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Servidores de grupo de risco 
podem voltar ao presencial

Estado mantém baixo registro 
de novos casos de covid-19

Bombeiros recebem treinamento 
para atuarem em UTI aérea

Determinação vale para quem tem mais de 60 anos ou 
possui comorbidade e tomou a 2a dose da vacina. Página 3

Índice de transmissibilidade do coronavírus cai e Paraíba 
registra 358 novas infecções e dez mortes. Página 5

Pilotos chegaram à PB esta semana para atividades voltadas 
à preparação do efetivo das operações aéreas. Página 7

Colunas

Você sabia que a Fundação Casa de José Américo 
guarda uma biblioteca de obras raras? Pois é. A coleção 
particular do seu patrono é uma sala de riquezas, um 

verdadeiro baú de tesouros.  Página 10
Karin Picado/Janelas da História

Executamos Cristo diariamente ao redor
 do mundo, algumas vezes usando o próprio 
nome do Senhor. A forma muda, o resultado 

persiste. O filme se repete.  Página 2
Clóvis Roberto

STF Ministro Kassio Nunes Marques irá julgar mandado 
de segurança para barrar “fundão eleitoral”. Página 15

Foto: Fellipe Sampaio/STF 

Economia
BNB amplia financiamento 
para agricultura familiar
Programa aumenta limite em 20% e possibilita ao agricultor 
aplicar até 35% em itens destinados a custeio. Página 18

Geral

Paraíba

Fez história Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, leva o fundador da 
Amazon e mais três passageiros para um passeio no espaço. Página 16

Foto: ReproduçãoConfiantes Selecão Brasileira 
de Futebol Feminino estreia, nesta 
quarta-feira, nas Olimpíadas de 
Tóquio em jogo contra a China. 
Página 21
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NA PARAÍBA

A covid em números

NO BRASIL

NO MUNDO

MORTES

414.419

19.419.741

191.216.295

8.895

544.302

4.101.590
Fonte - PB: SES-PB/ BR: G1/ Mundo: Microsoft Bing Covid-19 Tracker

CASOS vACINAS APLICADAS

2.183.618

125.999.012

3.695.131.183

INFORMAÇÃO SALVA

VERDE
 cabeça e pescoço

JULHO VERDE
M ê s  d a  p r e v e n ç ã o  d o  c â n c e r  d e

Prevenir é sempre
o melhor caminho!

CUIDE-SE

MARKETING EPC

FJCA Retratada em ‘Cabra Marcado Para Morrer’, atuação 
das Ligas Camponesas da PB é tema de debate. Página 12

Foto: Marcus Antonius/Arquivo A União

Caixa vai contratar 10 mil em todo o Brasil

Órfãos da covid-19 
irão receber auxílio 
de R$ 500 mensais
Nordeste Acolhe: iniciativa dos governadores da região irá atender, somente na Paraíba, 
cerca de 740 crianças e adolescentes que perderam os pais para o coronavírus. Página 13

Banco anunciou, ontem, que fará concurso público para selecionar mil pessoas com deficiência e deve inaugurar mais de 250 pontos de atendimentos. Página 17

Brasil

Mundo

Foto: Divulgação
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A se tomar como exemplo a orla marítima da cidade de João 
Pessoa, constata-se facilmente que uma das questões que mui-
to devem incomodar o poder público é como acertar na ma-
neira de lidar com a falta de educação de tantas pessoas, de 
modo a obter um maior grau de civilidade nas relações sociais. 
Existem muitas leis e até boa infraestrutura, para disciplinar 
o uso da área litorânea, mas as infrações acontecem com uma 
constância absurda.

As avenidas e calçadas que margeiam as chamadas praias 
urbanas da capital foram redesenhadas para facilitar o trá-
fego de pessoas e veículos, em horários específicos, cada um 
com sua faixa exclusiva. Há pistas para ciclistas, trilhas para 
pedestres e vias para motos e automóveis, tudo muito bem 
sinalizado. Mas a invasão mútua de espaços continua acinto-
samente, com, por exemplo, ciclistas passeando no lugar dos 
pedestres, e vice-versa.

