da melhoria da 
qualidade de vida e do espaço.

É papel dos poderes públicos garantir 
a implementação de políticas públicas e 
parcerias público-privadas que estimulem 
o surgimento de um distrito criativo para 
transformar o espaço urbano degradado em 
produtivo, inovador, sustentável, resiliente e 

que atraia os empreendedores.
Também é papel da gestão pública criar 

projeto de lei sobre a constituição do distrito 
criativo com o objetivo de instituir incentivos 
e instrumentos adequados, que venham a 
contribuir para o estímulo e a instalação de 
empreendimentos criativos na área.

Como você se sentiria visitando uma 
área urbana requalificada, com centros 
culturais, shows musicais, ateliês e galerias 
de arte, cafés, livrarias modernas, salas 
de cinema, museus, games, coworking, 
acesso à internet, áreas verdes, espaço de 
gastronomia, moda, artesanato, mobilidade 
sustentável?

Um ambiente adequado que prioriza o 
local de trabalho e os valores da comunidade. 
Estamos falando dos negócios das artes, 
do design, do audiovisual ou da música e 
outros segmentos da economia criativa.
Várias cidades do Brasil e do mundo já 
implementaram distritos criativos para 
requalificação urbana e desenvolvimento 
socioeconômico, unindo governo, empresas 
e comunidade. E você, o que acha dessa 
inciativa inovadora para a sua cidade?

Economia criativa Regina Amorim
reginaamorim1256@gmail.com | Colaboradora
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Reajustes constantes nos preços do 
botijão de gás têm sido verificados 

em todo o país, que passa por 
elevação nos índices de inflação

Metade do esperado pela Re-
ceita Federal em Declarações de 
Imposto sobre a Propriedade Ter-
ritorial Rural (DITR) foram emi-
tidas até ontem na Paraíba. Das 
159 mil, 80.652 foram encaminha-
das por contribuintes do Estado. 
O prazo foi iniciado no dia 16 de 
agosto e será encerrado no dia 30 
de setembro.

De acordo com a delegada 
adjunta da Receita Federal em 
João Pessoa, Fabiana Lima, isto 
representa um pouco mais de 
50% do estimado para 2021. 
“Esse número esperado está um 
pouco maior do que o ano passa-
do, quando 146.725 declarações 
foram entregues na Paraíba até o 

final do prazo”, declarou.
A representante do órgão 

comentou que as 80.652 declara-
ções entregues na Paraíba é uma 
quantidade aproximada das obti-
das entre os estados da chamada 
4ª Região da Receita Federal, que 
concentra Alagoas, Paraíba, Per-
nambuco e Rio Grande do Norte.

Conforme a Receita, o impos-
to é destinado a pessoa física ou 
jurídica (empresas) proprietária, 
titular do domínio útil ou possui-
dora a qualquer título, inclusive 
a usufrutuária, de imóvel rural. 
Estas devem realizar a DITR com 
as informações cadastrais cor-
respondentes a cada imóvel ru-
ral e a seu titular e demais infor-
mações para a apuração do valor 
do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural (ITR) corres-

pondente a cada imóvel rural.
A entrega da Declaração do 

Imposto sobre a Propriedade Ter-
ritorial Rural deve ocorrer até o úl-
timo dia útil do mês de setembro 
de cada ano. Caso o contribuinte 
seja obrigado por lei a fazer essa 
entrega, mas enviou após o prazo, 
será cobrada Multa por Atraso na 
Entrega de Declaração (MAED).

Portanto, quem não enviar a 
declaração dentro do prazo, está 
sujeito a multa de 1% ao mês de 
atraso calculado sobre o valor to-
tal do imposto devido, sendo o va-
lor mínimo de R$ 50. 

Orientações
O contribuinte deve elabo-

rar a declaração no computador, 
através do Programa Gerador da 
Declaração do ITR, disponibiliza-

do na página da Receita Federal 
(http://www.gov.br/receitafede-
ral) e enviar o documento pela in-
ternet.

Após baixar o programa, é 
preciso preencher e enviar as 
informações que devem ser de-
claradas à RF. Depois, é preciso 
acompanhar o processamento da 
declaração para verificar a situa-
ção da entrega. Se a situação indi-
car que está retida em malha, de-
ve-se consultar as inconsistências 
e, se for o caso, retificar (corrigir) 
enviando uma nova declaração 
(retificadora).

A declaração retificadora 
substitui totalmente a original-
mente apresentada e é necessária 
quando após a apresentação da 
declaração forem detectados erros 
ou ausência de informações. As-

sim, é preciso que tenha todas as 
informações anteriormente pres-
tadas, com as alterações e exclu-
sões necessárias para corrigi-la, 
bem como os dados adicionados.

O ITR pode ser pago em até 
quatro cotas iguais, mensais e su-
cessivas, no qual nenhuma cota 
pode ter valor inferior a R$ 50. O 
imposto de valor inferior a R$ 100 
deve ser pago em cota única. 

A cota única ou a primeira 
cota deve ser paga até o dia 30 de 
setembro de 2021, último dia para 
a apresentação da DITR. O impos-
to pode ser pago por transferência 
bancária somente nos bancos au-
torizados ou por Documento de 
Arrecadação de Receitas Federais 
(Darf), em qualquer agência ban-
cária  da rede arrecadadora de Re-
ceitas Federais.

Receita recebe metade das DITRs esperadas na PB
Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br
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Ministro da Economia informou que o Banco Central está buscando controlar a crise por meio do aumento dos juros

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, reco-
nheceu ontem (1º) que uma 
alta antes pontual e tran-
sitória de preços “começa 
a ameaçar se transformar 
em aumentos permanen-
tes”. Ressaltou, porém, que 
o Banco Central já está cor-
rendo atrás de controlar a 
inflação via aumento dos 
juros básicos da economia.

O índice oficial de in-
flação, medido pelo IPCA, 

chegou a 8,99% em 12 me-
ses até julho, bem acima 
da meta perseguida para o 
ano, de 3,75% com 1,5 pon-
to porcentual de tolerância 
para mais ou para menos. 
O mercado já espera que 
a inflação rompa o teto da 
meta, que é de 5,25%.

Guedes ponderou que 
a inflação está subindo “no 
mundo inteiro” e citou o 
aumento de preços de com-
modities e a retração da 
oferta de bens e serviços 
devido à covid-19 como fa-

tores por trás da pressão.
O ministro ainda criti-

cou a repercussão dada a 
uma fala dele sobre o fato 
de a energia ficar mais cara. 
Em uma audiência no Se-
nado Federal no último dia 
26, Guedes afirmou que 
“não adianta ficar sentado 
chorando” diante do au-
mento no preço da energia 
elétrica, em virtude da crise 
hídrica.

Um dia antes, outra de-
claração já havia repercuti-
do. “Qual o problema agora 
que a energia vai ficar um 
pouco mais cara porque 
choveu menos?”, questio-
nou o ministro da Econo-
mia no dia 25.

Ontem Guedes tentou 
se justificar. “Estava falando 
‘não desanimem, preço da 
energia vai subir um pou-
co’. ‘Não adianta chorar’ foi 
a expressão que eu usei, aí 
tiram de contexto”, afirmou. 
“A verdade é que todos es-
tamos lutando pelo Brasil”, 
acrescentou o ministro.

Segundo ele, há aspec-
tos positivos que deveriam 
despertar o otimismo com 
o país, como a existência de 
R$ 544 bilhões em investi-
mentos já contratados para 
os próximos dez anos. “Não 
é power point, previsão ou 
proposta. Já está assinado”, 
frisou.

Ele também elencou o 
cenário de juros menores 
e câmbio mais elevado, que 
favorece exportações. “Es-
tamos indo para superávit 
comercial de quase US$ 
100 bilhões no ano”, disse.

Idiana Tomazelli 
Agência Estado

Inflação: Guedes admite que 
alta de preços é permanente

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona18  A UNIÃO  |  João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de setembro de 2021

Mercado espera que a 
inflação rompa o teto da 
meta estabelecida, que 
é de 5,25% este ano

Limite

Balança comercial

Exportações superam importações 
em US$ 7,66 bilhões em agosto

Beneficiada pela sa-
fra de diversos grãos e pela 
valorização de minérios, a 
balança comercial registrou 
o melhor saldo da história 
para meses de agosto, desde 
o início da série histórica, em 
1989. No mês passado, o país 
exportou US$ 7,665 bilhões a 
mais do que importou.

O saldo é 31,7% maior 
que em agosto de 2020. No 
último mês, as exportações 
somaram US$ 27,212 bi-
lhões, alta de 49,2% sobre 
agosto de 2020 pelo critério 
da média diária. As exporta-
ções bateram recorde his-
tórico para todos os meses 
desde o início da série his-
tórica, em 1989. As importa-
ções totalizaram US$ 19,547 
bilhões, alta de 34,4% na 

mesma comparação.
Além da alta no preço 

das commodities, as expor-
tações também subiram por 
causa da base de compa-
ração. Em agosto de 2020, 
no início da pandemia de 
covid-19, as exportações 
tinham caído por causa das 
medidas de restrição social. 
O volume de mercadorias 
embarcadas, segundo o Mi-
nistério da Economia, au-

mentou 8,7%, enquanto os 
preços subiram, em média, 
41,7% em relação ao mes-
mo mês do ano passado.

Com o resultado de 
agosto, a balança comercial 
acumula superávit de US$ 
52,033 bilhões nos oito pri-
meiros meses do ano. O re-
sultado é 45,7% maior que o 
dos mesmos meses de 2020 
e também é o maior da série 
histórica para o período.

Wellton Máximo
Agência Brasil

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

No início da pandemia de covid-19, em meados no ano passado, as exportações no país tinham caído por causa das medidas de restrição social

PIB do segundo trimestre 
recua 0,1%, informa IBGE

O Produto Interno 
Bruto (PIB) brasileiro teve 
baixa de 0,1% no segundo 
trimestre de 2021 ante o 
primeiro trimestre do ano, 
informou ontem, o Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O resul-
tado veio dentro do interva-
lo das estimativas dos ana-
listas consultados pelo AE 
Projeções, que esperavam 
desde um recuo de 0,3% a 
uma alta de 0,7%, mas ficou 
abaixo da mediana, que era 
positiva em 0,2%.

Na comparação com o 
segundo trimestre de 2020, 
o PIB apresentou alta de 
12,4% no segundo trimestre 
deste ano, vindo dentro das 
estimativas coletadas pelo 
AE Projeções, que variavam 
de uma elevação de 10,5% a 
13,6%, com mediana positi-
va de 12,8%.

Ainda segundo o insti-
tuto, o PIB do segundo tri-
mestre de 2021 totalizou R$ 
2,1 trilhões.

O Produto Interno 
Bruto da agropecuária caiu 
2,8% no segundo trimestre 
de 2021 ante o primeiro 
trimestre. Na comparação 
com o segundo trimestre de 

2020, o PIB da agropecuária 
mostrou alta de 1,3%, se-
gundo o IBGE.

Já PIB de serviços subiu 
0,7% no segundo trimestre 
de 2021 ante o primeiro tri-
mestre do ano. Na compara-
ção com o segundo trimestre 
de 2020, o PIB de serviços 
mostrou alta de 10,8%.

O PIB da indústria, por 
sua vez, caiu 0,2% no segun-
do trimestre de 2021 ante 
o primeiro trimestre. Na 
comparação com o segun-
do trimestre de 2020, o PIB 
da indústria revelou alta de 
17,8%.

O consumo das famí-
lias ficou estável (0,0%) no 
segundo trimestre de 2021 
ante o primeiro trimestre. 
Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2020, o 
consumo das famílias mos-
trou alta de 10,8%

O consumo do governo, 
por sua vez, subiu 0,7% no 
segundo trimestre de 2021 
ante o primeiro trimestre. 
Na comparação com o se-
gundo trimestre de 2020, o 
consumo do governo mos-
trou alta de 4,2%.

FBCF
A Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBCF) caiu 
3,6% no segundo trimestre 
de 2021 ante o primeiro 
trimestre. Os dados foram 

divulgados pelo IBGE, que 
anunciou os resultados das 
Contas Nacionais Trimes-
trais. Na comparação com 
o segundo trimestre de 
2020, a FBCF mostrou alta 
de 32,9%. Segundo o insti-
tuto, a taxa de investimen-
to (FBCF/PIB) do segundo 
trimestre de 2021 ficou em 
18,2%.

Revisões
O IBGE revisou o PIB do 

quarto trimestre de 2020 
ante o terceiro trimestre de 
2020, que passou de 3,2% 
para 3,1%. O órgão também 
revisou a taxa do PIB do ter-
ceiro trimestre, ante o se-
gundo trimestre, que passou 
de alta de 7,8% para avanço 
de 7,7%. Por fim, revisou a 
queda do PIB do segundo 
trimestre de 2020, frente ao 
primeiro trimestre daquele 
ano, de -9,2% para -9%.

Bruno Villas Bôas, 
Daniela Amorim e 
Vinicius Neder
Agência Estado

Resultado ficou 
dentro do intervalo de 
estimativas feitas por 
analistas financeiros

Esperado

O país alcançou uma ca-
pacidade de financiamento de 
R$ 81,4 bilhões no segundo 
trimestre de 2021. Os dados 
são do Produto Interno Bruto 
(PIB), divulgado ontem pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).

O saldo externo de bens 
e serviços saiu de R$ 60,3 
bilhões no segundo trimes-
tre de 2020 para R$ 115,4 
bilhões no segundo trimes-
tre de 2021, um aumento de 
R$ 55,1 bilhões.

“A contribuição positiva 

do saldo externo de bens e 
serviços tem muito a ver com 
preços, principalmente os 
preços das commodities”, jus-
tificou Rebeca Palis, coorde-
nadora de Contas Nacionais 
do IBGE.

Já a renda líquida de 
propriedade enviada ao res-
to do mundo aumentou de 
R$ 29,1 bilhões no segundo 
trimestre de 2020 para R$ 
37,4 bilhões no segundo tri-
mestre de 2021, um cresci-
mento de R$ 8,3 bilhões.

“Agora teve aumento des-
ses envios de dividendos. De 
qualquer maneira, a contri-
buição no saldo final ainda é 
positiva”, concluiu Rebeca.

País atinge R$ 81,4 bi 
para financiamentos
Daniela Amorim e 
Vinicius Neder
Agência Estado

A partir deste mês, os 
agricultores familiares pode-
rão inscrever projetos para o 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) na moda-
lidade Compra com Doação 
Simultânea. A Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) abre, na próxima 
quarta-feira (8) de setem-
bro, o período de envio da 
proposta e as cooperativas 
e associações interessadas 
poderão encaminhar os pro-
jetos por meio do sistema 
PAANet até 8 de outubro.

Para participar, as or-
ganizações de agriculto-
res familiares devem ter a 
Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura 
Familiar (DAP) Jurídica, en-
quanto os produtores ins-
critos nas propostas devem 
possuir a DAP Física.

Mais informações sobre 
a elaboração e a inscrição de 
propostas podem ser obti-
das junto às Superintendên-
cias Regionais da Conab em 
cada estado.

Conab abre prazo para 
recebimento de projetos

O vice-presidente 
da República, Hamilton 
Mourão, afirmou ontem 
que o racionamento de 
energia elétrica não está 
descartado no país. “O 
que eu tenho acompa-
nhado é que o governo 
tomou as medidas neces-
sárias, criou uma comis-
são para acompanhar e 
tomar as decisões a tem-
po no sentido de impedir 
que ocorra isso aí que 
você colocou, que haja 
apagão. Agora, pode ser 
que tenha que ocorrer 
algum racionamento. O 
próprio ministro (de Mi-
nas e Energia) falou isso”, 
declarou quando ques-
tionado sobre a decisão 
da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) 
de criar uma taxa extra 
na conta de luz.

Ontem entrou em 
vigor a bandeira “escas-
sez hídrica”, que vai valer 
até 30 de abril de 2022. 
A nova bandeira adicio-
na R$ 14,20 na conta de 
luz para cada 100 quilo-
watts-hora (kWh) con-
sumidos.

Mourão diz 
que energia  
pode ser 
racionada

Agência Estado
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Punição pode ocorrer em caso de divulgação sem consentimento dos participantes ou autorização judicial

A Terceira Turma do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) decidiu, por unanimi-
dade, que divulgar conversas 
de Whatsapp sem o consen-
timento dos participantes 
ou autorização judicial gera 
o dever de indenizar sempre 
que for constatado dano.

O entendimento foi al-
cançado no julgamento do re-
curso de um homem que fez 
captura de tela de conversa 
de um grupo do qual partici-
pava no WhatsApp e divulgou 
as imagens. Ele já havia sido 
condenado nas instâncias in-
feriores a pagar R$ 5 mil para 
um dos participantes que se 
sentiu ofendido.

O caso ocorreu em 2015 
e envolve um ex-diretor do 
Coritiba. Na época, o vaza-

mento provocou uma crise 
interna ao divulgar conversas 
com críticas à então adminis-
tração do clube de futebol. 
Para tentar reverter o dever 
de indenizar no STJ, ele argu-
mentou que o conteúdo das 
mensagens era de interesse 
público, e que não seria ilegal 
registrá-las.

Votos
Relatora do caso, a mi-

nistra Nancy Andrighi con-
cordou que o simples regis-
tro de uma conversa por um 
dos participantes, seja por 
meio de uma gravação ou 
de um print screen (termo 
inglês para captura de tela), 
não constitui, em si, um ato 
ilícito, mesmo que outros 
participantes do diálogo 
não tenham conhecimento. 
O problema encontra-se na 
divulgação de tais regis-

tros, frisou a magistrada.
Isso porque as conversas 

via aplicativos de mensagem 
estão protegidas pelo sigilo 
das comunicações, destacou 
a ministra. “Em consequên-
cia, terceiros somente podem 
ter acesso às conversas de 
WhatsApp mediante consen-
timento dos participantes ou 
autorização judicial”, afirmou.

A relatora disse em seu 
voto que “ao enviar mensa-
gem a determinado ou a de-
terminados destinatários via 
WhatsApp, o emissor tem a 
expectativa de que ela não 
será lida por terceiros, quan-
to menos divulgada ao públi-
co, seja por meio de rede so-
cial ou da mídia”.

“Assim, ao levar a co-
nhecimento público conver-
sa privada, além da quebra 
da confidencialidade, estará 
configurada a violação à legí-

tima expectativa, bem como 
à privacidade e à intimidade 
do emissor, sendo possível a 
responsabilização daquele 
que procedeu à divulgação se 
configurado o dano”, afirmou 
a ministra.

Ela foi acompanhada 
integralmente pelos outros 
quatro ministros da Terceira 
Turma – Paulo de Tarso San-
severino, Ricardo Villas Bôas 
Cueva, Marco Aurélio Bellizze 
e Moura Ribeiro.

A única exceção, nesses 
casos, é quando a exposição 
das mensagens visa resguar-
dar um direito próprio de um 
dos participantes da conver-
sa, num exercício de autode-
fesa, decidiram os ministros 
do STJ. Tal análise, no entan-
to, deverá ser feita caso a caso 
pelo juiz. No caso julgado pela 
Terceira Turma, foi mantida a 
condenação à indenização.

Vazar conversa de Whatsapp 
gera indenização, decide STF

A indivizível 
equação vida-morte

Raquew Azevêdo
Sandra

criticadamidias@gmail.com

Não que eu quizesse falar. Mas a semana começou 
com gosto amargo. Nem consigo entender, apenas po-
voou a imaginação  a questão da morte. Talvez pelo fato 
de que a realidade pesa muito em certas horas. Abrir 
uma rede social durante a semana, e quase todos os 
dias sentir o impacto pela perda de alguém, seja por 
Covid-19, ou por outra causa e constatar o fato de viver 
inúmeras despedidas atravessadas por distâncias. 

Tempos terminais, tempos inconstantes, intermi-
tentes. Coincidentemente essa semana fiquei pensan-
do em Max Weber. Ora, tanta coisa para pensar, e me 
chega uns lampejos dos textos weberianos. Decido ir 
na biblioteca e encontro aquele livro que li há quase 
dez anos, e repaginando dou conta do fato de que ele 
morrera em consequências conjunturais da Grande 
Gripe. Já que em 1920, na Europa, pairavam as conse-
quências da gripe, seja pelas privações que a população 
enfrentou, inclusive a falta de alimentos... Imediata-
mente penso nas consequências da Covid-19 no Brasil, 
e não consigo vislumbrar grandes perspectivas, nem a 
ideia de que a pandemia passou, ou passará tão cedo 
por aqui. 

Deparo ainda com outras temporalidades para 
pensar as questões de vida, mas também de morte, 
observando, no que se trata da morte, que as tempo-
ralidades ultrapassam a noção racional e cronológi-
ca. Atravessamos um momento de ruptura com os 
rituais de despedida. E fico me perguntando como 
milhares de pessoas ao longo do Planeta estão cons-
truindo sua simbologia, seus rituais para dar conta 
de tamanho luto.

Talvez aqui, no movimento da escuta quem sabe, 
esteja esboçando minha própria resposta ao luto mais 
recente que tive que atravessar. Por isso imagino a 
ideia de um jardim. E imaginar me faz transpor o vazio 
e me movimentar em direção à criação e a aceitação da 
indivizível equação vida-morte.  

Se as doenças têm gênero, o cuidar da morte tam-
bém. São em grande parte as mulheres que nos leitos de 
hospitais ou fora deles estão a partejar o renascimento 
de alguém num plano não material, não físico, não visí-
vel. Mulheres que diariamente saem de suas casas para 
acalentar corpos que se transmutam. Sim reviver exige 
transmutação. Mistérios difíceis de alcançar. 

Enquanto a gente observa o movimento do mundo, 
o frenesi, as correrias, há mulheres que estão olhando 
alguém que degusta silenciosamente os últimos sabo-
res da vida, as cores e os sons. O morrer é um tempo 
que pode ser partilhado com alguém, assim como a ex-
periência do viver.  

Num contexto de uma pandemia, quando nossos 
rituais de despedida coletiva foram rompidos, qual 
caminho simbólico percorrer? Como estar sensível às 
questões do morrer quando a naturalização da morte 
violenta ritualizada nas telas provoca diariamente uma 
insensibilidade profunda e indiferença às dores, sofri-
mento, e provoca opacidade, nos tirando da beleza da 
construção de uma cultura de paz?

Quando essas questões flutuam na imaginação fi-
quei lembrando de filmes emblemáticos para mim, “A 
Partida”, de Yojiro Takita, um dos filmes mais belos que 
ví, e trata de um violoncelista desempregado que conse-
gue um novo emprego numa “agência de viagens”(uma 
funerária). Quantos tabus ainda precisamos quebrar 
para falar sobre a morte.  Outro filme também precioso 
sobre o tema, é o argentino “Truman”, dirigido por Cesc 
Gay, e protagonizado por Ricardo Darín, o único talvez 
capaz de dizer tanto em sua performance como Julían e 
seu momento de despedida. Como nos filmes citados, a 
morte nos faz chorar, mas também rir, um sorriso pro-
fundo cuja dimensão só entende quem a vive.

São muitas as feições do morrer. Uma sociedade 
como a nossa deve estar moribunda. Não generalizo, 
nem desenho o apocalipse. Muito pelo contrário. Essa 
semana relendo um texto que conheci em 2000, pre-
sente na antologia Del Cielo a la Tierra: una antología 
de teología feminista (Mary Judy Ress, Ute Seibert, Lene 
Sjørup,Sello Azul, 1997), de autoria de Audre Lord, en-
contrei muitas pistas sobre o renascimento das forças 
criativas em pleno Caos.

Consumidor Turista

Cartilha vai ajudar na relação com 
empresas aéreas durante viagens

Uma publicação lan-
çada ontem pelo Ministé-
rio do Turismo pretende 
melhorar a relação entre 
consumidores e empresas 
aéreas, de forma a garantir 
melhor experiência aos tu-
ristas durante as viagens. 
Nesta primeira edição – e 
nas próximas duas, ainda a 
serem lançadas – a cartilha 
Consumidor Turista é foca-
da no transporte aéreo. A 
ideia é lançar, na sequência, 
uma cartilha voltada ao mo-
dal rodoviário.

De acordo com a pas-
ta, as três edições voltadas 
ao transporte aéreo abor-
darão, respectivamente, os 
períodos de antes, durante 
e após as viagens. 

“Buscamos, com essas 
cartilhas, dar segurança 
jurídica na relação de con-
sumo e [favorecer] a bus-
ca por segurança e menor 
preço de passagem. O Brasil 
tem um dos maiores pre-
ços de passagem aérea do 
mundo”, disse o ministro do 
Turismo, Gilson Machado 
Neto, durante o lançamen-
to online da publicação. A 

Agências do INSS contam com supervisão 
do retorno ao atendimento presencial

As agências do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) estão desde ontem 
contando com uma supervi-
são periódica do retorno ao 
atendimento presencial.

A portaria que prevê a 
implementação do serviço 
Supervisão das APS - Retorno 
Gradual e Seguro foi pulicada 
em 13 de agosto, mas só co-
meçou a valer ontem. O pri-
meiro ciclo de supervisão deve 

acontecer entre os dias 1º e 
31 de outubro. As ações serão 
bimestrais, com duração de 
30 dias cada. Enquanto hou-
ver a pandemia, funcionários 
do INSS vão atuar, durante o 
horário de atendimento ao 
cidadão, verificando os fluxos 
e procedimentos realizados 
pelos servidores e segurados.

No início da pandemia, 
em março do ano passado, 
todos os serviços do INSS 
que eram realizados presen-
cialmente foram suspensos. 

A medida foi tomada levando 
em consideração também os 
fatores de risco do público 
atendido, em geral pessoas 
idosas ou portadoras de algu-
ma doença.

Desde então, alguns ser-
viços presenciais vêm sendo 
retomados gradualmente, em-
bora seja necessário sempre 
fazer o agendamento prévio, 
que pode ser feito pela central 
telefônica 135. Quem não con-
seguir agendar pelo telefone, 
pode fazê-lo na agência da 

Previdência Social mais pró-
xima. Em julho, por exemplo, 
foram incluídos mais 12 ser-
viços no rol de atendimento 
especial presencial, mediante 
agendamento prévio. O pró-
prio INSS incentiva, contudo, 
que os cidadãos busquem os 
canais online de atendimen-
to, por meio da plataforma 
Meu INSS – acessível pelo 
browser de internet ou por 
aplicativo de celular –, onde 
alguns serviços também po-
dem ser encontrados.

Agência Brasil

Pedro Peduzzi
Agência Brasil

Felipe Pontes
Agência Brasil

iniciativa tem a parceria do 
Ministério da Justiça, que 
foi representado pela se-
cretária nacional do Consu-
midor, Juliana Domingues. 
“Queremos mais transpa-
rência para o consumidor 
[nessa relação]”, disse Julia-
na, ao destacar, entre as in-
formações disponibilizadas 
na cartilha, questões como 
remarcação de passagens; 
melhores formas de se fe-
char acordos e contratos; 
e renegociação de viagens 
impactadas pela pandemia, 

o que inclui novas regras 
para reembolso e remar-
cação. A cartilha reúne in-
formações que vão desde 
as cobranças diferenciadas 
de tarifas até cuidados ne-
cessários para viagens com 
crianças e adolescentes, pas-
sando por acessibilidade, al-
terações no voo – além das 
regras excepcionais diante 
da pandemia da covid-19. 
Há também uma lista de 
legislações e de canais que 
detalham demais questões 
relacionadas ao segmento.

“Entre as orientações 
indicadas no documento 
está a cobrança diferen-
ciada de tarifas nas pas-
sagens. Tarifas um pouco 
maiores podem incluir ser-
viços opcionais, como des-
pacho de bagagem, a mar-
cação de assento de forma 
antecipada e multas meno-
res caso seja necessário al-
terar o voo. Como o próprio 
nome diz, estes serviços são 
opcionais e só podem ser 
cobrados com a sua anuên-
cia”, informou o ministério.
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As edições voltadas ao transporte aéreo abordarão, respectivamente, períodos de antes, durante e após as viagens
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Paraíba registra aumento de 
doações de córneas em agosto
Foram realizados 137 transplantes de córneas este ano no Estado, mas 334 pessoas ainda aguardam na fila de espera

A Central Estadual de 
Transplantes da Paraíba 
comemora duas conquis-
tas importantes do mês 
de agosto. A primeira foi o 
número de doações de cór-
neas, o maior entre todos 
os outros meses do ano. O 
outro motivo é a retomada 
de transplantes de coração. 
O receptor foi um homem 
de 52 anos, e a doação veio 
de um paciente de 36 anos, 
vítima de politrauma, que, 
além do coração, a família 
autorizou a doação dos rins 
e córneas.

“É a certeza de ajudar 
quem a gente não conhece, 
que nos move a correr con-
tra o tempo e ir além, cada 
vez mais”, observa o enfer-
meiro Evaldo Bezerra, que 
participou do procedimen-
to de captação do coração.

Em relação às córneas, 
foram registradas 32 doa-
ções, entre o dia 1º e o úl-
timo dia do mês. Desse nú-
mero, 14 foram doadas em 
João Pessoa e 18 em Campi-
na Grande, que pela primei-
ra vez ultrapassou os dados 
da capital.

À esquerda, equipe que retomou os transplantes de coração na Paraíba e, à direita, profissionais da Central Estadual de Transplantes em ação na captação de doação de córneas 

“Com a dedicação das 
equipes nas buscas externas 
e o apoio de alguns hospi-
tais em passar a informação 
sobre os óbitos em tempo 
hábil, conseguimos esse au-
mento nas doações. Agrade-
cemos principalmente às fa-

mílias doadoras”, enfatizou 
Juliana Alves, coordenadora 
de enfermagem do Núcleo 
de Captação de Órgãos de 
Campina Grande.

Até agora já foram rea-
lizados 137 transplantes de 
córneas este ano no Esta-

do, mas 334 pessoas ainda 
aguardam na fila de espera. 
Outros órgãos também são 
esperados por muitos parai-
banos. São quatro pessoas 
esperando por um coração, 
oito, por um fígado e 181 
por um transplante de rins.

“É preciso reforçar para 
a sociedade a importância 
da autorização da doação 
de órgãos e o impacto po-
sitivo que isso traz na vida 
dessas pessoas que aguar-
dam por um órgão. É focado 
nessas pessoas, que nosso 

trabalho é incansável. Acre-
dito que ainda vamos fazer 
muita coisa boa até o fim de 
2021”, acrescentou Rafaela 
Carvalho, chefe do Núcleo 
de Ações Estratégicas da 
Central Estadual de Trans-
plantes.

Balanço do Detran

Operação Lei Seca autua 85 
condutores por embriaguez 

O Departamento Es-
tadual de Trânsito da 
Paraíba (Detran-PB), por 
meio da Operação Lei 
Seca, notificou 85 moto-
ristas por dirigirem sob 
efeito de álcool durante 
o mês de agosto. Os nú-
meros foram divulgados 
pela Coordenação de Po-
liciamento e Fiscalização 
de Trânsito do órgão.

Ao todo, nesse mês 
foram realizados 498 tes-
tes de bafômetro, o que 
resultou na apreensão 
de 74 carteiras de habi-
litação (CNHs) e na re-
moção de 27 veículos aos 
pátios do órgão. A ope-
ração ainda autuou de-
zenas de condutores em 
flagrante, pela prática de 
outras infrações ao Códi-

go de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

Ação conjunta
As ações da Operação 

Lei Seca no mês passado 
foram encerradas com 
uma blitz em parceria 
com a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF) na úl-
tima sexta-feira (27). Na 
ocasião, a PRF autuou 23 
condutores por infrações 
cometidas, sendo uma por 
alcoolemia, após realizar 
38 testes de bafômetro. 
Além disso, foram remo-
vidas seis motocicletas ao 
pátio do órgão federal.

Segundo o coronel
-PM Rochester Vale, coor-
denador da Lei Seca no 
Estado, as fiscalizações 
foram retomadas, com 

o objetivo de continuar 
coibindo os abusos prati-
cados por muitos condu-
tores que ainda insistem 
em desobedecer as leis 
de trânsito, principal-
mente ao que se refere às 
infrações relacionadas à 
embriaguez ao volante.

Foto: Divulgação

No mês de agosto, foram realizados quase 500 testes de bafômetro, resultando na apreensão de 74 CNHs

Mais de 500 aposenta-
dos e pensionistas do Insti-
tuto de Previdência do Muni-
cípio de João Pessoa (IPM-JP) 
realizaram a “prova de vida” 
no mês de agosto. O cadas-
tro é obrigatório, mas estava 
suspenso desde de 2020, de-
vido à pandemia da covid-19. 
O cadastro deve ser feito, pre-
sencialmente, na sede do Ins-
tituto no mês de aniversário 
do contribuinte.

Desde ontem está sendo 
a vez dos aniversariantes do 
mês de setembro, que deve-
rão fazer o cadastro nos 30 
dias do mês. O calendário se-
gue até julho de 2022. “A ‘pro-
va de vida’ é extremamente 
importante, uma vez que é a 
única ferramenta para dimi-
nuir as possíveis fraudes e 
erros, evitando o pagamento 
indevido de benefícios, além 
de manter o cadastro dos be-
neficiários atualizado. Sendo 
assim, essa medida garante a 
boa gestão dos recursos pre-
videnciários e a manutenção 
do benefício de cada aposen-
tado e pensionista”, explica a 
superintendente do IPM-JP, 
Caroline Agra.

De acordo com o relató-
rio do IPM, dos 678 aniver-
sariantes do mês de agosto, 
525 compareceram ao ins-

tituto para realizar a “prova 
de vida”. Ou seja, 77,5% dos 
beneficiários. Para o mês 
de setembro está previsto o 
cadastro de 575 contribuin-
tes. Todos os aposentados e 
pensionistas que recebem 
benefícios por meio de conta-
corrente, poupança ou cartão 
magnético são obrigados a 
“comprovar a vida” para con-
tinuar recebendo o benefício.

“Neste primeiro mo-
mento, só vamos bloquear 
o benefício após 60 dias de 
atraso, em virtude do tempo 
que a ‘prova de vida’ ficou 
suspensa devido a pande-
mia. Dessa forma, os aniver-
sariantes do mês de agosto 
terão até os meses de setem-
bro e outubro para realizar o 
procedimento, sob pena de 
retenção do benefício de ou-
tubro”, esclarece.

Para evitar aglomeração 
devido à pandemia, os benefi-
ciários devem fazer o agenda-
mento da visita através do site 
do IPM. “A convocação para 
este mês é apenas para aque-
les que fazem aniversário em 
setembro e para as pessoas 
que fizeram aniversário no 
mês de agosto e que conti-
nuam pendentes. A medida 
visa evitar aglomerações de 
pessoas na sede do IPM. Acre-

ditamos que com o tempo os 
aposentados e pensionistas 
voltarão a realizar a ‘prova de 
vida’ sistematicamente”.

Para o contribuinte que 
não tenha condições de ir à 
sede do instituto sozinho, a 
orientação é que vá acom-
panhado de apenas uma 
pessoa. Para aqueles que 
não têm condições de ir pre-
sencialmente devido às limi-
tações de locomoção, é pos-
sível solicitar a visita de um 
assistente social e realizar a 
comprovação de vida em sua 
residência. A solicitação pode 
ser feita por meio do telefone 
3222-1005.

Agendamento
O agendamento pode 

ser feito via internet no site 
do IPM das 8h às 14h, de se-
gunda a sexta-feira. Já para a 
‘prova de vida’, os servidores 
devem se dirigir à sede do 
instituto portando documen-
to com foto, que pode ser 
RG, habilitação ou Carteira 
de Trabalho e uma cópia do 
comprovante de residência.

O IPM de João Pessoa 
está localizado à Rua Enge-
nheiro Clodoaldo Gouveia, 
166, no Centro. O local fun-
ciona das 8h às 14h, de se-
gunda a sexta-feira.

IPM realiza ‘prova de vida’ de 
aposentados e pensionistas

Para evitar aglomeração devido à pandemia, beneficiários devem fazer o agendamento da visita pelo site

Foto: Secom/PMJP

As ações do mês 
de agosto foram 

encerradas com uma 
blitz em parceria com 
a Polícia Rodoviária 
Federal na última 

sexta-feira

Fotos: Secom/PB



Equipe masculina vai enfrentar a Lituânia nas primeiras horas desta quinta-feira, e a feminina pega os Estados Unidos

O Brasil está nas se-
mifinais do goalball em 
Tóquio, tanto no masculi-
no quanto entre as mulhe-
res. Na disputa por vaga 
na decisão dos Jogos Para-
límpicos de Tóquio, entre 
os homens, o selecionado 
brasileiro enfrentará a 
Lituânia, atual campeã da 
Paralimpíada - na fase de 
grupos, as duas equipes 
se enfrentaram com vitó-
ria verde e amarela por 
11 a 2 -, e hoje, às 5h45. 
Em seguida, às 7h30, será 
a vez da seleção feminina 
entrar em quadra para en-
frentar a forte equipe dos 
Estados Unidos que, na 
fase de grupos, derrotou 
as brasileiras por 6 a 4, no 
jogo de estreia das duas 
equipes.

Após vencer a Turquia 
por 9 a 4, entre os homens, 
o time nacional, atual bi-
campeão mundial, garantiu 
vaga para as semifinais dos 
Jogos Paralímpicos e segue 
vivo em busca do primeiro 
ouro em Paralimpíadas. 
Na primeira fase, dos qua-
tro jogos que disputou, o 
Brasil venceu 3, perdendo 
apenas para os Estados 

Unidos, avançando na pri-
meira colocação da chave. 
Com os paraibanos Emer-
son Silva e José Batista, a 
equipe Brasileira é a gran-
de favorita em Tóquio, mas 
agora terá pela frente, mais 
uma vez, os atuais cam-
peões dos Jogos Paralímpi-
cos que vão chegar para a 
partida em busca da revan-
che, após a goleada brasi-

leira na estreia das duas 
equipes nas Paralimpíadas 
do Japão.Enquanto isso, 
na terceira colocação do 
ranking mundial, a seleção 
feminina, na prorrogação, 
conseguiu vencer pelo pla-
car mínimo, 1 a 0, a equipe 
que era a principal favorita 
do torneio, a China. Após 
uma campanha irregular, 
na fase inicial, onde em 

quatro jogos perdeu dois, 
empatou e venceu um, a 
equipe brasileira chegou 
sem qualquer favoritismo 
diante das chinesas, mas 
com uma defesa sólida, 
conseguiu segurar o ímpe-
to asiático e garantir a clas-
sificação para enfrentar os 
Estados Unidos, time que 
derrotou o Brasil na fase 
de grupos. 