Homens e mulheres da Guarda Civil Metropolitana e da Su-
perintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa 
– Semob são vistos pela área, nos horários de intenso movimento, 
inclusive nas primeiras horas da manhã, mas os agentes não con-
seguem conter a indisciplina. E cada um que se cuide para evi-
tar de ser atropelado por um ciclista irresponsável, ou acontecer 
deste vir ao chão por conta de um corredor descomedido.

Muitos defendem a tese de que, no Brasil, só se respeita 
normas quando a transgressão “dói no bolso”. Ou seja, a mul-
ta seria a medida mais acertada, caso o poder público queira 
mesmo alcançar um nível mais elevado de civilidade. O mesmo 
acontece com as máscaras de proteção contra o coronavírus. 
Por mais que as autoridades alertem para a necessidade do 
uso desse equipamento, muitas pessoas continuam fazendo 
ouvidos de mercador. 

As penas em dinheiro também poderiam ser estendidas con-
tra quem joga lixo na rua, instala comércio ambulante nas cal-
çadas ou depreda patrimônio público, a exemplo dos bancos de 
praça. Mas a multa em espécie tinha que ser cobrada mesmo, 
sem concessões de qualquer natureza. Talvez a cidade, seguin-
do por este caminho, atingisse os cumes de civilidade das (por 
alguns invejadas) cidades dos centros ricos da Ásia e Europa.

Faixa própria Roda da História
Feito um barco à deriva, através de 

várias marés, a humanidade gira, avança, 
balança, apresenta fatos, revive e reavi-
va o passado, reinventa futuro, constrói, 
se esfacela, remonta a si mesma. E tudo 
vai se registrando na História, espécie de 
grande livro infindável de páginas a aco-
lher cada novo acontecimento, persona-
gem, situação. E não poucas são as vezes 
que o homo sapiens se vê numa espécie 
de looping, como se estivesse preso ao 
comando do inexorável calendário a cor-
rer para adiante, mas que parece atirar a 
humanidade a degraus antes já escalados. 

Mudam cenários, discursos são rea-
proveitados, recauchutados, situações são 
manipuladas, frases são reescritas, apli-
cam um novo verniz. Se o indivíduo ob-
servar de forma um pouco desleixada, não 
possuir alguma firmeza de caráter, vacilar 
entre o que é certo e errado, corre o risco 
de embarcar numa aventura perigosa para 
si próprio e para a humanidade. O giro da 
História testa os povos e suas gerações. 
Um fantasma permanente a alertar que a 
caminhada possui armadilhas, perigos.

Exemplos? Se Jesus Cristo voltasse 
hoje à civilização, quem garantiria que 
Ele não teria o mesmo fim de antes? Es-
peram o retorno do Salvador, mas são in-
capazes de percebê-lo que não seja de for-
ma idêntica há pouco mais de 2021 anos, 
como o Messias. De preferência, com um 
cartaz com o seu nome grafado. Querem 
que Cristo surja como nas pinturas sa-
cras; que facilite a vida dos pecadores. 
Ora, não estão dispostos a tentar encon-
trá-lo em meio ao povo, por entre os po-
bres e humildes, talvez como um negro, 
uma mulher ou até um bilionário.

Querem a salvação, mas a desejam 
como um bilhete já sorteado da loteria. 
Oram a Deus, berram que serão aceitos 
no Reino dos Céus, mas pouco se esfor-
çam para merecer esse salvo conduto ao 
paraíso. Provavelmente, Cristo seria pre-
so, acusado injustamente e condenado. 
Crucificado? Possivelmente não, a cruci-
ficação saiu de moda, mas existe a execu-
ção em seus múltiplos e odiosos forma-
tos. Executamos Cristo diariamente ao 

redor do mundo, algumas vezes usando o 
próprio nome do Senhor. A forma muda, o 
resultado persiste. O filme se repete.