Tendo dois paraibanos no 
comando técnico da equipe, 
Dailton Nascimento (treina-
dor) e Jonatas Castro (auxi-
liar), a equipe brasileira, tam-
bém entre as mulheres, segue 
firme no páreo e em busca da 
sua primeira medalha para-
límpica, para confirmar o cres-
cimento dessa modalidade 
no Brasil, tanto no masculino, 
quanto no feminino.

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Com paraibanos, goalball 
do Brasil disputa semifinais 
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Eliminatórias
Brasil enfrenta o Chile, hoje, em Santiago pelas 
Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 e pode 
bater recorde de vitórias consecutivas. Página 23
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De um lado, o técnico paraibano 
Daílton Nascimento (E), e do outro, 
o auxiliar Jonatas Castro (D), na 
comemoração com as jogadoras

Na natação

Pernambucana faz história
com três medalhas de ouro

Maria Carolina Santia-
go fez ainda mais história 
na Paralimpíada de Tó-
quio. Depois de encerrar 
um jejum de 17 anos sem 
medalhas de ouro para 
as nadadoras do Brasil, a 
atleta pernambucana se 
tornou a única mulher bra-
sileira a conquistar três 
ouros em uma única edi-
ção dos Jogos ao vencer a 
prova dos 100 metros pei-
to classe S12 (deficiência 
visual moderada). E não 
foi só: o Brasil também le-
vou uma prata com Cecília 
Araújo nos 50m livre da 
classe S8 (atletas com um 
membro amputado ou difi-
culdade de movimento na 
parte inferior do corpo).

Maria Carolina domi-
nou a prova desde o co-
meço, largando na fren-
te, virando em primeiro 
e segurando a vantagem 
no final. O tempo da bra-
sileira foi de 1min14s89, 
novo recorde paralímpico. 
A prata foi da russa Daria 
Lukianenko, que termi-
nou em 1min17s55 e o 
bronze para a ucraniana 
Yarina Malto, com o tempo 
de 1min20s31. Outra bra-
sileira presente na prova, 
Lucilene Caetano ficou no 

quinto lugar (1min30s25).
“Foi realmente uma 

prova muito bem nada-
da, muito bem executa-
da. Eu não estava nervosa, 
eu queria estar ali, estava 
pensando que seria minha 
última caída na água em 
Tóquio. Os 100m peito são 
minha prova favorita, e é 
tão difícil acertar ela. Eu 
acertei com meu técnico, 
passei como ele falou para 
passar, voltei como ele fa-
lou para voltar, e quando 

vi que éramos campeões 
foi uma alegria grande”, 
comentou Maria Caroli-
na, em entrevista ao canal 
SporTV.

Já Talisson Glock con-
quistou sua primeira me-
dalha individual em Tó-
quio ao chegar em terceiro 
por apenas dez centésimos 
na final dos 100m livre da 
classe S6 (atletas com dois 
membros amputados ou 
problema motor em um 
lado do corpo)

Maria Carolina é a única mulher com três ouros numa edição de Jogos

Foto: Ale Cabral/CPB

Agência Estado

Maior paratleta brasileiro encerra
sua brilhante carreira em Tóquio

O maior atleta paralímpico do 
Brasil encerrou a carreira. Daniel 
Dias nadou sua última prova nos Jo-
gos de Tóquio, a final dos 50 metros 
livre da classe S5 (atletas com má-
formação congênita ou amputados) e 
chegou em quarto lugar, atrás de três 
atletas chineses. Ele se despede com 
33 anos e participação em quatro 
edições das Paralimpíadas.

Daniel não teve uma boa saída, 
mas se recuperou rapidamente e 
gradualmente foi ultrapassando os 
competidores - exceto os chineses. 
Daniel fechou a prova com o tempo 
de 32s12. O medalhista de ouro foi 
Tao Zheng (30s31), que quebrou o 
recorde paralímpico, Weiyi Yuan foi 
prata (31s11) e Lichan Wang chegou 
em terceiro (31s35).

“Acabou, mas eu estou feliz. Só 
tenho de agradecer a Deus, louvado 
seja Ele. Deus me deu infinitamente 
mais do que eu pedi, se escrevesse 
não seria tão perfeito como foi. E 
agradecer à minha família. Cada 
braçada é para eles. Papai está 
chegando em casa”, disse Daniel, 
emocionado, em entrevista ao canal 
SporTV.

Daniel tem 27 medalhas para-
límpicas no currículo, sendo 14 de 
ouro, sete de prata e seis de bronze. 
Em Mundiais, o brasileiro tem 40 
medalhas, sendo 31 de ouro, e em 
Jogos Parapan-Americanos, são 33 

medalhas, todas de ouro. Em Tóquio, 
Daniel aumentou a coleção de me-
dalhas com mais três bronzes: nos 
100m livre S5, nos 200m livre S5 e 
no revezamento 4x50m livre misto 20 
pontos, que junta atletas de classes 
diferentes, mas cuja soma numérica 
tem que ser 20. Além disso, disputou 
as finais e acabou sem medalha em 
mais duas provas: foi sexto no 50m 
peito da classe S5 e quinto nos 50m 
costas S5.

Foto: Ale Cabral/CPB

Agência Estado

Daniel Dias é o atleta paralímpico brasileiro que 
conquistou mais medalhas em Paralimpíadas: 27



Fase preliminar da competição regional terá 16 clubes e os confrontos saem hoje, na sede da CBF, a partir das 12 horas

A Pré-Copa do Nordeste, 
torneio que vale vaga para 
a fase de grupos da maior 
competição regional do Bra-
sil, na próxima temporada, já 
tem datas confirmadas para 
ser iniciada, com a primeira 
rodada de mata-matas pre-
vista para ocorrer nos dias 
13 e 14 de outubro. Nessas 
datas, ocorrerá a primei-
ra rodada do mata-mata da 
competição, com 16 clubes 
em disputa, entre eles, dois 
paraibanos, Treze e Sousa. O 
sorteio para a definição dos 
confrontos desse primeiro 
mata-mata ocorrerá na sede 
da CBF, hoje, às 12h. 

Vice-campeão paraiba-
no e terceiro clube melhor 
ranqueado no Ranking Geral 
de Clubes (RGC) da CBF, Sou-
sa e Treze, respectivamente, 
foram dois clubes contem-
plados com o acréscimo no 
número de participantes na 
nova disputa do Nordestão. 
Melhor colocado no RGC, o 
Galo está no pote A dessa 
disputa, enquanto que o Sou-
sa ficou no pote B, com isso, 
um embate entre paraibanos 
é possível, já que os times do 
primeiro grupo enfrentaram 
os da segunda chave. 

A definição dos oito clu-
bes que avançam nessa fase, 
ocorrerá em partida única 
a ser realizada na casa das 
equipes melhores ranquea-
das. Nesse caso, o Treze joga 
sua partida, nessa fase, em 

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

Sorteio define os adversários 
de Treze e Sousa na Copa NE
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seus domínios, enquanto que 
o Sousa terá que lutar pela 
classificação para o segundo 
mata-mata, jogando fora do 
Marizão. Além dos paraiba-
nos, clubes de Alagoas, Bahia, 

Ceará, Maranhão, Pernambu-
co, Piauí, Sergipe participam 
dessa fase do torneio, a exce-
ção é o Rio Grande do Norte.

Com um acréscimo de 
16 times, em relação ao for-

mato da temporada passada, 
a Copa do Nordeste passou 
de 20 clubes para 36 parti-
cipantes, no entanto, esse 
quantitativo foi acrescido na 
fase prévia da disputa, já que 

as fases de grupo se mantém 
com duas chaves, compostas 
por 8 clubes, cada. Enquanto 
isso, o mata-mata da Pré-Co-
pa do Nordeste, torneio que 
segue garantindo quatro va-

gas na fase de grupos, subiu 
de oito participantes para 24, 
elevando o número de roda-
das de mata-mata para três, 
em vez de uma única, como 
nas edições anteriores.

Foto: Instagram/Trezeoficial

Jogadores do Treze trabalham em busca de alcançar mais uma competição no calendário de disputas para 2022. Até o momento, o clube só está garantido no Campeonato Paraibano

Sem cronograma

Ministério Público estranha divulgação de tabela
da Segunda Divisão sem as vistorias em estádios

O presidente da Comis-
são Permanente de Preven-
ção e Combate à Violência 
nos Estádios da Paraíba 
do Ministério Público, Val-
berto Lira, informou que 
ainda não recebeu nenhum 
documento da Federação 
Paraibana pedindo vistoria 
nos estádios que vão sediar 
os jogos do Campeonato 
Paraibano da Segunda Divi-
são 2021. Ele disse que só 
vai definir o cronograma de 
visita aos locais dos jogos, 
depois que a comissão for 
provocada pela FPF.

“Nós sabemos, através 
da imprensa, que o Cam-
peonato Paraibano da Se-
gunda Divisão deverá co-
meçar no final de outubro, 
mas oficialmente não rece-
bemos nada, e por isso, não 
houve nenhuma reunião 
ainda para discutir a situa-
ção os estádios, nem tão 
pouco existe um cronogra-
ma de visitas a estes está-
dios no momento”, disse o 
procurador.

Indagado sobre a pos-
sibilidade de público nestes 
jogos, Valberto Lira disse 
que isso não tem condições 

nenhuma no momento, por-
que depende não só das 
condições dos estádios, 
mas também da decisão das 
autoridades de saúde do 
Estado e do cumprimento 
de um protocolo pré-esta-
belecido. Ele garantiu que 
o MPPB vai fiscalizar para 
ver se os protocolos serão 
mesmo cumpridos.

De acordo com a tabe-
la já divulgada pela FPF, a 
primeira rodada está pro-
gramada para o sábado dia 
30 de outubro e domin-
go dia 31. A competição 
será disputada por 12 equi-
pes, distribuídas em dois 
grupos. No grupo A, estão 
Internacional, Desportiva 
Guarabira, Confiança, CSP, 
Auto Esporte e Femar. Já 
o grupo B é composto por 

Serrano, Picuiense, Esporte, 
Sabugy, Sport Lagoa Seca e 
Queimadense.

A tabela programa os 
seguintes jogos na primei-
ra rodada: pelo grupo A, 
Internacional x Desportiva 
Guarabira, Confiança x CSP 
e Auto Esporte x Femar. 
Pelo grupo B, Serrano x Pi-
cuiense, Esporte de Patos x 
Sabugy e Sport Lagoa Seca 
x Queimadense. Os locais 
dos jogos ainda não foram 
divulgados.

Sub-19
O Ministério Público 

está apurando as denúncias 
feitas em relação ao jogo 
Confiança x Treze, realizado 
no último final de semana, 
em Sapé, pelas semifinais 
do Campeonato Paraibano 
de Futebol Sub-19. Segun-
do o procurador, ele tem 
vídeos e documentos que 
comprovam infrações gra-
ves e promete punição para 
os responsáveis.

“Nós temos inclusi-
ve vídeos, que mostram a 
presença de público no Es-
tádio, o que está expres-
samente proibido pelas 
autoridades de saúde do 
Estado. Já conferimos o Diá-
rio Oficial do Município de 

Sapé e não consta nenhuma 
autorização neste sentido. 
Como também não consta 
nenhum documento com-
provando o cumprimento 
dos protocolos, que prevê 
exames prévios nos atletas 
para detectar a presença, 
ou não, de covid-19”, disse

O procurador faz ques-
tão de afirmar, que a pre-

sença de público no estádio 
de Sapé também acarreta 
em outra irregularidade, já 
que o local não tem nenhum 
laudo dos órgãos respon-
sáveis aprovando o está-
dio para jogos profissionais 
com público.

“Nem mesmo a Vigi-
lância Sanitária de Sapé 
apresentou algum laudo 

sobre o estádio. No geral, eu 
vejo uma grande irrespon-
sabilidade da Secretaria de 
Saúde do Município de Sapé 
e do Clube local, o Confian-
ça, mandante da partida. 
Os responsáveis por essas 
infrações serão punidos. As 
consequências dessas infra-
ções serão graves”, concluiu 
o promotor.

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

 Nós sabemos, 
através da imprensa, 
que o Campeonato 

Paraibano da Segunda 
Divisão deverá começar 

no final de outubro, 
mas oficialmente não 
recebemos nada 

O procurador de justiça Valberto Lira lamenta a falta de organização para a realização de uma competição

Foto: Divulgação/MP



Esportes

Seleção pode chegar à sétima vitória consecutiva nas Eliminatórias de uma Copa do Mundo, hoje, em Santiago

Com três jogadores pa-
raibanos no elenco - Hulk, 
Matheus Cunha e Santos -, a 
Seleção Brasileira volta a jo-
gar, hoje a partir das 22h, pe-
las Eliminatórias da Copa do 
Mundo de 2022 e na cidade 
de Santiago, diante do Chile, 
pela nona rodada da compe-
tição. Líder absoluto e com 
100% de aproveitamento. O 
Brasil inicia a rodada tripla e 
fará mais dois jogos em seus 
domínios contra Argentina e 
Peru neste início de setem-
bro, O time comandado por 
Tite pode alcançar um recor-
de, caso vença os chilenos, 
pois atingirá a sétima vitó-
ria consecutiva, um marco 
em Eliminatórias de Copa de 
Mundo.

A melhor marca ainda é 
do técnico João Saldanha em 
1969 e já igualada por Tite 
com seis vitórias, mas naquela 
época o formato era diferen-
te com seleções divididas em 
grupos. Tite, no entanto, não 
está preocupado com recorde 
e sim garantir logo a participa-
ção do Brasil no Catar.

Desde que as Elimina-
tórias passaram a ser dispu-
tadas em sistema de pontos 
corridos, com todos contra 
todos, a “nota de corte” mais 
alta para se classificar a um 
Mundial sem necessidade de 
repescagem foi 30 pontos - 
número alcançado pelo Para-
guai, antes da Copa de 2002.

Depois desta janela de 
setembro, restarão mais 
nove jogos das Eliminatórias. 
Em 2021, o Brasil ainda deve 
fazer pelo menos mais seis 
amistosos antes da Copa do 
Mundo do Catar.

A Seleção tem 18 pontos e 
o quinto colocado apenas oito. 
A rodada desta quinta-feira 
programa mais quatro jogos.

Da Redação 

Brasil enfrenta o Chile em
busca de um novo recorde 
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Caboclo não aceita
novo afastamento

A Comissão de Ética da Confe-
deração Brasileira de Futebol 
afastou novamente o presi-
dente da entidade, Rogério 
Caboclo, de forma preventiva. 
Desta vez, o afastamento tem-
porário é por 60 dias e teria 
como base uma denúncia de 
assédio moral feita por um 
diretor da entidade. Em nota, 
Rogério Caboclo informou que 
esta decisão “não tem respal-
do legal e, portanto, é sem 
efeito” e avisou que reassu-
me o cargo nesta sexta-feira, 
quando acaba o prazo do 
afastamento anterior.

Nova dívida para
o Cruzeiro pagar

Mais uma grande bronca para 
a diretoria do Cruzeiro resol-
ver. É que a juíza Lílian Bastos 
de Paula, da 22a Vara Cível da 
Comarca de Belo Horizonte, 
expediu um mandado para o 
clube pagar R$ 330 milhões 
a um grupo de empresários 
referente a uma clásula inde-
nizatória do contrato do za-
gueiro Dedé, cujo vínculo foi 
encerrado pelo Tribunal Re-
gional do Trabalho de Minas 
Gerais. O clube já avisou que 
vai recorrer da decisão para 
evitar maiores danos.

Lei do silêncio segue
na Ponte Preta
Assim como aconteceu duran-
te e depois do jogo contra o 
Vasco da Gama, no último 
domingo, o elenco da Ponte 
Preta continuou sem falar com 
a imprensa como forma de 
protesto por conta dos atrasos 
salariais. Nessa terça-feira, os 
jogadores se reapresentaram 
depois da derrota no Rio por 
2 a 0. Todos os jogadores em 
silêncio. O volante Marcos Jú-
nior só falou para o site oficial 
do clube. Na última sexta-fei-
ra, a diretoria pontepretana 
pagou o mês de julho referen-
te ao CLT valor estabelecido 
na carteira de trabalho.

Confiança vence a 
Perilima por 1 a 0

No primeiro jogo decisivo das 
finais do Campeonato Paraíba-
no Sub-19, o Confiança conquis-
tou um excelente resultado ao 
derrotar a Desportiva Perilima 
por 1 a 0, gol de Neto, em jogo 
disputado na tarde desta quinta 
feira (1) no Estádio Amigão, em 
Campina Grande. Com o triunfo, 
a equipe comandada por Cesar 
Wellington vai precisar de um 
empate no jogo de volta, pro-
gramado para amanhã, às 15 
horas, na Toca do Papão, em 
Sapé. As duas equipes lutam 
pelo título da competição, mas 
já estão garantidas na Copa 
São Paulo de Juniores que vai 
estar de volta no próximo ano, 
em janeiro. A Federação Pau-
lista não realizou o torneio este 
ano em função do agravo da 
pandemia do novo coronavírus. 
O convite oficial ainda não foi 
enviado as Federações porque 
ainda está sendo formatada a 
disputa de 2022.

Curtas

O paraibano Hulk nos treinamentos realizados na Granja Comary visando os três jogos válidos pelas Eliminatórias contra o Chile, Argentina e Peru

Foto: Lucas Figueiredo/CBF
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Alto investimento

Corinthians e São Paulo mais reforçados

A janela de transfe-
rências no Brasil para con-
tratações provenientes do 
exterior fechou na segunda-
feira, às 23h59. Corinthians 
e São Paulo se destacaram 
na reta final e, apesar das 
dívidas com cifras astronô-
micas, investiram em refor-
ços para tentar fazer frente 
a Atlético-MG, Palmeiras e 
Flamengo no Campeonato 
Brasileiro.

Após fechar com Giulia-
no, Renato Augusto e Roger 
Guedes, o Corinthians con-
firmou o retorno de Willian. 
A contratação dos reforços 

que empolgaram os torce-
dores foi possível, segundo 
o clube, por uma mudança 
de planejamento. O Corin-
thians dispensou do ano 
passado para cá mais de 30 
jogadores, entre eles nomes 
que não deixam saudade, 
como Cazares, Otero, Jona-
than Cafu, Richard e Michel 
Macedo. As saídas geraram 
uma boa redução na folha 
salarial e possibilitaram as 
contratações de nomes de 
peso que estavam disponí-
veis no mercado e que abri-
ram mão de dinheiro para 
rescindir com seus clubes.

“A gente começou com 
um planejamento desde o 

início da gestão, reduzin-
do a folha de pagamento, 
saídas, empréstimos. Re-
duções também dentro do 
clube. De imediato, temos 
uma redução de 20% em 
todos os departamentos. 
No futebol, ainda maior. 
Para chegar esse momento 
de oportunidades e refor-
ços”, explicou o presidente 
Duílio Monteiro Alves, em 
entrevista ao SporTV. “Nos-
so departamento trabalhou 
muito bem com esses atle-
tas nesse momento de crise, 
que não é só no Corinthians, 
tudo dentro do orçamento, 
bem planejado e sem ir-
responsabilidade, como a 

gente tem escutado muito.” 
O mesmo sentimento tem 
o torcedor do São Paulo. A 
diretoria trabalhava para 
reforçar o elenco há algum 
tempo e conseguiu efetivar 
duas contratações no último 
dia: Gabriel Neves e Jona-
than Calleri. Apesar disso, o 
time tricolor vive o mesmo 
problema do Corinthians. O 
clube está trabalhando para 
reduzir os gastos, mas sua 
dívida atualmente está em 
torno de R$ 600 milhões. 
Não à toa, ambos chegaram 
em uma negociação por em-
préstimo até o final de 2022.

A torcida ficou empol-
gada principalmente com o 

retorno do argentino, após 
cinco anos, para formar du-
pla de ataque com Rigoni. O 
problema é que os dois só 
podem jogar o Brasileirão. 
As inscrições para a Copa 
do Brasil - o time de Hernán 
Crespo decide com o Forta-
leza uma vaga na semifinal 
- se encerraram no dia 24 
de agosto. Na competição 
por pontos corridos, o clube 
está distante das primeiras 
colocações. Soma apenas 22 
pontos e está em 12.º.

Apesar do otimismo de 
corintianos e são-paulinos, 
Atlético-MG, Palmeiras e 
Flamengo continuam como 
favoritos e reforçados. 

Agência Estado
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Dados constam da edição 2021 do Atlas da Violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com institutos

Negro tem 2,6 vezes mais 
chances de ser assassinado

Em 2019, os negros representa-
ram 77% das vítimas de homicídios no 
Brasil, com uma taxa de 29,2 por 100 
mil habitantes. Entre os não negros, a 
taxa foi de 11,2 para cada 100 mil, o 
que significa que o risco de um negro 
ser assassinado é 2,6 vezes superior 
ao de uma pessoa não negra. Entre os 
anos de 2009 e 2019, 623.439 pessoas 
foram vítimas de homicídio no Brasil. 
Dessas, 333.330, ou 53% do total, 
eram adolescentes e jovens.

Os dados constam da edição 
2021 do Atlas da Violência, divul-
gada anteontem. A publicação foi 
elaborada pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública em parceria com 
o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e o Instituto Jones 
dos Santos Neves (IJSN).

Os números apresentados pelo 
estudo foram obtidos a partir da 
análise dos dados do Sistema de 
Informações sobre a Mortalidade 
(SIM) e do Sistema de Informações 
de Agravos de Notificação (Sinan) do 
Ministério da Saúde, em período an-
terior à pandemia de covid-19.

Na análise dos dados da última 
década, os autores do levantamen-
to observaram que a redução dos 
homicídios ocorrida no país esteve 
muito mais concentrada entre a po-
pulação não negra do que entre a ne-
gra. Entre 2009 e 2019, o número de 
negros vítimas de homicídio cresceu 
1,6%, passando de 33.929 vítimas 
em 2009 para 34.466 em 2019. Já 
as vítimas não negras passaram de 
15.249 em 2009 para 10.217 em 
2019, redução de 33%.

Homicídios femininos
Em relação aos homicídios fe-

mininos, o Atlas da Violência mos-
tra que 50.056 mulheres foram 
assassinadas entre 2009 e 2019. 
Nesse período, o total de mulheres 
negras mortas cresceu 2%, ao pas-
so que o número de mulheres não 
negras mortas caiu 26,9%.

A publicação também destaca 
mudança na distribuição dos homi-
cídios femininos: enquanto a taxa de 
homicídios de mulheres dentro das 
residências cresceu 6,1%, a taxa de 
mulheres mortas fora das residências 
caiu 28,1%. Segundo a diretora execu-
tiva do Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública, Samira Bueno, o local do 
homicídio é importante para se com-
preender as dinâmicas de violência.

“Está largamente documenta-
do que os assassinatos de mulheres 
dentro de casa estão associados à 
violência doméstica. Os homicídios 
de mulheres fora de suas residên-
cias, por outro lado, em geral, estão 
associados a dinâmicas de violência 
urbana. O crescimento dos homicí-
dios de mulheres dentro do próprio 
lar nos últimos onze anos indica o 
recrudescimento da violência do-
méstica no período”.

Outro dado que chamou a aten-
ção dos autores do estudo foi o au-
mento de 35% das mortes violentas 
por causa indeterminada entre 2018 
e 2019, o que, segundo a análise dos 
pesquisadores, pode se refletir em 
uma subnotificação dos 45.503 homi-
cídios registrados no país no período.

De acordo com a pesquisa, a cate-
goria estatística mortes violentas por 
causa indeterminada é utilizada para 
os casos em que não é possível esta-
belecer a causa básica do óbito, ou a 
motivação que o gerou, como sendo 
resultante de lesão autoprovocada 
(suicídio), de acidente como nos de 
trânsito ou de homicídios.

Aforismo
“Para que viver uma 

mentira, se envaidecendo 
no presente, negando 
o passado, se o futuro 
na verdade é a morte.”

(Onifur Leafar)

421 — Constâncio III, imperador romano
1834 — Filipe Neri Ferreira, 
militar, magistrado e político (PB)
1937 — Pierre de Coubertin, 
pedagogo e historiador francês
1969 — Ho Chi Minh, 
revolucionário e estadista vietnamita

Mortes na História

Obituário

Inge Ginsberg
(Avozinha do Death Metal)
20/7/2021 (somente divulgado em 
1º/8/2021) – Aos 99 anos, em Zurique, na 
Suíça, por falência cardíaca. Era sobreviven-
te do holocausto nazista que se tornou co-
nhecida ao juntar-se a uma banda de death 
metal para dar voz a alguns temas. O grupo musical chegou a 
atuar em televisão, no ‘Got Talent’ e ‘Festival da Eurovisão’. Os 
vídeos da banda, que rapidamente se tornaram virais, levaram 
a internet a apelidá-la de “Death Metal Grandma”.

Foto: Divulgação

Flávio Xavier Guedes
1º/9/2021 – Aos 64 anos, em João 
Pessoa (PB), vítima de um infarto. Era o 
diretor financeiro da Câmara Municipal 
de João Pessoa (CMJP). Foi velado na 
Central de Velórios São João Batista, na 
capital paraibana, e seu corpo foi leva-
do para Patos, no Sertão da Paraíba, para o sepultamento.

Foto: Secom/CMJP Marcus Birks
27/8/2021 – Aos 40 anos, em Staffordshi-
re, na Inglaterra, de covid-19. Cantor britâ-
nico era conhecido por propagar discursos 
antivacina e negar a real gravidade da pan-
demia do novo coronavírus. Ele acreditava 
estar imune ao vírus por ter uma rotina de 
treinos regulares, cinco vezes por semana. Alguns dias antes 
de morrer, em entrevista à BBC, disse que, a partir daquele 
momento, aconselharia as pessoas a tomarem a vacina.

Foto: Facebook
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n Para críticas, correções, colaborações, suges-
tões, informações sobre óbitos e propostas de 
temas relacionados à Seção Memorial do Jornal 
A União, o leitor pode entrar em contato pelo 
e-mail jorgerezende.imprensa@gmail.com ou 
pelo WhatsApp (83) 98854-1491.

Ana Cristina Campos
Agência Brasil

“O crescimento brusco desse ín-
dice nos últimos anos, como nunca 
antes observado na série histórica, 
acarreta sérios problemas de quali-
dade e confiabilidade das informa-
ções prestadas pelo sistema de saú-
de, levando a análises distorcidas, 
na medida em que geram subnotifi-
cação de homicídios”, disse o presi-
dente do Instituto Jones dos Santos 
Neves, Daniel Cerqueira.

De acordo com o pesquisador, em 
média, 73% dos casos de mortes por 
causa indeterminada referem-se a ho-
micídios, o que por si só já elevaria o 
número de mortes no país em 2019. 
Segundo o Atlas da Violência , os nú-
meros de notificações de violências 
registrados pelo Sistema de Informa-
ções de Agravos de Notificação entre 
2018 e 2019, na variável orientação 
sexual, contra homossexuais e bis-
sexuais, apresentam crescimento de 

9,8%, passando de 4.855 registros em 
2018 para 5.330 no ano seguinte. Os 
números de violência contra pessoas 
trans e travestis também cresceram, 
passando de 3.758 notificações para 
3.967 episódios em 2019, aumento de 
5,6% dos casos de violência física.

Armas de fogo
Segundo a pesquisa, entre 2009 e 

2019, 439.160 pessoas foram assassi-
nadas por arma de fogo, o que corres-
ponde a 70% de todos os homicídios 
do período. O estudo apontou que, 
desde 2009, todos os dias,109 pessoas 
foram assassinadas a tiros no Brasil.

Em 2019, o país registrou 14,7 as-
sassinatos por armas de fogo por 100 
mil habitantes, entretanto, 16 estados 
tiveram taxas acima da média nacio-
nal. A maior taxa foi registrada no Rio 
Grande do Norte: 33,7 homicídios por 
100 mil pessoas. Na sequência se des-

tacaram, com as taxas mais elevadas: 
Sergipe (33,5), Bahia (30,9), Pernam-
buco (28,4) e Pará (27,2). As meno-
res taxas foram registradas em Minas 
Gerais (8,9), no Distrito Federal (8,5), 
no Mato Grosso do Sul (7,8), em Santa 
Catarina (5,3) e em São Paulo (3,8).

Em 2009, do total de homicí-
dios no país, 71,2% foram praticados 
com o emprego de armas de fogo. 
Em 2019, esse percentual caiu para 
67,7%. “Os desdobramentos da polí-
tica armamentista que está em curso 
no Brasil produzem riscos de elevar 
os números de homicídios a médio 
e longo prazos. À luz das evidências 
científicas, essa política deve ser rea-
valiada o quanto antes, não apenas 
para que assim sejam reduzidos os 
danos trazidos na atualidade a toda 
a sociedade, bem como os riscos fu-
turos contra a vida e a segurança dos 
brasileiros”, aponta o documento.

Entre 2009 e 2019, cerca de 623,4 mil pessoas foram vítimas de homicídio no Brasil, sendo que, desse total, 53% eram adolescentes e jovens 

Roberto Coura
31/8/2021 – Vítima de infarto. Fotógra-
fo paraibano natural de Campina Gran-
de. Aos 13 anos, estudou na Escolinha 
de Artes do professor Jorge Miranda e 
aos 15 anos passou a frequentar o Mu-
seu de Arte Assis Chateaubriand. Atuou 

Foto: WSCom

como artista plástico até 1972, logo depois começou a traba-
lhar com a fotografia. Em 1977, fez um ensaio na Feira Central 
de Campina Grande, com registros em preto e branco e, em 
2013, fez o mesmo ensaio com imagens coloridas. O trabalho 
foi reunido no livro ‘A Feira Grande’. Era graduado em Desenho 
Industrial pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e pro-
fessor aposentado pelo Departamento de Arquitetura da UFPB.

Radja Ferreira de Oliveira
29/8/2021 – Aos 18 anos, em Francisco 
do Carapanari, comunidade do muni-
cípio de Santarém (PA), por choque 
elétrico. Paraense morreu após a queda 
de um raio causar uma descarga elétrica 

Foto: Facebook

Rodrigo Roa Alvares
29/8/2021 – Aos 37 anos, em Dourados 
(MS), em acidente de trabalho. Funcioná-
rio de um frigorífico, morreu após cair em 
uma máquina de fazer hambúrguer. Em-
pregado terceirizado da JBS Seara Alimen-
tos, o profissional com mais de dez anos de 
experiência no ramo fazia manutenção da máquina quando 
caiu e teve parte do corpo triturado.

Foto: Yahoo

Janae Gagnier
(Miss Mercedes Morr)
29/8/2021 – Aos 33 anos, no Texas, 
Estados Unidos, assassinada. Modelo 
norte-americana que contava com mais 
de 2,7 milhões de seguidores no Insta-
gram. Ela foi encontrada morta em seu 
apartamento com sinais de estrangulamento. No local, a 
polícia encontrou o corpo de Kevin Alexander Accorto. A 
investigação considera a hipótese de assassinato seguido 
de suicídio.

Foto: Instagram

Marc Bernier
28/8/2021 – Aos 65 anos, em Daytona 
Beach, na Flórida, Estados Unidos, vítima 
da covid-19. Radialista era conhecido por 
contestar as vacinas contra o novo corona-
vírus e outros vírus.

Foto: Reprodução

Drummond Lacerda
31/8/2021 – Aos 38 anos, em Belo Ho-
rizonte (MG), vítima da covid-19. Pastor 
da Igreja Batista da Lagoinha, na capital 
mineira. Estava internado desde 14 de 
agosto. Também era escritor, conferencista 
do Ministério Vento no Fogo e professor no 
Seminário Teológico Carisma. Era um dos apresentadores do 
programa Lagoinha Global Responde.

Foto: Instagram

enquanto ela usava seu celular. O aparelho estava carre-
gando, ligado à tomada.

Foto: Fotos Públicas



UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de setembro de 2020

Geral
25

Editoração: Ednando PhillipyEdição: Renata Ferreira

Empresa pretende visitar 280 mil imóveis em até 12 meses para conhecer melhor os clientes e aperfeiçoar o atendimento

Cagepa faz censo cadastral na 
região da Grande João Pessoa

POLÍGONO – PRODUTOS E LIGAS PLÁSTICAS DO BRASIL S/A – CNPJ: Nº 12.541.066/0001-
78 – Empresa beneficiaria dos Incentivos Fiscais do Nordeste – FINOR – ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO – Ficam convocados todos os acionistas a se reunirem em 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, às 10h00 do dia 9 de setembro de 2021, na Av. Juarez 
Távora, nº 522 – Sala 311, bairro da Torre – João Pessoa/PB, CEP: 58.040-020, com a finalidade 
de deliberarem sobre as seguintes matérias: a) Subscrição de novas ações com o aumento do 
Capital Social b) Outros assuntos de interesse da sociedade;

João Pessoa, 31 de Agosto de 2021. Marcelo José Barbalho Silva, Diretor Presidente.

SINDICATO DOS ARTESÃOS PROFISSIONAIS DAS MICRORREGIÕES DO CARIRI OCIDENTAL 
E ORIENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDART – CARIRI OCIDENTAL E ORIENTAL/PB

EDITAL DE ELEIÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO DOS ARTESÃOS PROFISSIONAIS DAS MICRORREGIÕES DO CARIRI OCIDEN-
TAL E ORIENTAL DO ESTADO DA PARAÍBA – SINDART – CARIRI OCIDENTAL E ORIENTAL/PB 
através de sua presidente no uso de suas atribuições estatutárias, com fulcro no art. 31 e seguin-
tes do Estatuto Social, convoca todos os artesãos em pleno gozo dos seus direitos sociais, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária de Eleição, que elegerá a Nova Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal; eleição realizar-se-á no dia 04 de outubro de 2021, no horário de 09h às 17h. 
Local de votação, no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Boqueirão, no 
seguinte endereço: Rua Epitácio Pessoa, nº577, Centro Cidade de Boqueirão/PB, CEP: 58450-000. 
As inscrições das chapas poderão ser feitas na sede provisória do SINDART – CARIRI OCIDENTAL 
E ORIENTAL/PB, no horário de 09h às 12h, na avenida José Amaro Guimarães, nº 390, Bairro 
Novo, Boqueirão/PB, CEP: 58450-00.

Boqueirão/PB, 01 de setembro de 2021.
RITA DOS SANTOS BRITO 

Presidente do SINDART – CARIRI OCIDENTAL E ORIENTAL/PB

A Drogaria Drogavista LTDA (REDEPHARMA) CNPJ: 00.958.548/0040-55, torna público que reque-
reu na SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a licença de operação para atividade de Drogaria, 
situado Av. Dom Pedro I ,331, Tambia, João Pessoa-PB.

A Drogaria Drogavista LTDA,(REDEPHARMA) CNPJ: 00.958.548/0039-11, torna público que reque-
reu na SEMAM - Secretaria de Meio Ambiente, a licença de operação para atividade de Drogaria, 
situado na Praça Mil Oitocentos e Dezessete,14, Centro, João Pessoa-PB.

A Drogaria Drogavista LTDA, CNPJ: 00.958.548/0014-63, torna público que requereu na SEMAM - 
Secretaria de Meio Ambiente, a Renovação da licença ambiental de funcionamento para comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas (Drogaria), situado na Avenida 
Hilton Souto Maior, 3901, Mangabeira, João Pessoa-PB.

DECIO CORRAINI, CPF: 114.828.228-90, torna público que requereu a SEMAPA – Secretaria 

de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo aLicençade Instalação paraConstrução de 
residência Unifamiliar, situado no Loteamento Praia do Poço, Lote 11, Quadra 02-A, Portal do 
Poço– Cabedelo/PB.

FRANCISCO BARBOSA BEZERRA E SILVA, CPF: 132.643.974-04, com endereço na Av. Oceano 
Pacífico, N º470 Apt-401,Edf. Strauss, Intermares, Cabedelo – 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 na BR-230, km-10, Quadra-08, 
Lote-107 no Condomínio Alamoana na Praia do Jacaré, Intermares, Cabedelo – PB.

CARLOS EDUARDO TOSCANO LEITE FERREIRA, CPF Nº 022.790.494-06,torna público 
que requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabe-
delo aLicençaLO(LICENÇA DE OPERAÇÃO)paraCONSTRUÇÃO DE UMA RESIDENCIA 
UNIFAMILIAR,Situado à RUA PROJETADA 02 (BOSQUE INTERMARES), S/N – Amazônia Park, 
Condomínio Residencial Bosque de Intermares, Quadra E,  Lote 123, Cabedelo-Pb.

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Ca-
gepa) iniciou um censo 
para a atualização dos da-
dos cadastrais dos imóveis 
atendidos pela empresa, 
na Região Metropolitana 
de João Pessoa. Durante a 
ação, os recenseadores vão 
coletar informações e tam-
bém explicar os serviços 
prestados pela companhia. 
O trabalho iniciou na últi-
ma semana, nos bairros de 
Tambaú, Manaíra, Miramar, 
Bairro dos Estados, Pedro 
Gondim, Expedicionários 
e Tambauzinho, na capital.

A Cagepa pretende vi-
sitar 280 mil imóveis em 
até 12 meses. De acordo 
com o diretor Comercial da 

companhia, Isaac Veras, o 
objetivo principal é conhe-
cer melhor os clientes para 
aperfeiçoar o atendimento. 

“Por meio desse reca-
dastramento, obteremos as 
informações necessárias 
para compor a base de da-
dos comerciais e cartográfi-
cos da empresa, facilitando 
a leitura, a entrega das con-
tas de água e contribuin-
do para que conheçamos o 
perfil dos nossos clientes. 
Dessa forma, teremos dados 
atualizados para fazer um 
planejamento correto para 
prestar um melhor serviço 
à população”, explicou.

Os recenseadores irão 
coletar informações como 
os hábitos sanitários de 

água e esgoto, quantidade 
de moradores no imóvel, 
pontos de utilização e vão 
atualizar dados de RG e CPF 
dos clientes.

Identificação
A abordagem será feita 

por agentes cadastradores 
devidamente uniformiza-
dos e com crachás de iden-
tificação. “Compreendemos 
que existe um certo receio 
por parte das famílias em 
abrirem as portas de suas 
casas para um estranho, 
mas é só exigir o crachá de 
identificação e, em caso de 
mais dúvidas, ligar para o 
teleatendimento da Cagepa, 
através do número 115”, 
pontuou.

Morre Pelão, produtor de álbuns 
de Cartola e Adoniran Barbosa

Morreu no começo da 
tarde dessa quarta-feira, 1, o 
produtor JC Botezelli, aos 78 
anos, mais conhecido como 
Pelão. A causa da morte não 
foi informada até a noite desta 
quarta. Dentre seus maiores 
feitos estão os álbuns de sam-
bistas dos morros cariocas que 
ele convenceu gravadoras a 

lançar. Foi assim que ele con-
seguiu que Cartola lançasse 
seu primeiro disco, em 1974, 
quando já tinha 65 anos. “Você 
está achando que aqui é um 
asilo?”, respondeu a Pelão à 
época um grande diretor da 
Philips a seus apelos para lan-
çar o sambista.