E segue a roda da História. A huma-
nidade está preparada para evitar o res-
surgimento de regimes como o Nazismo, 
que encontrou terra fértil na Alemanha, 
e o Facismo, que plantou uma sociedade 
abominável na Itália? Muitos parecem ca-
pazes de acreditar que aquilo tudo ficou 
no passado, pois a humanidade não per-
mitiria a volta daqueles tempos sombrios. 
A lição teria sido aprendida.  Muitos, para 
enxergarem o fascismo, o retorno teria 
que se manifestar em uniformes mili-
tares, com gritos de ‘Heil Führer’ para 
Adolf Hitler, ou ‘Viva o Duce’, para Benito 
Mussolini. Não se esqueçam que há pouco 
tempo a mesma Europa assistia guerras 
raciais, ressurgimento de campos de con-
centração com seres humanos mantidos 
atrás de cercas de arame farpado e ex-
terminados apenas por serem de origem 
diferentes. Já esqueceram as chamas dos 
Balcãs, a desintegração da antiga Iugos-
lávia? 

Concordo com o escritor italiano 
Umberto Eco que já descrevia o perigo 
no livro “Eterno Fascismo”. Esses mons-
truosos regimes totalitários hoje se apre-
sentam com uma maquiagem nova, fazem 
uso de terminologia mais sutil, possuem 
disfarces de defensores da democracia, 
até renegam ditadores históricos e pre-
gam em defesa de uma pseudo divergên-
cia de opiniões. Sim, eles estão soltos por 
aí. Seria um Trump, um Bolsonaro, um 
Viktor Órban? Ou um Chavez, um Putin? 
As maquinações para se perpetuar no po-
der são muitas; mudam-se os alvos.

A História é cíclica, mas a cada nova 
passagem pelo mesmo ponto faz alte-
rações na forma, nos personagens, nos 
conceitos. Usa de figuras de linguagem, 
de eufemismo. É preciso ler a História, in-
terpretá-la, tornar-se íntimo, desvendá-la 
para reconhecer o quão ela é fascinante e 
cheia de lições. Quando os ensinamentos 
não são aprendidos, as aulas se repetem 
com resultados nefastos. A História é 
bela, mas também letal.

A divina proporção
Miguel Bezerra é vivo? Que me lembre, 

a última vez que o ocupei, saí de sua casa da 
Juarez Távora com uma braçada feliz de li-
vros encadernados, verdadeiras reedições 
dignas da gratidão ou da memória devota 
dos próprios autores. O que ele fazia não 
era encadernação a ouro, a couro ou mes-
mo em boa percalina. Era simplesmente a 
gosto, sumo do talento artesão com mate-
riais às vezes pobres que a nobreza artísti-
ca, no auge da civilização do livro, tratava 
com aura de “divina proporção”. 

Que divina proporção, esta? Passou-
me a noção um impressor de linhagem 
clássica assimilada entre os imigrantes 
italianos aqui refugiados por transbordo 
do Recife. Chamava-se Waldemar Nicolau, 
aprendiz nesse povo com nome nativo. En-
tendia de impressão, de composição e de 
acabamento gráfico refinado. José Dionísio, 
Miguel Bezerra e Alexandre, mãos finas da 
seção de encadernação, devem ter apren-
dido muita coisa com Waldemar, rigoroso, 
não muito aberto e generoso em seus sa-
beres. Também remanescia uma tradição 
tipográfica de refinamento nos opúsculos 
oficiais já evidente, entre nós, nas primei-
ras décadas do século XIX. A biblioteca da 
APL conserva uma vintena dessas verda-
deiras delicadezas de arte tipográfica da 
nossa experiência secular.    

Num instante Waldemar ensinou-me 
como tentar a divina proporção na titula-
ção de um livro, na afinação do tipo, da fa-
mília gráfica com a denotação do assunto, 
com o miolo, se lei, se discurso, se instrução 
ou se poesia. A arte da ilustração, não por 
falta de artista, e sim de mecanismos, era 
impraticável em províncias como a nossa. 
A ilustração de capa era um luxo do Rio, de 
São Paulo, via Garnier ou Chardon, um pri-
vilégio dos Bilac e Coelho Neto. Foi um ten-
to o negro Lima Barreto, sem o prestígio de 
um Patrocínio ou um João do Rio, imprimir 
as Recordações do Escrivão em brochura 

ilustrada em prelo de Lisboa. Teve a demão 
de um Antonio Noronha Santos.  

E por que vem isso à tona? Porque fui 
mexer em coisa velha e dei com Miguel Be-
zerra, um tiquinho de homem, tamanho de 
nada, na cópia de uma extensa relação dos 
funcionários do Departamento de Publici-
dade de 1958, já apagando, lida a pulso de 
uma lente das grossas que a filha Beloca 
me mandou da Normandia. 

Tiquinho de nada o Miguel Bezerra, 
quase do tamanho dos livros que encader-
nava. Mas como crescia e se agigantava 
com o trabalho que fazia! Não com o re-
sultado, mas com o trabalho em si. Este 
que tenho em mãos (já não sei se o livro 
ou o próprio Miguel) havia perdido a fo-
lha de apoio que precede o frontispício de 
um manual de Psicologia adotado em 1939 
pelas escolas da “segunda enseñanza” da 
Argentina. Preciosíssimo para as minhas 
noções nessa seara pioneira de Santo 
Agostinho. A imaginação, a consciência do 
eu, o volitivo, o afetivo, coisas para as quais 
não tive escola. Por mais que tenha me 
servido, hoje o conservo menos pelo Juan 
Gurrero, o mestre-autor do que pela arte 
de Miguel Bezerra. Feita para restaurar e 
proteger o livro já usado, usando morim, 
pano barato, deu-me uma obra de arte, um 
objeto de desejo tão estimado quanto um 
quadro de Flávio, de Tônio ou de Elpídio, 
que prestigiam a minha sala. Uma simples 
capa com o autor no alto da página, o títu-
lo na linha imaginária inferior do primei-
ro terço e um ornato de nada terço abaixo. 
Mais um risquinho sob o autor e, no mais, 
só harmonia em preto e branco acentuada 
por um tipo forte e ao mesmo tempo seri-
fado que a Psicologia não comportaria ou-
tro. Um mistério que só a arte explica. Um 
manual de 83 anos, uma capa já encardida 
de morim, e eu a me perguntar por Miguel, 
onde anda Miguel. 

Se não está no céu está aqui.  

Clóvis Roberto
cclovisroberto@gmail.com | Colaborador

Gonzaga Rodrigues
gonzagarodrigues33@gmail.com | Colaborador
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Governo do Estado autorizou o retorno às atividades em repartições a partir do 29o dia de conclusão da imunização
O Governo do Estado, 

por meio da Secretaria de 
Estado da Administração, es-
clarece que, com o avanço da 
vacinação em todo o Estado 
e as orientações publicadas 
no decreto nº 41.396 de 2 de 
julho de 2021, está autori-
zado o retorno dos servido-
res estaduais às atividades 
presenciais a partir do 29º 
dia após a segunda dose da 
vacina. Entram nesse grupo 
servidores estaduais que es-

tavam afastados do trabalho 
presencial desde o início da 
pandemia por serem do gru-
po de risco (terem mais de 
60 anos, ou terem comorbi-
dades ou servidoras que es-
tavam grávidas ou lactantes).

Considerando o § 3º, do 
Art. 6º do decreto nº 40.304 
de 12 de junho de 2020, o 
grupo que teve as ativida-
des presenciais suspensas, 
foram: servidores com 60 ou 
mais anos de idade; com his-

tórico de doenças respirató-
rias ou doenças crônicas, ou 
cujos familiares, que habitam 
a mesma residência, tenham 
doenças crônicas; gestan-
tes e lactantes; que utilizam 
medicamentos imunossu-
pressores; que manifesta-
rem sintomas respiratórios, 
como febre, tosse, coriza ou 
dificuldade de respirar. 

Dessa forma, para o ser-
vidor público estadual que 
se enquadra nestes casos, o 

último decreto nº 41.396 de 
2 de julho de 2021 autoriza 
o retorno às atividades pre-
senciais. Para esses grupos, 
fica permitido o cumprimen-
to do trabalho em regime hí-
brido, ou seja, que integra o 
presencial e o teletrabalho. 
Esta dinâmica ficará a car-
go da definição dos gestores 
imediatos, podendo inclusi-
ve o servidor, de acordo com 
a natureza da atividade e a 
eficiência da execução, conti-

nuar 100% da sua atividade 
laboral em teletrabalho de 
acordo com a avaliação do 
gestor.