O produtor teve sua his-
tória contada no livro Pelão 
- A Revolução Pela Música, do 

pesquisador Celso de Cam-
pos Jr., pela Editora Garoa 
Livros. Foi graças a Pelão que 
também gravaram seus pri-
meiros LPs Carlos Cachaça, 
aos 74 anos, em 1976; Ado-
niran Barbosa, aos 64 anos, 
em 1974; e Nelson Cavaqui-
nho, em seu primeiro álbum 
“sendo ele mesmo”, também 
em 1973, quando já tinha 63 
anos.

Agência Estado

O número de pessoas 
vacinadas com ao menos 
uma dose contra a co-
vid-19 no Brasil chegou 
ontem a 132.174.844, 
o equivalente a 61,96% 
da população total. Nas 
últimas 24 horas, 863,5 
mil pessoas receberam a 
primeira aplicação da va-
cina, de acordo com dados 
reunidos pelo consórcio 
de veículos de imprensa 
junto a secretarias de 26 
Estados e Distrito Federal

Entre os mais de 132 
milhões de vacinados, 
63,55 milhões estão com 
a imunização completa 
contra o coronavírus, o 
que representa 29,79% 
da população total. Nas 
últimas 24 horas, 966,8 
mil pessoas receberam a 
dose de reforço e outras 
4,7 mil receberam um 
imunizante de aplicação 
única.

Somando todas as va-
cinas aplicadas, o Brasil 

administrou 1.835.176 
doses nesta quarta-feira.

Em termos propor-
cionais, São Paulo segue 
como o Estado que mais 
vacinou até aqui: 72,96% 
dos habitantes receberam 
ao menos a primeira dose. 
O Mato Grosso do Sul tam-
bém se mantém como o 
líder dos totalmente imu-
nizados: 44,77% da po-
pulação recebeu as duas 
doses ou um imunizante 
de aplicação única.

Quase 30% da população 
está totalmente imunizada

Após eleição de Pacheco

MG vira líder de recursos 
do “orçamento secreto”

Segundo maior colégio 
eleitoral do país, Minas Ge-
rais saltou de quinto lugar, 
em 2020, para o principal 
destino de emendas do cha-
mado “orçamento secreto” 
neste ano. A virada ocorreu 
após a eleição de Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) para 
a presidência do Senado, 
em fevereiro. A partir daí, 
prefeituras e o Governo do 
Estado lideraram tanto in-
dicações de repasses feitos 
pelo relator-geral do Orça-
mento quanto pagamentos 
executados pelo Governo 
Federal.

No comando do Con-
gresso, Pacheco trabalha 
por uma possível candida-
tura à sucessão do presi-
dente Jair Bolsonaro, em 
2022. Está prestes a mudar 
de partido, do DEM para o 
PSD, e procura ocupar o vá-
cuo na política de Minas. O 
orçamento secreto, revela-
do pelo Estadão em maio, é 
composto pelas chamadas 

emendas de relator. São 
verbas extras distribuídas 
a aliados, de acordo com 
critérios políticos, sem a 
transparência adotada na 
transferência de outros 
recursos do orçamento 
federal.

Nessa modalidade, go-
verno e Congresso “ocul-
tam” os nomes dos parla-
mentares contemplados 
com cotas que excedem as 
tradicionais emendas par-
lamentares. Para obter os 
dados, o Estadão recorreu 
à Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) e, mesmo assim, 
não recebeu todas as infor-
mações solicitadas.

Pacheco foi um dos 20 
senadores que alegaram 
motivos diversos para não 
mostrar à reportagem, em 
abril, as solicitações feitas 
ao governo para repasses 
de verbas referentes a 
emendas de relator-geral, 
no âmbito do Ministério 
do Desenvolvimento Re-
gional. Até hoje o recurso 
apresentado pela reporta-
gem ao Senado, por meio 

da LAI, não foi respondido.
Conforme planilhas 

elaboradas pelo relator do 
Orçamento - obtidas pelo 
Estadão por meio da LAI 
-, Minas deve receber R$ 
662,1 milhões, montante 
superior à quantia indi-
cada para São Paulo (R$ 
513,6 milhões) e Bahia (R$ 
363,1 milhões).

Ministérios
As verbas apontadas 

pelo relator-geral do Or-
çamento de 2021, senador 
Márcio Bittar (MDB-AC), 
até junho estão reservadas 
nos caixas dos ministérios 
do Desenvolvimento Re-
gional, da Agricultura, da 
Saúde e da Cidadania. As 
planilhas enviadas ao go-
verno, no entanto, omitem 
os nomes dos parlamenta-
res por trás das indicações. 
Revelam apenas estados e 
municípios beneficiados 
O Estadão pediu informa-
ções sobre os solicitantes 
e o destino dos outros  
R$ 11 bilhões, mas não ob-
teve resposta de Bittar.

Durante a ação, os recenseadores vão coletar informações e também explicar os serviços prestados pela companhia

Foto: Secom-PB

Breno Pires 
Agência Estado



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Assesso-

ria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00033/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
LABORATORIAL PARA ATENDER AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o corres-
pondente procedimento licitatório em favor de: CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA 
EPP - R$ 116.771,96; DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E 
LABORATORIAIS - R$ 295,00; JOSE NERGINO SOBREIRA - R$ 3.951,34; LABINGA COMERCIO 
DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - R$ 9.245,22.

Alagoa Nova - PB, 20 de Agosto de 2021
FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO SISTEMA MU-

NICIPAL DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00033/2021. DOTAÇÃO: 
ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAIS. VIGÊNCIA: até o final do exercício 
financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 
00163/2021 - 27.08.21 - CDH CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP - R$ 116.771,96; 
CT Nº 00164/2021 - 27.08.21 - LABINGA COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA 
- R$ 9.245,22; CT Nº 00165/2021 - 27.08.21 - DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS - R$ 295,00; CT Nº 00166/2021 - 27.08.21 - JOSE 
NERGINO SOBREIRA - R$ 3.951,34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av Sao 

Jose, S\N - Centro - Alcantil - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação 
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de material de limpeza em 
geral, de forma parcelada, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alcantil –PB. 
Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Setembro de 2021. Início da fase de lances: 
09:01 horas do dia 17 de Setembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos 
no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, 
consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 
horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 98825–0703. E-mail: cplalcantilpb@
gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Alcantil - PB, 01 de Setembro de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Consultoria 
Técnica para Mapeamento Aéreo do Município de Alcantil – PB, abrangendo uma área de aproxima-
damente 320ha na zona urbana; ADJUDICO o seu objeto a: OLIVEIRA & MAYER CONSULTORIA 
E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 39.900,00.

Alcantil - PB, 25 de Agosto de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00005/2021, que objetiva: Consultoria Técnica para 
Mapeamento Aéreo do Município de Alcantil – PB, abrangendo uma área de aproximadamente 320ha 
na zona urbana; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: OLIVEIRA & 
MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 39.900,00.

Alcantil - PB, 01 de Setembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Contratação de 
empresa para confecção de prótese dentarias para atender as necessidades do Município através 
da politica nacional de saúde bucal – BRASIL SORRIDENTE; ADJUDICO o seu objeto a: HELDER 
DE LIMA VIANA - R$ 168.000,00.

Alcantil - PB, 25 de Agosto de 2021
ALLEN PONTES NEPOMUCENO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00006/2021, que objetiva: Contratação de empresa 
para confecção de protese dentarias para atender as necessidades do Municipio através da politica 
nacional de saúde bucal – BRASIL SORRIDENTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: HELDER DE LIMA VIANA - R$ 168.000,00.

Alcantil - PB, 01 de Setembro de 2021
CICERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Consultoria Técnica para Mapeamento Aéreo do Municipío de Alcantil – PB, abrangendo 
uma área de aproximadamente 320ha na zona urbana. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Alcantil: 02002 – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2003 – MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO 
ELEMENTO DESPESA: 3390390000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERC.DE PESSOA JURÍDICA 
FONTE DE RECURSOS : 001. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alcantil e: CT Nº 25118/2021 - 01.09.21 - OLIVEIRA & 
MAYER CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA - R$ 39.900,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCANTIL
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa para confecção de prótese dentarias para atender as 
necessidades do Município através da politica nacional de saúde bucal – BRASIL SORRIDENTE. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do 
Município de Alcantil: 06.006–FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.1008.2020 – DESEN-
VOLVER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA 10.301.1008.2024 – DESENVOLVER 
AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL 10.301.1008.2026 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE 
OUTROS PROGRAMAS DO S ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE 
TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 01/09/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Alcantil e: CT Nº 25119/2021 - 01.09.21 - HELDER DE LIMA VIANA - R$ 168.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALGODÃO DE JANDAÍRA
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ALGU-
MAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00007/2021. 
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Algodão de Jandaíra: 02.070–SECRETARIA 
DE INFRA–ESTRUTURA E ECONOMIA 02070.15.122.1009.2055 – MANUTENCAO DAS ATIV. 
DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 02070.15.122.1009.2056 – MANUT. DO DEPTº DE OBRAS, 
VIAS URBANAS E RURAIS 02070.25.752.2009.2058 – MANUTENCAO COM A ILUMINACAO 
PUBLICA 02070.15.451.1009.2112 – CONTRIB. P/ O CONSORCIO DE RESIDUOS SOLIDOS 
02070.15.452.2012.2059 – MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA 33.90.39 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Algodão de Jandaíra e: CT Nº 00083/2021 - 23.08.21 até 23.08.22 - MIGUEL ARCAN-
JO DA SILVA 42154677487 - R$ 60.000,00; CT Nº 00084/2021 - 01.09.21 até 01.09.22 - SERGIO 
MATHEUS FERREIRA SANTOS 12880762405 - R$ 30.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUNA 
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 

Professor Moreira, 21 - Centro - Araruna - PB, às 09h do dia 21 de setembro de 2021, licitação 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: REFORMA DO MERCADO PÚBLICO. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Com-
plementar 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) 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, 01 de setembro de 2021
MARCIELMA MARTINS CARDOSO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA DE BARAÚNAS
EXTRATO DE RECISÃO CONTRATUAL 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAÚNAS RESCINDIR DE MANEIRA UNILA-
TERAL O CONTRATO DE NÚMERO, CT Nº 00062/2021 de 20.05.21 - MANUELA PEREIRA DE 
MEDEIROS.

Areia de Baraúnas, 16 de agosto  de 2021.
Antônio Gerônimo Duarte de Macedo

Prefeito

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO, CNPJ nº 09.012.493/0001-54 torna público que 
requereu a SEMAPA – Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo, por meio 
da SEPLAH - Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação a Renovação da Licença de insta-
lação para pavimentação e drenagem das Ruas Otávio de Novais, Travessa Luna Pedrosa e Santa 
Cavalcante, CEP: 58310-000 – Cabedelo/PB. (Conforme Resolução CONAMA 006 de 24/01/1986)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00017/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Avenida Governador Joao Agripino Filho, 20 - Antônio Leite Rolim - Cachoeira dos Indios - PB, 
às 14:00 horas do dia 16 de Setembro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo 
menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS 
AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS-PB. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a 
Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 001A/09; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 35581050. E-
-mail: cplpmcindios@gmail.com. Edital: http://www.cachoeiradosindios.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Cachoeira dos Indios - PB, 01 de Setembro de 2021
KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA MOREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. º 009/2021-SRP
REVOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS BRANDÃO – PB torna público para conhecimento 
dos interessados nos termos Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas 
constantes no art. 15 da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no 
decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações bem como toda legislação correlata, que 
a licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço em 
reunião que ocorreria na sede da Prefeitura Municipal de Caldas Brandão, no dia 02 de Setembro 
de 2021 as 10:00, objetivo: Aquisição de materiais e equipamentos de uso comum a prefeitura e 
demais secretaria; Foi Revogada em razão da necessidade de readequação do Edital, com vistas 
a uma aquisição satisfatória e para melhor atender ao interesse da administração, para maiores 
informações no prédio da Prefeitura Rua José Alípio de Santana, 371 - CEP: 58.350-000 - Cajá / 
Caldas Brandão – PB.

Caldas Brandão, 25 de Agosto de 2021.
JOÃO ACACIO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SRP
A Prefeitura Municipal de Conceição – PB, torna público que estar realizando licitação sob mo-

dalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: registro de preço para futura contratação 
de empresa para executar os serviços de oficina, parte elétrica, alinhamento e balanceamento, 
funilaria, lanternagem, pintura, concertos de bancos e tapeçaria, manutenção de Ar Condicio-
nado, concertos e troca de peças destinados a frota de veículos, máquinas pesadas e motos do 
Município de Conceição/PB. Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:25 horas 
do dia 16/09/2021. Data e horário do início da disputa: 08:30 horas do dia 16/09/2021. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Nº 10.520/02, Decreto Nº 10.024/2019, 
Decreto Municipal de N° 014/2020, 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 temporária da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, através 
do Setor de Licitação, na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São 
José - Conceição – PB, CEP: 58970-000.

Conceição – PB, 01 de setembro de 2021.
Késsya Medeiros Lacerda Figueiredo de Sousa

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
 OBJETO: Contratação de horas maquina (Pesada) motoniveladora destinada à manutenção 

das estradas vicinais do município de Conceição–PB. O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da Portaria nº 247, de 21/07/2021, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto Federal nº. 3.555, de 08 de Agosto de 2000, e subsidiariamente da Lei 
Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, R E S O L V E: ADJUDICAR o resultado da licitação, 
modalidade Pregão Presencial nº 00023/2021, que objetiva: Contratação de horas maquina (Pesada) 
motoniveladora destinada à manutenção das estradas vicinais do município de Conceição–PB; 
com base nos elementos constantes do processo correspondente, a: NÓBREGA CONSTRUÇÕES 
EIRELI – CNPJ: 28.183.078/0001-08 - Valor: R$ 65.700,00.

Conceição - PB, 24 de Agosto de 2021.
FRANDSON LUAN VIEIRA LEITE

Pregoeiro

GABINETE DO PREFEITO
Conceição - PB, 25 de Agosto de 2021.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribui-

ções legais, R E S O L V E: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial 
nº 00023/2021, que objetiva: Contratação de horas maquina (Pesada) motoniveladora destinada à 
manutenção das estradas vicinais do município de Conceição–PB; com base nos elementos constan-
tes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): - NÓBREGA 
CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 28.183.078/0001-08 - Valor: R$ 65.700,00.

Publique-se e cumpra-se.
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de horas maquina (Pesada) motoniveladora destinada à manutenção 
das estradas vicinais do município de Conceição–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 00023/2021.  DOTAÇÃO: 07.00 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - 
04.122.1003.2053 –Manutenção das Atividades da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente – 26 782 
1003 2055 Manutenção de Estradas Vicinais - ELEMENTO DA DESPESA - 33.9036 Outros Serviços 
de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: ate o final do exercício financeiro de 2021, considerado 
da data de sua assinatura. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Conceição e: CT 
Nº 12301/2021 - NÓBREGA CONSTRUÇÕES EIRELI – CNPJ: 28.183.078/0001-08 - Valor: R$ 
65.700,00 (Sessenta e cinco mil e setecentos reais).

Conceição - PB, 26 de Agosto de 2021. 
SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 230/2021
Tomada de Preços Nº 002/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Jhonatan 

Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: 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. Valor total contratado: R$ 69.996,17 (sessenta e 
nove mil, novecentos e noventa e seis reais e dezessete centavos). Vigência para conclusão dos 
Serviços: Em até 03 (Três) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Vigência do 
contrato: Até 31/12/2021. Fonte de recurso: Próprios do Município de Coremas (Diversos Ordinários). 
Dotação: 02.06 - Secretaria Municipal de Urbanismo, 15 452 3030 1013 - Construção, Ampliação e 
Reconstrução de Praças, Ficha Nº 1110, Fonte: 001.0000 Recursos Ordinários, 44.90.51 00 - Obras 
e Instalações, conforme QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. 
Jhonatan Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 30 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS Nº 231/2021
Tomada de Preços Nº 003/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratante: Jhonatan 

Andrade da Silva Eireli, CNPJ: 34.955.075/0001-48. Objeto: Prestar serviços de engenharia de 
pavimentação em paralelepípedo, saindo da Rua do Diogo com destino a Unidades de Saúde UBS, 
no município de Coremas-PB, conforme planilha orçamentária de custo. Valor total contratado: R$ 
67.906,80 (sessenta e sete mil, novecentos e seis e oitenta centavos). Vigência para conclusão 
dos Serviços: Em até 02 (Dois) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviços. Vigên-
cia do contrato: Até 31/12/2021. Fonte de recurso: Próprios do Município de Coremas (Diversos 
Ordinários). Dotação: 02.06 - Secretaria Municipal de Urbanismo, 15 451 3028 1012 - Implantação 
de pavimentação urbana e recapeamento de asfalto, Ficha Nº 1109, 44.90.51 00 001 - Obras e 
Instalações, conforme QDD/2021. Partes ass.: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e Sr. 
Jhonatan Andrade da Silva (Pela contratada). 

Coremas-PB, 30 de agosto de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO

Nº 089/2020 (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020)
Aos 12 de julho de 2021, a Prefeitura de Coremas-PB, CNPJ Nº 08.939.936/0001-94, há por bem 

de rescindir de como um acordo entre as partes o Contrato Nº 089/2020, assinado em 27/03/2020, 
firmado pela Prefeitura de Coremas-PB, onde foi representada pela ex-Prefeita Sra. Francisca das 
C. A. de Oliveira, e a pessoa jurídica: Susgestão - Serviços Técnicos E Administrativos Ltda, CNPJ: 
10.603.494/0001-52, tendo por objeto execução, por esta última, prestar serviços especializados 
(Enquanto perdura a vigência do Decreto Municipal Nº 001/2020, que instituiu as medidas tem-
porárias e emergenciais - COVID/19, datado de 17/03/2020, e o Decreto Municipal que alterou o 
Decreto Municipal Nº 001/2020, datado de 20/03/2020) na área de saúde com atendimento a nível 
ambulatorial em regime de plantões, na Policlínica, SAD - Serviço de Atenção Domiciliar “Melhor em 
Casa”, Plantonistas/Urgentistas para o SAMU, Central de Regulação, Auditoria Médica e Unidades 
de Saúde da Família (PSF), atendendo as necessidades do Município de Coremas-PB, oriundo da 
Dispensa de Licitação Nº 020/2020, operando-se tal rescisão pelos fundamentos das considerações. 
Vejamos a seguir: Considerando a conclusão do Pregão Presencial Nº 018/2021 (Contratação de 
uma pessoa jurídica especializada no fornecimento de Profissionais de Saúde (Terceirização) para, 
para atender as necessidades das “Unidades de Saúde da Família, SAMU - Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgências, Policlínica Municipal, Núcleo de Apoio a Saúde da Família “NASF”, Coordena-
ção, Controle, Avaliação e Auditoria “COCAV”, Centro de Apoio Psicossocial “CAPS”, Laboratório 
de Análises Clínicas, Vigilância Sanitária “VISA”, Vigilância Epidemiológica, Serviço de Atendimento 
Domiciliar - SAD “Melhor em Casa”, Farmácia Básica, Centro de Especialidades Odontológica “CEO”, 
e Secretaria de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Coremas-PB, conforme termo de referência) 
e o Contrato Nº 160/2021, assinado em 12/07/2021, celebrado pela Prefeitura de Coremas-PB e a 
vencedora do referido certame a pessoa jurídica: Susgestão - Serviços Técnicos e Administrativos 
Ltda, CNPJ: 10.603.494/0001-52; Considerando que o ultimo pagamento efetuado para a empresa 
foi em 04/06/2021, e até a presente data não foi efetuou qualquer outro pagamento oriundo do ferido 
contrato para a contratada, contudo fica neste ato de como um acordo entre as partes contratantes 
rescindir o Contrato Nº 089/2020, originalmente celebrado entre as partes inicialmente identificadas, 
em razão do Contrato Nº 160/2021, oriundo do Pregão Presencial Nº 018/2021; Considerando que 
esse distrato está fundamentado cláusula decima do Contrato Nº 089/2020, processualmente nos 
termos das considerações acima citadas nesta peça ora operada funda-se no inciso II do art. 79, 
da Lei nº 8.666/93. Partes assinantes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contraente) e Sr. Ronaldo 
Estrala dos Santos (Pela contratada). 