Com exceção das servi-
doras que estão atualmente 
gestantes, em cumprimen-
to a Lei nº 11.741, de 16 de 
julho de 2020, deverão per-
manecer exclusivamente 
em teletrabalho, durante a 
vigência do decreto estadual 
nº 40.134 de 21 de março de 
2020.

Servidores imunizados devem 
voltar ao trabalho presencial

Anísio Maia reagiu à fala de 
Cabo Gilberto: “Vossa exce-
lência não pode ser melhor 
do que ninguém. Essa é uma 
atitude arbitrária sua, porque 
funcionários da Assembleia 
podem ser contaminados por 
você. Se trata de uma ques-
tão de saúde pública. O se-
nhor não pode pensar ape-
nas em si, tem que pensar 
nos outros”.  

“Atitude ArbitráriA” 
Cabo Gilberto (PSL) admite 
não seguir a determinação 
da Mesa Diretora da ALPB 
segundo a qual só poderá 
entrar na sede do Legisla-
tivo estadual funcionários 
e deputados que estejam 
vacinados. “Vou entrar, não 
podem me barrar”, disse, 
numa emissora de TV, onde 
participou de debate ao 
lado de Anísio Maia (PT). 

Em apoio à nova postura de Rome-
ro, Camila Toscano (PSDB) diverge 
da opinião de Gilberto e Nilvan: 
“Para se ganhar uma eleição, é 
preciso somar”, disse, em entrevis-
ta a uma rádio, “tem que unir pes-
soas, independentemente se for de 
esquerda ou de direita. Tem que 
distinguir a campanha nacional da 
campanha estadual”.  

MAis divergênciA 

Aceno de roMero à esquerdA irritA petistA e 
expõe rAchA coM os seus ‘AliAdos’ dA oposição

de todo jeito? 

Na tentativa de viabilizar sua pré-candidatura a governador, Romero Rodrigues tem adotado uma nova 
tática: não fechar questão, como fazia antes, quanto à reeleição de Bolsonaro e, assim, tentar atrair  
apoios de agentes políticos de outros espectros ideológicos, inclusive da esquerda. Em outras palavras, 
o ex-prefeito de Campina Grande não quer garantir exclusividade à candidatura bolsonarista em seu 
palanque. A nova postura nem agradou a quem se diz bolsonarista-raiz, como Cabo Gilberto (PSL) e 
Nilvan Ferreira (PTB), nem a atores políticos da base governista na Paraíba, como o deputado Anísio 

Maia (foto). “Ele está dizendo agora que aceita votos de partidos de esquerda, mas é um aceno que 
não vai dar certo: ele é um bolsonarista de carteirinha! Ele deveria continuar apoiando Bolsonaro 

até o fim”, disse o deputado petista. Para aliados de Romero, esse aceno para a esquerda é 
inaceitável. Sobre isso, Nilvan Ferreira, que preside o PTB na Paraíba, foi enfático: “Se essa 

for a decisão dele, o PTB está fora, não sobe em palanque da esquerda, com PT ou PSB. Os 
campos tem que estar definidos. Nossa decisão é prego batido, ponta virada. Nossa prio-
ridade é a eleição do presidente Bolsonaro”. Nesse mesmo diapasão se posicionou Cabo 

Gilberto: “A fala dele [de Romero] não foi bem aceita, não pegou bem na oposição”. 
Pelo visto, a oposição se dividiu antes mesmo de se unir, de fato.  

UN Informe
Ricco Farias 
papiroeletronico@hotmail.com

Pollyanna Dutra (PSB), que ao lado de Nabor 
Wanderley (Republicanos), prefeito de Patos, 
tem defendido um nome do Sertão para integar 
a chapa majoritária do governador João Azevê-
do (Cidadania), menciona o perfil que considera 
ideal para esta finalidade: um político fora da 
polarização entre esquerda e direita, “uma figu-
ra moderada”.   

pollyAnnA defende noMe 
coM perfil "ModerAdo" 

“estou Muito feliz” 

sentiMento convergente 

Perguntou-se a Gervásio Maia (PSB) sobre a quan-
tas anda sua relação com o Governo do Estado: 
“Administrativamente, estou muito feliz nessa par-
ceria com o governador. Em Cajazeiras, com emen-
da de R$ 600 mil minha e R$ 400 mil de Venezia-
no, serão abertos 10 novos leitos de UTI infantil e 
neo-natal. Em Cuité, eu e Buba (Germano) tam-
bém destinamos recursos [para esta finalidade]”. 