Coremas-PB, 12 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA
AVISO DE CANCELAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021
O Pregoeiro Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 08:00 hs do dia 03 de 

Setembro de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Eletrônico nº 
00007/2021, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS 
RESIDENTES NA ZONA RURAL E ADJACÊNCIAS PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE DEMAIS 
LOCALIDADES. Justificativa: Razões de interesse público. Informações: no horário das 08:00 as 
11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas dos dias úteis, no seguinte endereço - Avenida Manoel José 
das Neves, 42 - Centro - Coxixola - PB. Telefone: (83) 3306–1057. E-mail: cplcoxixola@gmail.com. 

Coxixola - PB, 01 de Setembro de 2021
JOSÉ ARAGONÊS CORREIA DE BRITO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADA AO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, DE FORMA 
PARCELADA; ADJUDICO o seu objeto a: DATAGOV INFORMÁTICA LTDA – EPP - R$ 9.600,00; 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 6.219,00; MEIRE KARLA DE 
AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 1.950,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS 
DE INFORMATICA LTDA - R$ 119.850,00.

Cubatí.. - PB, 26 de Agosto de 2021
GRACIELE COSTA SANTOS ALVES

Pregoeiro Ofi

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00008/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADA AO MUNICIPIO DE CUBATÍ/PB, DE FORMA 
PARCELADA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: DATAGOV 
INFORMÁTICA LTDA – EPP - R$ 9.600,00; DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE ME-
RIDIONAL LTDA - R$ 6.219,00; MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 
1.950,00; MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R$ 119.850,00.

Cubatí.. - PB, 01 de Setembro de 2021
JOSE RIBEIRO DE OLIVEIRA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADA AO MUNICIPIO DE 
CUBATÍ/PB, DE FORMA PARCELADA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00008/2021. 
DOTAÇÃO: 06.013 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMA-
NENTE – 10.301.0002.2030 – ATIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – TRANSF. FUNDO A FUNDO 
DE REC. SUS/INVESTIMENTOE GOV. FEDERAL – QUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 
– 4490–52.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Cubati e: CT Nº 00059/2021 - 01.09.21 - DATAGOV INFORMÁTICA LTDA 
- EPP - R$ 9.600,00; CT Nº 00060/2021 - 01.09.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS 
DE INFORMATICA LTDA - R$ 119.850,00; CT Nº 00061/2021 - 01.09.21 - MEIRE KARLA DE AZE-
VEDO ARAUJO DUTRA DANTAS - R$ 1.950,00; CT Nº 00062/2021 - 01.09.21 - DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA - R$ 6.219,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente objetivando LOCAÇÕES 
DE SOFTWARE, compreendendo: SISTEMA DE TRIBUTOS, SISTEMA DE LICITAÇÃO e SIS-
TEMA DE TESOURARIA, pelo período de 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão 
Presencial nº 16/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 20.200 – 04.122.1002.2005 – 20.300 
– 04.123.0009.2006 – 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 
VIGÊNCIA: até 09/08/2022. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: 
CT Nº 94/2021 - 09.08.21 - ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP - R$ 27.000,00.

Cuitegi, 09 de agosto de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo pertinente para execução dos Serviços Técnicos 
especializados junto à Secretaria Municipal de Educação pelo período de 12 (doze) meses. 
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 17/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 
20.600 – 12.361.0008.2017 – 3390.39 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA 
JURÍDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 95/2021 - 09.08.21 - JOSE FERNANDES DA 
SILVA 40335208487 - R$ 24.000,00.

Cuitegi, 09 de agosto de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI 
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada no Ramo pertinente para Instalações, configura-
ções e manutenções de redes sem fios (Wireless), links de internet BANDA LARGA 24 HORAS, em 
diversos setores da administração, período de 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO 
PRESENCIAL nº 18/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS: 20.200 – 04.122.1002.2005 – 
20.300 – 04.123.0009.2006 – 20.600 – 12.361.0008.2017 – 20.700 – 15.451.1002.2027 – 20.900 
– 28.243.0010.2030 – 21.000 – 26.782.0006.2038 – 21.100 – 27.812.0012.2041 – 21.400 – 
08.244.0010.2033 – 21.500 – 08.244.1002.2050 – 40.001 – 10.301.0004.2067 – 3390.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCIEROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: 12 meses. PARTES CONTRATAN-
TES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI e: CT Nº 100/2021 - 19.08.21 - LEMOS & MORAIS 
LTDA - ME - R$ 54.240,00.

Cuitegi, 19 de agosto de 2021.
GERALDO ALVES SERAFIM

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00034/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Ave-

nida Major Augusto Bezerra, 02 - Centro - Dona Ines - PB, às 08:00 horas do dia 15 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DE TODOS OS PRÉDIOS 
PERETENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PRAÇAS, E DEMAIS EQUIPAMENTOS 
PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, ATÉ 31 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. 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) 33771025. E-
-mail: licitacao@pmdonaines.pb.gov.br. 

Dona Ines - PB, 01 de Setembro de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado 
o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00001/2021, que objetiva: Aqui-
sição de Gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural destinados 
à merenda escolar dos alunos da rede municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: ANTONIO RIBEIRO DA SILVA - R$ 19.995,25; COOPERATIVA 
DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DA REGIAO DO BREJO E CURIMATA - R$ 
317.670,40; COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES RURAIS LTDA - R$ 149.787,20; 
EDUARDO DOS SANTOS SOARES - R$ 19.994,00; ERIVALDO SOARES DE LIMA - R$ 19.994,00. 
Nos termos da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, ficam convocados os licitantes 
vencedores para as assinaturas dos termos de contrato.

Dona Ines - PB, 31 de Agosto de 2021
ANTONIO JUSTINO DE ARAÚJO NETO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Credenciamento de pessoa jurídica para realização de  procedimentos Oftalmológi-
cos Clínicos e Cirúrgicos em pacientes do Município de Guarabira e de Municípios circunvizinhos 
através do PPI (Programação Pactuada Integrada). FUNDAMENTO LEGAL: Chamada Pública 
nº 00005/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de 
Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 – Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 
10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão Plena de Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 
– Manter Atividades do Serviço Público de Saúde 3.3.90.30.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distri-
buição Gratuita. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Fundo Municipal de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00344/2021 - 03.08.21 – Instituto Visão Para 
todos/Instituto Tarcizio Dias - R$ 388.389,84; CT Nº 00345/2021 - 03.08.21 – Polivida Clinica de 
Saúde Popular LTDA - R$ 201.530,58; CT Nº 00346/2021 - 03.08.21 – Centro Paraibano de Clinica 
e Cirurgia de Olhos LTDA-ME - R$ 388.889,84.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

REPUBLICADO POR CORREÇÃO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NO 

ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, ATÉ O FIM DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.  FUNDA-
MENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00014/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS 
/ PROGRAMAS FEDERAIS / OUTROS Dotação consignada no orçamento vigente 2021 – Elemento 
de despesa: 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica VIGÊNCIA: até 31 de 
dezembro de 2021. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA e 
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS – CNPJ: 11.663.900/0001-35 - CT Nº 
00357/2021 – 20.08.2021 - R$ 25.000,00 - Vinte e Cinco Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GUARABIRA

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de laboratório de análises clínicas ou similar para realizações de exames 

laboratoriais. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS 
PRÓPRIOS / OUTROS: 16.00 – Fundo Municipal de Saúde – Secretaria de Saúde 10.301.2020.2068 
– Manter Atividades de Atenção Básica de Saúde 10.302.2020.2073 – Manter Atividades de Gestão 
Plena de Saúde – BLMAC 10.302.2022.2075 – Manter Atividades do Serviço Público de Saúde 
3.3.90.30.01 – Material de Consumo 3.3.90.32.01 – Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita. 
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal 
de Saúde da Guarabira e: CT Nº 00361/2021 - 26.08.21 - LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES 
CLINICAS - R$ 296.550,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO DE CONTRATOS
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N.º 145/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2021/076449
Assunto: Ciência de Decisão Administrativa
Sr. (a) Representante,
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA
CNPJ N.º 11.028.345/0001-70
Notificamos Vossa Senhoria, por meio de Edital, por encontrar-se em LUGAR INCERTO OU NÃO 

SABIDO, acerca do teor da Representação Administrativa em anexo, em desfavor desta empresa 
e, para querendo, apresentar DEFESA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento 
desta notificação nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei 8.666/93.

Salientamos que o processo administrativo em epígrafe se encontra na GECON/SEAD para vistas 
e adoção das medidas cabíveis bem como informamos da continuidade do processo independente 
de manifestação por parte da empresa notificada.

João Pessoa-PB, 01 de setembro de 2021.
Renato Pinto

Assessor Jurídico GECON/SEAD

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE ADIAMENTO DE ABERTURA DE PROPOSTA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/106635
CHAVE CGM: 8LSK-OW8B-CZBI-X9X4
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de Engenharia para Execução dos Serviços 

de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em diversos bairros da cidade 
de João Pessoa/PB (Bairro Grotões: Rua Brasília, Travessa Brasília E Rua Ivaldo V. Gomes), 
(Bairro Gramame: Avenida João Maria de Araújo) e (Bairro dos Estados: Rua Rondônia) - LOTE 20.

A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 
autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, comunica aos interessados que 
fica determinado que a reunião para a abertura dos envelopes contendo as Propostas Comercial, 
fica adiada para o dia 03 de setembro de 2021, impreterivelmente às 09:00h, no mesmo local 
indicado no Preâmbulo do Edital.  

Informamos que a presença dos representantes legais é de fundamental importância para a 
continuidade dos fatos.

João Pessoa, 01 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO 
(NOVA DATA)

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.022/2021
Chave CGM: DLAO-KGF7-ZKV0-TUYS
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-

PECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS/ORGÃOS DEMANDANTES, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS 
ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/098002.
Data da sessão: 16/09/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local da Disputa: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br / www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 01 de setembro de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

AVISO DE SEGUNDO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, 
APÓS REAVALIAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/106635

CHAVE CGM: 8LSK-OW8B-CZBI-X9X4
A Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Comissão Setorial de Licitação, devidamente 

autorizada pela Portaria a nº 1356, datada de 01 de março de 2021, torna público para o conheci-
mento dos interessados o RESULTADO DO JULGAMENTO PARA HABILITAÇÃO da Concorrência 
Pública Nº 07.003/2021, tendo como objeto a Contratação de Empresa Especializada de Engenharia 
para Execução dos Serviços de Implantação de Pavimentação em Paralelepípedos e Drenagem em 
diversos bairros da cidade de João Pessoa/PB (Bairro Grotões: Rua Brasília, Travessa Brasília E Rua 
Ivaldo V. Gomes), (Bairro Gramame: Avenida João Maria de Araújo) e (Bairro dos Estados: Rua Ron-
dônia)- LOTE 20. Da análise da documentação oferecida pelas partes interessadas e na forma de toda 
fundamentação exposta nesta Ata, a Comissão Setorial de Licitação decide e julga HABILITADAS as 
empresas: CONSTRUPAV CONSTRUÇÕES E PAVIMENTOS - CNPJ Nº 30.251.160/0001-74; A3T 
CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 09.047.935/0001-06; KANOVA ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 11.306.141/0001-53; ARKO CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 
Nº 10.715.077/0001-00;  FC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ Nº 30.566.555/0001-
66; ANTUNES ENGENHARIA EIRELI – ME. - CNPJ Nº 22.455.563/0001-07; BR SANEAMENTO 
LTDA - CNPJ Nº 34.356.436/0001-95; SOLO MOVETERRAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
- CNPJ Nº 12.446.987/0001-51; 3C ENGENHARIA LTDA - CNPJ Nº 70.092.275/0001-88 e R&H 
ENGENHARIA LTDA. - CNPJ Nº 09.469.705/0001-27 e DECLARA INABILITADAS as empresas 
EDCOL CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ Nº 07.140.878/0001-71 e  B&F EDICARE ENGENHARIA 
LTDA - CNPJ Nº 29.842.086/0001-81, por desatendimento ao Instrumento Convocatório. Em cum-
primento aos princípios constitucionais e legais, ficam as interessadas intimadas para, querendo, 
interpor recurso contra a decisão da Comissão Setorial de Licitação no prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, a ser processado na forma disposta no Art. 109, I, alínea “a” e § 4º da Lei 8.666/93, estando 
os autos do Processo nº 2020/106635/SEINFRA, disponibilizados a partir da data de divulgação 
deste julgamento. Esta decisão pode ser encontrada no sitio http://transparencia.joaopessoa.pb.gov/
licitacoes.

João Pessoa, 01 de setembro de 2021.
Petrônio Wanderley de Oliveira Lima

Presidente da Comissão e Pregoeiro/SEINFRA

MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
CONVITE DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

SERVIÇO DE CONSULTORIA
BRASIL/INTERNACIONAL

NOME DO PROJETO: Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do 
Município de João Pessoa – “João Pessoa Sustentável” 

NOME DO PROCESSO DE SELEÇÃO: Contratação de Consultoria para Elaboração Diag-
nóstico Ambiental do rio Jaguaribe, na cidade de João Pessoa – PB, no âmbito do Programa de 
Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável do município de João Pessoa (Programa João 
Pessoa Sustentável).

EMPRÉSTIMO nº: 4444/OC-BR (BR-L 1421)
REFERÊNCIA nº: 92.001/2021SQC
O MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA solicitou um financiamento ao BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO – BID, para o PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO 
E SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, e pretende utilizar parte dos recursos para 
a seleção e contratação de consultoria.

O Diagnóstico Ambiental do rio Jaguaribe prevê a execução de serviços técnicos especializados, 
desenvolvidos em 08 (oito) atividades, por um período de 05 (cinco) meses:

Atividade 1: Plano de Comunicação Social e Gestão de Queixas
Atividade 2: Imagens Aéreas e Mapeamento do Uso do Solo
Atividade 3: Levantamento das Principais Fontes Poluidoras do rio Jaguaribe
Atividade 4: Avaliação da Qualidade da Água
Atividade 5: Avaliação da Qualidade de Sedimentos
Atividade 6: Batimetria
Atividade 7: Vazão
Atividade 8: Instalação de Seções de Réguas Linimétricas e Medições
As atividades a serem desenvolvidas estão articuladas entre si, integrando um conjunto de 

ações para a execução do Diagnóstico Ambiental do rio Jaguaribe e devem subsidiar os serviços 
posteriores que compõem os Programas de Monitoramento de Qualidade de Água e de Mitigação 
de Acúmulo de Lixo e Sedimentos do rio Jaguaribe. Ao mesmo tempo, devem estar vinculadas aos 
objetivos socioambientais do Programa João Pessoa Sustentável, como melhoria da qualidade de 
vida, inclusão social, dignidade humana, além de abordar os critérios de sustentabilidade. 

Os serviços de Consultoria englobam produtos específicos, que incluem:
• Plano de Trabalho, com o detalhamento das questões práticas e logísticas para a elaboração de 

cada atividade. Devem incluir alocação de mão de obra, resultados esperados, questões técnicas e 
equipe responsável. Concomitantemente, ocorrerá a preparação do Plano de Comunicação Social 
e Gestão de Queixas, descrevendo os canais de comunicação e material gráfico. 

• Relatório Mensal 1, com capítulos específicos para as etapas contempladas e resultados das 
imagens ortorretificadas (escala 1:1.000), Modelo Digital de Elevação, mapa e base cartográficos com 
identificação do tipo de uso e cálculo das áreas (escala 1:1.000); vazão pelo método convencional 
com molinete hidrométrico, com memórias de cálculo, instalação;seções transversais de batimetria 
(escala horizontal 1:50 e escala vertical a definir) a cada km do rio; medição das seções de réguas 
linimétricas, com respectivos marcos de referência de nível, registro das cotas obtidas e construção 
da curva-chave do período amostrado. 

• Relatório Mensal 2, com o mapeamento das áreas com potencial de contaminação em uma 
faixade 500m de distância das margens e ao longo do rio, com extensão aproximada de 15km; 
mapeamento dos pontos de descarte de efluentes de forma direta no rio a partir das imagens aé-
reas, mapas de uso do solo, trabalhos de campo e dados secundários (CAGEPA/AESA); boletim 
da coleta e análise de qualidade de água, de comunidades bentônicas e sedimentos (total de 30 
pontos em três campanhas), incluindo de taludes (13 pontos em uma campanha); relatório descritivo 
da caracterização da macrodrenagem a jusante (levantamento de dados secundários); medição 
com registro das cotas obtidas pelas réguas linimétricas e construção da curva-chave a partir dos 
dados do período amostrado; atuação da comunicação e gestão das queixas (recepção, tratamento, 
tempo de resposta, métricas de solução de problemas, medição e outras informações pertinentes).

• Relatórios Mensais 3 e 4, cada um com os boletins da coleta e análise de água, sedimentos 
e comunidades bentônicas; medição com registro das cotas obtidas pelas réguas linimétricas e 
construção da curva-chave a partir dos dados do período amostrado; atuação da comunicação e 
gestão das queixas (recepção, tratamento, tempo de resposta, métricas de solução de problemas, 
medição e outras informações pertinentes).

• Relatório final, com análises conclusivas de cada atividade elaborada em capítulos específicos, 
de modo a incluir: a consolidação Plano de Comunicação Social e Sistema de Gestão de Queixas; 
qualidade da água, pontos de lançamento de efluentes e áreas com potencial de contaminação; 
caracterização dos sedimentos sedimentos do rio Jaguaribe, seus efeitos no corpo hídrico e 
potenciais fontes de contribuição; uso e ocupação do solo e sua interação com o rio Jaguaribe; 
avaliação dos impactos ambientais do conjunto de ações antrópicas que afetam o rio Jaguaribe; 
mapeamento e quadro de áreas dos pontos de acúmulo de macrófitas; conclusão com recomenda-
ções técnicas de biorremediação e recuperação ambiental a serem aplicadas, indicação de quais 
índices mais relevantes a serem considerados para avaliação de descontaminação, identificação 
de bioindicadores e passivo ambiental; anexos com todos os resultados obtidos e Anotações de 
Responsabilidades Técnicas (ARTs). 

A Unidade Executora do Programa João Pessoa Sustentável (UEP) convida empresas de 
consultoria elegíveis para apresentar sua manifestação de interesse em prestar os serviços acima 
citados. As empresas interessadas deverão fornecer informações que indiquem que são qualifica-
das e possuem experiência para executar os serviços, em língua portuguesa do Brasil, mediante a 
apresentação do portfólio por meio de folhetos, brochuras, ou outros formatos, devendo constar a 
descrição de serviços similares realizados, experiência em condições semelhantes, disponibilidade 
de profissionais da equipe técnica com conhecimentos necessários.