“Em Brasília, o estágio [do debate] está muito avan-
çado com Lula”, disse Gervásio Maia. “O que Carlos 
Siqueira [presidente do PSB] disse a mim e a outros 
deputados foi que temos que nos unirmos nos es-
tados para formar uma frente ampla. Esse é o meu 
sentimento [apoiar a candidatura de Lula] e acho que 
é o do governador João também”. 
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No Jardim Oceania e Bessa

PBGás conclui trabalhos nas obras de extensão de rede 
A PBGás concluiu as 

obras de extensão da rede de 
gasoduto do Jardim Oceania 
e da 1ª etapa do Bessa e ace-
lera as ligações de prédios e 
hotéis, em João Pessoa. Fo-
ram investidos mais de R$ 
3 milhões com a instalação 
da rede na Avenida Fernan-
do Luiz Henrique, Avenida 
Francisco Leocádio Ribeiro 
Coutinho, Rua Bacharel José 
de Oliveira Curchatuz, en-
torno do Parque Paraíba 2 e 
adjacências.

Somente nos dois bair-
ros, já foram conectados 
ao gás natural seis prédios 
residenciais, duas casas e 
um hotel, que já aprovei-
tam vantagens do gás cana-
lizado. Atualmente, 21.370 
unidades residenciais e 320 
unidades comerciais ope-
ram com o gás canalizado na 
Paraíba.

O diretor-presidente 
da PBGás, Jailson Galvão, 
destacou que a companhia 
avançou com as obras de 
extensão da rede de ga-
soduto em João Pessoa e 
iniciará nos próximos dias 
a rede dos Bancários e em 
Campina Grande. “São in-
vestimentos consideráveis 

de mais de R$ 7 milhões 
que possibilitarão que 
cada vez mais paraibanos 
usufruam das vantagens do 
gás canalizado, como o pa-
gamento após o uso, a se-
gurança, já que é mais leve 
que o ar, a praticidade e a 
economia, que varia entre 
20% a 30% em relação ao 
gás de botijão”.

Para o diretor técnico 
comercial da PBGás, Odilson 
Nobrega, é hora de avançar 
na ligação de novos clientes 
em áreas de forte adensa-
mento residencial e comer-
cial de João Pessoa e Campi-
na Grande. Odilson destacou 
que as obras para instalação 
de gasodutos estão sendo 
realizadas com a utilização 
de máquinas de furo dire-
cional que reduzem as áreas 
de escavação e os danos nas 
ruas e com sinalização apro-
priada de forma a garantir 
a segurança dos veículos e 
transeuntes. “Solicitamos a 
compreensão da população 
durante as obras, lembran-
do que, apesar dos transtor-
nos durante alguns dias, o 
benefício é definitivo com o 
fornecimento do gás canali-
zado”, completou. A PBGás está avançando na ligação de novos clientes em áreas de forte adensamento residencial e comercial de João Pessoa e Campina Grande

Entram no grupo servidores 
que estavam afastados do 
trabalho presencial desde o 

início da pandemia por serem 
do grupo de risco

Risco

Foto: Divulgação/PBGás
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Parlamentar alega que Bolsonaro feriu sua reputação ao tentar associá-lo a irregularidades para a compra da Covaxin

O vice-presidente da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Covid, se-
nador Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), apresentou on-
tem, queixa-crime contra o 
presidente Jair Bolsonaro 
por difamação. De acordo 
com o parlamentar, Bolso-
naro feriu sua reputação ao 
tentar associá-lo às supos-
tas irregularidades para a 
compra da Covaxin. “Essa co-
vardia de fake news precisa 
acabar!”, declarou Rodrigues 
em suas redes sociais.