As empresas consultoras serão selecionadas de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nas Políticas para Seleção e Contratação de Consultores financiadas pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento(GN 2350-15) e está aberta a todas as empresas elegíveis, conforme definido 
nestas políticas e nos seguintes critérios: 

• Possuir atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor da empresa 
proponente, cujo teor comprove que a mesma executou projetos envolvendo atividades relacionadas 
àquelas definidas no escopo, de forma unificada ou separada, considerando as características 
de rio urbano em município com mais de 200 mil habitantes, com respectiva Certidão de Acervo 
Técnico (CAT)ART, RRT, atestados ou declaração emitidos por pessoa jurídica de caráter privado 
ou público, ou outros meios idôneos capazes de comprovar a experiência, em nome da consultoria.

Pontuação máxima considerada para este item: 70 pontos (conforme tabela no Anexo 1).
• Possuir declaração envolvendo equipe técnica de caráter multidisciplinar dividida em equipe-

-chave, composta por 01 (um) coordenador geral, 01 (um) especialista em Qualidade da Água e 
Recursos Hídricos, 01 (um) especialista em Hidrologia, 01 (um) especialista em Sensoriamento 
Remoto e Mapeamento do Uso e Ocupação do Solo; e equipe de apoio, composta minimamente por 
01 (um) comunicólogo, 01 (um) estagiário em comunicação social, 01 (um) técnico em geoproces-
samento, 01 (um) topógrafo, 01 (um) auxiliar de campo e topografia, e01 (um) operador de VANT. 
A relação do perfil de cada profissional está detalhada no Termo de Referência (TDR), disponível 
no link https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5585, no Portal da Transparência.

Apenas o Coordenador Geral será considerado nos critérios pontuação da Manifestação de 
Interesse.

A comprovação da experiência do coordenador geral deve ser realizada por Certificado de Acervo 
Técnico, ART, RRT, Atestados emitidos por pessoa jurídica de caráter privado ou público, ou outros 
meios idôneos capazes de comprovar a experiência.Apenas a equipe-chave será considerada nos 
critérios pontuação. 

Pontuação máxima considerada para este item: 30 pontos (conforme tabela no Anexo 1).
O detalhamento dos critérios e pontuações utilizadas para a formação de Lista Curta pode ser 

encontrada na planilha disponibilizada ao fim do documento.
Em caso de empate, será considerada como condição de desempate, aquela empresa consultora 

que trará experiência com os temas envolvendo rios urbanos localizados em cidades que possuírem 
maior demografia, sendo possível a realização de diligência, por parte da contratante, para a obtenção 
desse dado junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

O orçamento de referência para estes serviços importa em R$ 536.153,64 (quinhentos e trinta 
e seis mil cento e cinquenta e três reais e sessenta e quatro centavos). 

As empresas poderão associar-se com outras empresas por meio de subcontrato para melhorar 
as suas qualificações,não podendo ultrapassar o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
do contrato e que seja previamente aprovado pela UEP. Não será permitida a subcontratação das 
atividades a serem desempenhadas pela equipe-chave.  

A empresa consultora será selecionada de acordo com Seleção Baseada nas Qualificações 
do Consultor (SQC) definido nas Políticas do BID. O Termo de Referência (TDR) para a referida 
contratação está disponível para consulta dos interessados no Portal da Transparência do Município 
de João Pessoa, no link: https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/licitacoes?id=5585.Maiores 
informações podem ser obtidas no endereço abaixo durante o horário de expediente das 08 h às 
12 h e 13 h às 17 h.

As Manifestações de Interesse deverão ser entregues em meio digital (através de correio 
eletrônico/e-mail) até as 23h59min do dia 18 de setembro de 2021(horário de Brasília/DF, Brasil), 
e endereçadas para:

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
em atenção ao Coordenador Geral Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros 
Rua Empresário Clóvis Rolim, n° 2051, Bairro dos Ipês, Salas 2301B a 2306B do Duo Corporate 

Towers (DCT),Torre Sul, João Pessoa - PB, CEP: 58.028-873.
E-mail: celuep@joaopessoa.pb.gov.br

ANTÔNIO DE FÁTIMA ELIZEU DE MEDEIROS
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

Prefeitura Municipal de João Pessoa

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.028/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA: DATEN TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 04.602.789/0001-01
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 99 NOTEBOOKS TIPO B.
PRAZO EXECUÇÃO: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir 

da data de expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71001/2021.
VALOR: R$ 477.000,00 (quatrocentos e setenta e sete mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.027/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA:   RMG TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI
CNPJ: 30.517.827/0001-38
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 123 NOTEBOOKS TIPO A.
PRAZO EXECUÇÃO: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir 

da data de expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71001/2021.
VALOR: R$ 519.921,00  (quinhentos e dezenove mil, novecentos e vinte e um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.026/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA:  COMERCIAL TOP MIX LTDA - EPP
CNPJ:  18.387.904/0001-87
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 168 DESKTOPS COMPLETOS TIPO C.
PRAZO EXECUÇÃO: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir 

da data de expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71001/2021.
VALOR: R$ 1.240.680,00 (oito mil, seiscentos e noventa e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.025/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA: Luiz Fernando Cunha Grenier  - EPP (Flautec Teleinformática)
CNPJ: 12.162.386/0001-17
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  462 DESKTOPS COMPLETOS TIPO B.
PRAZO EXECUÇÃO: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir 

da data de expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71001/2021.
VALOR: R$ 2.274.500,00  (dois milhões, duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais)..
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.024/2021–UEP/SEGGOV
PARTES:
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA, REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE 

GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADA: DATEN TECNOLOGIA LTDA 
CNPJ: 04.602.789/0001-01
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 2.187 DESKTOPS COMPLETOS TIPO A.
PRAZO EXECUÇÃO: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir da data de 

expedição da Ordem de Serviço;
PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: estabelecido conforme Termo de Referência, contado a partir 

da data de expedição da Ordem de Serviço.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 71001/2021.
VALOR: R$ 8.487.000,00  (oito milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.04.122.5552.1501 – Governabilidade e Sustentabilidade Fiscal
b) Elemento de Despesa: 44.90.52
c) Fonte de recursos: 1920
d) Integrante do PPA 2018/2021
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Complementar 

n° 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Federal nº 
1.024/2019, Lei Orgânica do Município de João Pessoa, Decreto Municipal nº 5.717/2006, Decreto 
Municipal nº 7.367/2011, Contrato de Empréstimo nº 4444-OC/BR, Regulamento Operacional do 
Programa João Pessoa Sustentável, Lei Federal nº 13.979/2020, Decreto Municipal nº 9.465/2020.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa 
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL

UNIDADE EXECUTORA DO PROGRAMA JOÃO PESSOA SUSTENTÁVEL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 02.023/2021 – UEP/SEGGOV

PARTES:
CONTRATANTE: SECRETÁRIO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO 

PESSOA.
CNPJ: 08.778.326/0001-56
CONTRATADO: MÁRIO JORGE CARDOSO COELHO FREITAS
CPF: 059.795.577-84
OBJETO: Capacitação de equipe técnica, melhorias dos processos organizacionais, diagnóstico 

situacional, mapeamento dos riscos, elaboração de termo de referência para a criação do Plano 
Municipal de Gestão para a Redução de Vulnerabilidades a Desastres – PMGRVD, para atendi-
mento do Projeto junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros serviços descritos 
no Termo de Referência - TDR.

PRAZO EXECUÇÃO: 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de expedição da Ordem 
de Serviço;

PRAZO VIGÊNCIA CONTRATUAL: 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir da data de 
expedição da Ordem de Serviços.

LICITAÇÃO: Seleção de Consultor Individual nº 97001/2021.
VALOR: R$85.100,00 (oitenta e cinco mil e cem reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
a) Classificação Funcional: 02.101.15.451.5552.021616 – Sustentabilidade Ambiental e Mu-

danças Climáticas.
b) Natureza da despesa: 4.4.90.35 – Serviços de Consultoria.
c) Fonte: 1920
FUNDAMENTO LEGAL: GN-2350-15, que regulamenta a contratação de serviços de consultoria 

no âmbito do Contrato de Empréstimo nº 4444 OC-BR, celebrado entre o Município de João Pessoa 
e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

João Pessoa, 25 de agosto de 2021.
Marcio Diego Fernandes Tavares de Albuquerque

Secretário de Gestão Governamental do Município de João Pessoa
Contratante

Antônio de Fátima Elizeu de Medeiros
Coordenador Geral do Programa João Pessoa Sustentável

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: G9J9-AW2G-ERV0-2R6M

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09024/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/054001
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 893562

OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços continuados de exibição e 
operação das aulas não-presenciais para atender os estudantes da Rede Municipal de Ensino de 
João Pessoa, através do canal televisivo 6.3.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Subs-
tituta, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através do 
site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 03/09/2021, às 11h. A abertura das propostas ocorrerá 
no dia 16/09/2021, às 08h30 e disputa às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos sites 
www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de 02 de 
setembro de 2021.

João Pessoa, 01 de setembro de 2021.
Laíz Mayarha Santos Alves de Menezes

Pregoeira Substituta da CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAVE CGM: RCYT-GME7-H3SW-BABG

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09027/2021
PROCESSO ADM. Nº 2021/060347
CHAVE LICITAÇÕES-E Nº 893562

OBJETO: Registro de Preços para futura aquisição de ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL, 
FONE DE OUVIDO COM MICROFONE TIPO HEADSET E ACCESS POINTS (ROTEADOR WI-FI) 
para compor os ambientes multimídia das escolas. Os kits devem atender às demandas das Unida-
des Educacionais (UEs) - Escolas, Centro de Capacitação dos Professores e Centro Educacional 
Integrado (CEI) - da rede Municipal de Ensino de João Pessoa.

A Secretaria de Educação e Cultura do Município de João Pessoa, através da Pregoeira Ofi-
cial, torna público que realizará licitação, na modalidade pregão eletrônico, cuja sessão pública 
ocorrerá através do site www.licitacoes-e.com.br.O acolhimento das propostas ocorrerá através 
do site www.licitacoes-e.com.br, a partir do dia 03/09/2021, às 11h. A abertura das propostas 
ocorrerá no dia 15/09/2021, às 08h30 e disputa às 09h. A cópia do edital pode ser adquirida pelos 
sites www.licitacoes-e.com.bre http://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/licitacoes, a partir de02 
de setembro de 2021.

João Pessoa, 01 de setembro de 2021.
Daiane Roberta Souza Marinho

Pregoeira Oficial da CSL/ SEDEC

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO  DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 18.584/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2021.
CHAVE CGM: 0FI5-231K-R0WU-YAAE
DATA DE ABERTURA: 20/09/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 

ODONTOLÓGICOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr. Franciny 

do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIO e SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 01 de Setembro de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 18.584/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.048/2021.
CHAVE CGM: 0FI5-231K-R0WU-YAAE
DATA DE ABERTURA: 20/09/2021 – ÀS: 09:00hs. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS 

ODONTOLÓGICOS.
A Secretaria de Saúde do Município de João Pessoa, através de sua Pregoeira, Sr. Franciny 

do Nascimento Leal torna público, para conhecimento dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, sob o critério do menor preço por item. O Edital ficará à disposição 
dos interessados no prazo prescrito na legislação pertinente, no site www.comprasgovernamentais.
gov.br, sob o número da UASG 926792, e no site https://transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/#/
licitacoes. Consultas com a Pregoeira e sua equipe de apoio, no HORÁRIO das 08:00h às 12:00h 
e das 13:00h às 17:00h, no Fone: (83) 3214-7937 ou pelo e-mail cel.smsjp@gmail.com. Fonte de 
Recursos: ORDINÁRIO e SUS. Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto Federal nº 
7.892/2013 e 10.024/2019, Decreto Municipal nº 4.985/2003, 7.884/2013, 8.642/2015, 9.280/2019, 
9.607/2020 e 9.611/2020, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

João Pessoa, 01 de Setembro de 2021. 
Franciny do Nascimento Leal 

Pregoeira da CSL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

CONTRATO N.º 25/2020
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2020

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENESE - ME, CNPJ nº 35.590.090/0001-00.
OBJETO: Execução de Obra civil de pavimentação em diversas ruas do Município de Juarez 

Távora.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93.

Juarez Távora(PB), 26 de agosto de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema 
de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de Pessoa Física ou 
Jurídica especializada para prestação de serviços presencial e diária de apoio administrativo no 
âmbito de assessoria e consultoria em licitação pública e conversão de dados. Recursos: previs-
tos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal 
nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: 
(83) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. Edital: https://lagoadedentro.pb.gov.
br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 01 de setembro de 2021
JAQUELINE SOARES PINTO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2021
Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Alfredo Chaves, S/N - Centro - Lagoa de Dentro - PB, às 10:00 horas do dia 16 de Setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contratação de empresa para o forne-
cimento de combustíveis e derivados de petróleo destinados ao abastecimento e/ou utilização em 
veículos, máquinas e equipamentos rodoviários oficiais e/ou à serviço da Municipalidade via locação. 
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 3.555/00; 
Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. Edital: https://
lagoadedentro.pb.gov.br/; www.tce.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 01 de setembro de 2021
JAQUELINE SOARES PINTO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA Nº 00002/2021
Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pú-

blica de Compra objetivando: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVENIENTES DA 
AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR – PNAE, CONFORME DISPÕE A LEI nº 11.346/2006. Os interessados deverão apre-
sentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as 09:00 horas do dia 22 
de setembro de 2021, na sala da referida comissão, sediada na Rua Alfredo Chaves, S/N - Centro 
- Lagoa de Dentro - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para 
abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (83) 3263–1046. E-mail: licitacao@lagoadedentro.pb.gov.br. 

Lagoa de Dentro - PB, 01 de setembro de 2021
FABIO CARLOS GONÇALVES DE BRITO

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00037/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00037/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PRIMEIRA 
LINHA, CUMPRINDO AS NORMAS DA ABNT E COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. DATA DA 
ABERTURA: 15 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 08H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: no 
horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-mail: 
lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 01 de Setembro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00038/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00038/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE CONFECÇÃO DE MATERIAL EM ADESIVOS, LONAS, BANNERS E OUTROS, DE FORMA 
PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA. DATA 
DA ABERTURA: 16 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-
-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 01 de Setembro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 00039/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, através da Pre-
goeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, 
TORNA PÚBLICO e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO nº. 00039/2021, cujo objeto a SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE FORMA PARCELADA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA - PB. DATA 
DA ABERTURA: 15 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS 11H30MIN (HORÁRIO LOCAL). Informações: 
no horário das 08h Às 12h dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3366-1991. E-
-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. Edital: lagoaseca.licita@gmail.com ou www.tce.pb.gov.br, www.
portaldecompraspublicas.com.br.

Lagoa Seca - PB, 01 de Setembro de 2021.
RENATA CAVALCANTE MONTEIRO 

Pregoeira

UNIÃO  A
Esportes

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de setembro de 2021  27
Publicidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais de uso odontológico, destinados aos usuários da rede municipal de 
saúde, pelo período de 12 (doze) meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em 
favor de: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 5.890,41; C R VIEIRA PRODUTOS HOSPITA-
LARES - R$ 16.108,68; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - R$ 9.829,91; 
DENTAL HIGIX PROD. MÉD. HOSPITALARES - R$ 38.354,10; FARMAGUEDES COMÉRCIO DE 
PROD. FARMAC, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 2.095,75; MIAMIMED PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 7.436,27; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 
HOSPITALARES LTDA - R$ 2.205,95; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 97.475,18.

Logradouro - PB, 01 de setembro de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: Registro de Preços para 
eventual aquisição de materiais de uso odontológico, destinados aos usuários da rede municipal 
de saúde, pelo período de 12 (doze) meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licita-
tório em favor de: BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - R$ 5.890,41; C R VIEIRA PRODUTOS 
HOSPITALARES - R$ 16.108,68; DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - R$ 
9.829,91; DENTAL HIGIX PROD. MÉD. HOSPITALARES - R$ 38.354,10; FARMAGUEDES CO-
MÉRCIO DE PROD. FARMAC, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - R$ 2.095,75; MIAMIMED 
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - R$ 7.436,27; ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALARES LTDA - R$ 2.205,95; ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA - R$ 97.475,18. 
Ficam as empresas convocadas no prazo de 05 (cinco) dias para assinatura do contrato, todas as 
empresas devem apresentar as certidões de regularidade fiscal devidamente vigentes no ato de 
assinatura do contrato

Logradouro - PB, 01 de setembro de 2021
JOSÉ MARINALDO DA CRUZ

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE A, torna público que fará realizar através da CPL 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço GLOBAL, no dia 17 de Setembro 
de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CASTOR DO REGO, MARIO 
CAMPELO, COMUNIDADE PEDRAS, ZONA RURAL E IRACEMA SOARES, ZONA URBANA, DO 
MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores 
informações e cópia do edital no link: https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/ou 
na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB 01 de Setembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº: 003/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAMANGUAPE A, torna público que fará realizar através da CPL 

para conhecimento dos interessados nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações poste-
riores, Lei complementar n.º 123/2006 alterações e demais normas inerentes a espécie, que realizará 
licitação na modalidade Tomada de Preços do tipo menor preço GLOBAL, no dia 17 de Setembro 
de 2021 as 09:00 horas, tendo como objetivo CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS CASTOR DO REGO, MARIO 
CAMPELO, COMUNIDADE PEDRAS, ZONA RURAL E IRACEMA SOARES, ZONA URBANA, DO 
MUNICÍPIO DE MAMANGUAPE. A reunião ocorrerá na sala da CPL no prédio sede da Prefeitura 
Municipal de Mamanguape, na Rua Antenor Navarro, n°10, Centro, MAMANGUAPE – Pb. Maiores 
informações e cópia do edital no link: https://www.mamanguape.pb.gov.br/licitacoes/ano-2021/ou 
na CPL no endereço acima descrito, no horário de expediente normal de 08:00 as 12:00 Horas.

Mamanguape-PB 01 de Setembro de 2021.
Jozélia Maria Silva de Lima

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
 AVISO DE LICITAÇÃO

ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00018/2021

A Prefeitura de Manaíra torna público através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada 
na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra – PB,  o Adiamento da licitação modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, para: Contratação de serviços automotivos de oficina 
mecânica destinada a frota de veículos e maquinas pesadas da  Prefeitura Municipal de Manaíra- 
PB que estava prevista para acontecer as 13:00 hs/min do dia 14/09/2021, ficando Adiada para: ás 
13:00 hs/min do dia 17/09/2021. Motivo: Feriado Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 
13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 

Manaíra - PB, 01 de Setembro de 2021.
JENIFFER ISAMARA PEIXOTO BASTISTA DE LIMA 

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO 

ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2021

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público  o ADIAMENTO da licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de Medicamentos de doação, 
constantes na Tabela CMED/ANVISA para atender a demanda do município de  Manaíra – PB, que 
estava prevista para: Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00hs do dia 14/09/2021. 
Data e horário do início da disputa: 09:10hs/min do dia 14/09/2021. Ficando assim ADIADA para: 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00hs do dia 17/09/2021. Data e horário 
do início da disputa: 09:10hs/min do dia 17/09/2021. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Motivo: Feriado Municipal.  Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 01 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE LICITAÇÃO 

ADIAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00019/2021

A Prefeitura Municipal de Manaíra – PB torna público o ADIAMENTO da licitação sob modalidade 
Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição de Recarga de Oxigênio medicinal para 
atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Manaíra – PB, que 
estava prevista para: Data e horário do recebimento das propostas: até às 13:30hs do dia 14/09/2021. 
Data e horário do início da disputa: 13:40hs/min do dia 14/09/2021. Ficando assim ADIADA para: 
Data e horário do recebimento das propostas: até às 13:30hs do dia 17/09/2021. Data e horário 
do início da disputa: 13:40hs/min do dia 17/09/2021. LOCAL: Portal de Compras Públicas – www.
portaldecompraspublicas.com.br. Modo de Disputa: Aberto. Motivo: Feriado Municipal. Outros 
esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede da Prefeitura Municipal, das 08:00 às 13:00hs, 
através do Setor de Licitação, na Rua José Rosas, S/N - Centro - Manaíra - PB.

Manaíra - PB, 01 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS N°. 00004/2021

ADIAMENTO 
O Presidente da Comissão de Licitação do Município de Manaíra, torna público o Segundo Adia-

mento do edital de  licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação 
de empresa especializada para Recuperação e Roço de Estradas do Município de Manaíra/PB, 
conforme Planilha Orçamentária, que estava prevista para abertura no dia 14 de Setembro de 2021 
ás 10:00hs. Dessa forma fica Adiada a sessão para o dia 17 de Setembro de 2021 ás 10:00hs. 
Motivo: Feriado Municipal. Informações: no horário das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, na Rua 
José Rosas, s/n Centro, Manaíra/PB.

Manaíra - PB, 01 de Setembro de 2021.
JOSÉ ALBERTO TAVARES JUNIOR

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS
AVISO DE ERRATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica que no Aviso de Licitação - Tomada de Preços 

nº 00004/2021, Contratação de empresa para Reforma da E.M.E.I.E.F. Doroteu dos Santos Passos, 
no município de Marizópolis - PB, onde se lê: “TOMADA DE PREÇOS 003/2021”; leia-se: “TOMADA 
DE PREÇOS 004/2021”. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, Rua João Vicente de Almeida, SN - Edilson Alves - Marizopolis - PB, no horário das 
08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 35441050. E-mail: licitacaomz@gmail.com. 

Marizopolis - PB, 01 de Setembro de 2021
FRANCISCO MURILO ALVINO DE ALMEIDA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AQUISIÇÃO PARCELADA DE CARNES 

BOVINA, FRANGO E SEUS DERIVADOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS ATI-
VIDADES DOS PROGRAMAS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
DE LIMPEZA DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL, DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-PB.

VENCEDORES: AIRTON LUCAS RIBEIRO DA SILVA-ME COM O VALOR GLOBAL DE R$ 
474.712,62 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL SETECENTOS E DOZE REAIS E 
SESSENTA E DOIS CENTAVOS), JOANA DARC COSTA AFREU-ME COM  O VALOR GLOBAL 
DE R$ 8.002,40 OITO MIL DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), A EMPRESA JOSÉ ALMAIR 
PEREIRA-ME COM O VALOR GLOBAL DE R$ 124.342,50 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL 
TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E A EMPRESA MAIOR 
CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI COM O VALOR 
GLOBAL DE R$ 10.333,84 (DEZ MIL TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E 
QUATRO CENTAVOS).

RESOLVE:  APÓS ANÁLISE DO PROCESSO, E, ESTANDO O MESMO DE ACORDO COM A LEI, 
RESOLVE ADJUDICAR E HOMOLOGAR. ESTANDO CONVOCADAS A ASSINAREM CONTRATO. 

PEDRA BRANCA-PB, 01 DE SETEMBRO DE 2021
JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA

PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
AVISO DE ADJUDICAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00040/2021
Vencedores: DANIEL SILVA DE MESQUITA - CPF nº 032.268.314-96, valor global R$ 47.572,80 

(quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), DOUGLAS SILVA DE 
MESQUITA - CPF nº 107.505.354-40, com o valor global R$ 65.062,80 (sessenta e cinco mil, 
sessenta e dois reais e oitenta centavos), JOSE JOAQUIM DA SILVA - CPF 556.455.504-04 com o 
valor global R$ 46.173,60 (quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e sessenta centavos) e 
PEDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF 789.307.314-49 com o valor global de R$ 37.428,60 (trinta 
e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos). 

Objeto: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do 
município de Piancó-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei. Será enca-
minhado para autoridade competente lavrar a Homologação.  

Piancó-PB, 1 de setembro de 2021
André Alexandre do Nascimento

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 00040/2021

Objeto: Prestação de serviços para o transporte de estudantes da rede municipal de ensino do 
município de Piancó-PB.

Vencedores: DANIEL SILVA DE MESQUITA - CPF nº 032.268.314-96, valor global R$ 47.572,80 
(quarenta e sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), DOUGLAS SILVA DE 
MESQUITA - CPF nº 107.505.354-40, com o valor global R$ 65.062,80 (sessenta e cinco mil, 
sessenta e dois reais e oitenta centavos), JOSE JOAQUIM DA SILVA - CPF 556.455.504-04 com o 
valor global R$ 46.173,60 (quarenta e seis mil, cento e setenta e três reais e sessenta centavos) e 
PEDRO FRANCISCO DA SILVA - CPF 789.307.314-49 com o valor global de R$ 37.428,60 (trinta 
e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta centavos).   

Resolve: Homologar, após análise do processo, nos termos da lei. Estando convocada para 
assinar termo contratual.  

Piancó-PB, 01 de Setembro de 2021.
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Sexto Termo de Aditivo ao Contrato nº 01.033/2017, em 17.03.2017.
PARTES: Prefeitura Municipal de Piancó e a empresa LGNET SERVIÇOS DE TELECOMU-

NICAÇÕES LTDA.
OBJETO CONTRATUAL: Serviços de transmissão de informações Via Rádio (INTERNET).
OBJETO DO ADITIVO: Alteração de Valor.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Piancó-PB, 01 de setembro de 2021
Daniel Galdino de Araújo Pereira

Prefeito                                       

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA 
ILUMINAÇÃO DE VIAS E ORGÃOS PÚBLICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO 
DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de setembro de 2021. Início 
da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. 
Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsi-
diariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3371–2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; 
www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Picuí - PB, 30 de agosto de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Antônio Firmino – Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, MEDIANTE REQUISIÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de setembro de 
2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de 
Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 
10.024/19; Decreto Municipal nº 125/14; e legislação pertinente, consideradas as alterações pos-
teriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 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, 30 de Agosto de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:30 horas do dia 15 de setembro de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CARGA 
DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), EM BOTIJÕES. 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, 01 de setembro de 2021
JURANDIR DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2021
REPUBLICAÇÃO

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 15 de setembro 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VE-
ÍCULOS. 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, 01 de setembro de 2021
RICARDO PEREIRA DE LIMA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO
RESULTADO FASE PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE CONSTRU-

ÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTINHO/PB. LICITANTE DECLARADO 
VENCEDOR e respectivo valor total da contratação: PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI - Valor: R$ 591.960,61. 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 Francisco Felinto 
dos Santos, 8 - Centro - São Bentinho - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
E-mail: saobentinhopb.licitacoes@gmail.com. 

São Bentinho - PB, 27 de Agosto de 2021
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
CONVOCAÇÃO

PARA ASSINAR CONTRATO
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO 
DE SÃO JOÃO DO TIGRE. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas: INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA – CNPJ 08.158.664/0001-95; 
AERLISON CABRAL DE LIMA - CNPJ 16.417.577/0001-33; SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUER-
QUE FERREIRA – CNPJ 33.613.876/0001-62. Para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, 
considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação 
objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no 
Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: INFORMAÇÕES: na sede da 
CPL, Rua Pedro Feitosa, 06 - Centro - São João do Tigre - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis. Telefone: (083) 3352-1122.

São João do Tigre - PB, 01 de Setembro de 2021
MARCIO ALEXANDRE LEITE

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE  
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São João 
do Tigre: RECURSOS PRÓPRIOS E FEDERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TIGRE: 01.010 
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO – 04 122 2002 2004 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE 
ADMINISTRACAO GERAL – 03.000 SECRETARIA DE EDUCACAO – 12 361 2017 2014 – MA-
NUTENCAO DE ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO–ENS.FUNDAMENTAL – 04.000 SECRETARIA 
DE SAUDE – 10 301 2006 2052 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE – 05.000 SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 15 122 2035 2026 – MANUTENÇÃO 
DA SECRETARIA DE INFRA–ESTRUTURA – 06.000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME – 
20 122 2004 2031 – MANUTENÇÃO DE ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E ME – 07.000 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 08 244 2014 2053 – MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO – 09.000 FUNDO MUNICIPAL 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 08 244 2014 2040 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO 
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – 10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – 10 301 
2006 2020 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 33.90.30 – MATERIAL DE 
CONSUMO. VIGÊNCIA: até 29/06/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São 
João do Tigre e: CT Nº 00003/2021 - 29.06.21 - J.T.A COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS 
LTDA - ME - R$ 127.015,00;

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO

DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
O Município de São João do Tigre - PB, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público para co-

nhecimento dos interessados, que decidiu tornar sem efeito a Publicação do Extrato de contrato 
do Pregão Eletrônico 00005/2021, publicado em: Diário Oficial do Estado da Paraíba datado em 
26/08/2021, Pág. 27; Jornal A União datado em 26/08/2021, Pág. 28; Justificativa: O arquivo anexado 
para publicação foi enviado erroneamente.

São João do Tigre - PB, 01 de Setembro de 2021
CYRO VICTOR DE OLIVEIRA MEDEIROS

Pregoeiro Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2021
O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que será realizado o procedi-

mento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo Menor Preço por item. Objeto: Aquisição 2 
(dois) de veículos, tipo pick-up, para atender as demandas da Secretaria de Educação da Prefeitura 
Municipal de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 15 de Setembro de 2021 às 
13h30 (horário de Brasília), através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. Os interessados 
poderão obter o texto integral do edital através do endereço eletrônico www.tce.pb.gov.br e e-mail: 
cplsaojosepiranhas@gmail.com.

São José de Piranhas - PB, 01 de Setembro de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
AVISO DE LICITAÇÃO

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

Jose Rodrigues Coura, 53 - Centro - São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, por meio do site www.
portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo maior desconto, 
visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Contrata-
ção de empresa para fornecimento de forma parcelada de Gêneros Alimentícios, para atender as 
necessidades das Secretarias Municipal e Prefeitura ( Itens Remanescentes do Pregão Eletrônico 
0009/2021). Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 16 de Setembro de 2021. Início da 
fase de lances: 09:01 horas do dia 16 de Setembro de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. 
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 10.024/19; 
Decreto Municipal nº 00023/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (083) 3387–1066. E-mail: licitacao@lagoaderoca.pb.gov.br. Edital: www.lagoaderoca.
pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 27 de Agosto de 2021
ARLAN RAMOS LUCAS

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DE LAGOA DE ROÇA
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Chamada Pública nº 00002/2021, que objetiva: Aquisição 
de Alimentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução nº. 
38/2009 do Ministério da Educação, e Lei Municipal nº 389/2009, através da Solicitação de Compras 
da Secretaria Municipal de Educação; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e 
ADJUDICO o seu objeto a: CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MON-
TEIRO LTDA - R$ 16.992,00; COAFAB – COOP. DA AGRICULTURA FAMILIAR DO AGRESTE DA 
BORBOR - R$ 149.239,00.

São Sebastião de Lagoa de Roça - PB, 01 de Setembro de 2021
SEVERO LUIS DO NASCIMENTO NETO

Prefeito Constitucional

CÂMARA MUNICIPAL DE SAPÉ
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00001/2021, que objetiva: Locação 
de 01 (um) Veículo tipo passeio em tempo integral, quilometragem livre, para atendimentos das 
atividades administrativas da Mesa Diretora e Parlamentares do Poder Legislativo Municipal, por um 
período de 12 (doze) meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO 
o seu objeto a: HC LOCACAO DE VEICULOS LTDA - R$ 23.988,00.Ficar desde já convocado o 
representante legal da empresa vencedora para assinatura do contrato objeto da presente licitação, 
no prazo máximo de 05 dias a contar da publicação desta, em conformidade com o subitem 15.1 
do edital da presente licitação.

Sapé - PB, 01 de setembro de 2021.
ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA

Vereador Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Confecção parcelada de próteses dentárias [complexidade comum a área de atuação] 
de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00013/2021. DOTAÇÃO: Recursos do Município de Sertãozinho: 
Outros serviços de terceiros: 02.05.10.122.1003.2.011.3.3.90.36.00.00.00.00.1211 02.05.10.122.10
03.2.011.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.36.00.00.00.00.1211 02.05.1
0.301.2018.2.060.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.36.00.00.00.00.121
4 02.05.10.301.2018.2.060.3.3.90.39.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.36.00.00.0
0.00.1211 02.05.10.301.2018.2.061.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.3
6.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.1211 02.05.10.301.2018.2.062
.3.3.90.36.00.00.00.00.1214 02.05.10.301.2018.2.062.3.3.90.39.00.00.00.00.1214. VIGÊNCIA: até 
o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sertão-
zinho e: CT Nº 00084/2021 - 31.08.21 - ARI SERVICOS DE PROTESES EIRELI - R$ 90.000,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021
Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 

da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00028/2021, que objetiva: SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS (comum a área de atuação) NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DO 
TIPO ULTRASSONOGRAFIA; ADJUDICO o seu objeto a: ULTRAMED EIRELI - R$ 45.000,00.

Tacima - PB, 01 de Setembro de 2021
SHEILA DE ARAÚJO PEREIRA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00026/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da Asses-

soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00026/2021, que objetiva: Locações de licenças 
de usos de software, servidor web, painéis de monitoramento e de chamada por voz para atender a 
Atenção Primária em Saúde neste município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório 
em favor de: FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 29.400,00.

Tacima - PB, 01 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
 HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da As-

sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00027/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSINESS INTELLIGENCE, PARA DAR ASSESSORIA E 
CONSULTORIA EM AUDITORIA GERENCIAL DAS INFORMAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 
SAÚDE COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS; HOMOLOGO o correspondente proce-
dimento licitatório em favor de: FREIRE & MOURA COMERCIO E SERVICOS LTDA - R$ 6.400,00.

Tacima - PB, 01 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM BUSINESS INTELLIGENCE, PARA DAR 
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA GERENCIAL DAS INFORMAÇÕES DA ATEN-
ÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE COM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS INTEGRADAS; DESIGNO os 
servidores Luis Bernardo da Silva, Secretário Municipal, como Gestor; e Thiago Altobelys Ribeiro 
Teixeira, Coordenador, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão 
Presencial nº 00027/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido 
contrato, respectivamente.

Tacima - PB, 01 de Setembro de 2021
LUIS RODRIGUES SOBRINHO

Prefeito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 30/2021
Registro CGE Nº 21-01293-8

COMUNICADO
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 ao(s) participante(s) da CONCORRÊNCIA Nº 30/2021 (Obras de Pavimentação Asfáltica 
das Travessias Urbanas nas cidades de Coremas, Manaíra, Pedra Branca, Santana de Mangueira e 
São José de Caiana com 6,20 km), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comis-
são ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: CLPT CONSTRUTORA 
EIRELI, NIEMAIACONSTRUÇÕES EIRELI, CVM CONSTRUTORA LTDA e inabilitada a empresa 
VL TECNO ENGENHARIA.( em virtude da mesma ter  apresentado ATESTADO da empresa VN 
CONSTRUÇÕES EIRELI, que não tem validade, como operacional, para somar sua quantidade 
aos demais),infringindo portanto ao item 10.4 subitem 10.4.1. b. a) CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE (CBUQ ) na quantidade mínima de 3.354 ton .e marca reunião para abertura 
da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 03/09/2021   às 10: 00 horas.

João Pessoa, 01  de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS  Nº 09/2021

Registro CGE Nº 21-01422-1
COMUNICADO

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 ao(s) participante(s) da TOMADA DE PREÇOS  Nº 09/2021 (Obras de Pavimentação 
em Paralelepípedos da Rua de Acesso ao Cemitério da Comunidade de Nazaré, localizada no 
Município de Pocinhos/PB), que transcorreu o prazo sem recurso. Em vista disto, a Comissão 
ratifica sua decisão quanto ao julgamento que habilitou as Empresas: PLANENG ENGENHARIA 
LTDA - EIRELI e AS CONSTRUÇÕES -EIRELI  e inabilitada a empresa: AF ENGENHARIA LTDA, 
por não cumprir: o item 10.4.subitem   10.4.1.”e” ( não apresentou    DMPL e FC ) e  10.5.subitem 
10.5.1- “b”., não apresentou atestado técnico operacional: para: a) PAVIMENTAÇÃO EM PARALE-
LEPÍPEDOS na quantidade mínima de 1.500,00m²) e 10.5.subitem 10.5.1-c , não comprovou possui 
em seu quadro permanente Engenheiro detentor de Atestado Técnico para: a) PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDOS .e marca reunião para abertura da(s) Proposta(s) de Preços para o dia 
03/09/2021   às 11: 00 horas.

João Pessoa, 01  de setembro de 2021.
Engº Sebastião Cirino da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DA PARAÍBA – CNPJ/CPF 
Nº 09.122.706/0001-09 Torna público que solicitou a SUDEMA Superintendência de Administração 
do Meio Ambiente, a Licença de Instalação. Para a atividade de Pavimentação da Rodovia PB-087, 
trecho: Pilões / Entroncamento PB-085 / Serraria - UF: PB. Processo: 2021-007321/TEC/LI-8062

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – 2º CHAMADA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 098/2021
PROCESSO Nº 31.202.000719.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, destinado à SU-
PERINTENDÊNCIA DE OBRAS DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA PARAÍBA - SUPLAN, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
Nº DA LICITAÇÃO NO COMPRASNET: 900982021
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados e considerando que a 1ª chamada foi FRACASSADA 
que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua 
aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 2ª chamada da licitação em epígrafe.

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites https://www.gov.br/
compras, www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic08@centraldecompras.pb.gov.br . A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839. 

Cadastro da CGE nº 21-00996-6 
João Pessoa, 01 de setembro de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 140/2021
PROCESSO Nº 19.000.026479.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABO-
RATÓRIO, destinado ao HEMOCENTRO DA PARAÍBA, conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 17/09/2021 às 09h00 (horário de Brasília).
PLATAFORMA ELETRÔNICA: https://www.gov.br/compras (COMPRASNET) - UASG Nº 925302
O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, através da Secretaria de Estado da Administração, 

publica, para conhecimento dos interessados que, nos termos da lei n° 10.520/02 e alterações, do 
Decreto nº 24.649/03 que regulamentou a sua aplicação no âmbito do Poder Estadual, do Decreto 
Federal nº 10.024/2019, e subsidiariamente da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, realizará a 
licitação em epígrafe. 

Maiores informações, inclusive sobre o Edital, poderão ser obtidas pelos sites  https://www.gov.
br/compras,www.centraldecompras.pb.gov.br e pelo e-mail: gelic02@centraldecompras.pb.gov.br. A 
Gerência de Licitação é localizada na Av. João da Mata, S/N, Bloco III, 1º andar, Jaguaribe, Centro 
Administrativo Estadual, CEP 58015-020, João Pessoa – PB. Tel. 83 3208-9839.

Cadastro da CGE nº 21-01654-9
João Pessoa, 01 de setembro de  2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

UNIÃO  A João Pessoa, Paraíba - QUINTA-FEIRA, 2 de setembro de 2021         28
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