Na segunda-feira, 19, 
Bolsonaro usou suas redes 
sociais para fazer publica-
ções contra o senador, afir-
mando que Randolfe pres-
sionou a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
a realizar a compra da vaci-
na Covaxin. Atualmente, a 
compra do imunizante está 
na mira da CPI por suspei-

tas de superfaturamento em 
contratos.

Bolsonaro também 
acusou o comando da CPI 
de tentar fazer de tudo para 
que governadores e prefeitos 
pudessem comprar a vacina a 
qualquer preço. “Com planos 
frustrados restou ao G-7 da 
CPI acusar ao Governo do 
que eles tentaram fazer” dis-
se o presidente.

Em resposta, no mes-
mo dia, Randolfe publicou: 
“Quem estava atrás de propi-
na eram os membros do SEU 
governo!. Eu e outros tantos 
brasileiros só queríamos va-
cina boa e no tempo certo”, 
informou, também nas redes 
sociais.

Pelo Twitter, Rodrigues 
fez questão de deixar claro 
que Bolsonaro não conse-
guirá, desviar o foco da CPI e 
transferir a culpa pelos erros 
e corrupção durante a Pan-
demia “que é inteiramente 
sua e de seus assessores” a 
terceiros.

Sarah Américo 
Agência Estado

Luciano Nascimento 
Agência Brasil

Felipe Resk 
Agência Estado

Randolfe apresenta queixa-crime 
contra Bolsonaro por difamação

Com estoque abastecido

Estado orienta pais a manterem em dia 
a caderneta de vacinação das crianças

A Secretaria do Estado 
da Saúde (SES) aconselha 
os pais para manterem 
atualizado o calendário de 
vacinação de seus filhos, 
sobretudo durante a pan-
demia, para evitar o adoe-
cimento dos pequenos nes-
te momento. A vacinação 
continua acontecendo nos 
postos de saúde de todo Es-
tado e a proteção dos indi-
víduos é importante para a 
manutenção da imunidade 
coletiva. Nos quatro primei-
ros anos de vida, a Paraíba 
oferece vacinas que pro-
tegem contra, pelo menos, 
20 doenças. O calendário 
vacinal preconizado pelo 
Ministério da Saúde (MS) 
deve ser iniciado ainda na 
maternidade pelo SUS, ou 
o mais breve possível.

 Ao nascer, o bebê re-

cebe a aplicação da vacina 
BCG (que protege contra 
as formas graves da tu-
berculose) e também do 
imunizante contra Hepa-
tite B. Depois, a partir dos 
dois meses, são oferecidas 
as vacinas contra Difteria, 
Tétano, Coqueluche, Me-
ningite, Hepatite A, Polio-

mielite, Rotavírus Huma-
no, Pneumonia, Meningite, 
Influenza, Febre Amarela, 
Caxumba, Rubéola, Otite e 
Catapora. Alguns imunizan-
tes são aplicados em uma 
única dose, mas outros exi-
gem doses complementa-
res, como é o caso da vacina 
contra a poliomielite, que 

protege contra três vírus 
causadores da doença.

Atualmente, todas as 
vacinas do calendário de 
vacinação da criança (de 
zero a cinco anos) estão dis-
poníveis no Estado, con-
forme garantiu a chefe do 
Núcleo de Imunização da 
SES, Isiane Queiroga. Ela 
alerta que, na observância 
de atrasos na aplicação 
das doses subsequentes, 
é importante que os pais 
procurem imediatamente 
uma unidade de saúde. “Al-
gumas vacinas têm prazo 
limite para aplicação das 
doses complementares e, 
além disso, é importante 
destacar que a imunização 
só fica completa caso o in-
divíduo receba todas as do-
ses previstas do esquema”, 
explicou.

Calendário vacinal do SUS deve ser iniciado ainda na maternidade

Foto: Agência Brasil

O ministro Alexandre 
de Moraes, do Supremo 
Tribunal Federal, acolheu 
pedido da Polícia Fede-
ral e declinou da com-
petência da investigação 
contra o ex-ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, por suposto en-
volvimento em um ‘grave 
esquema de facilitação ao 
contrabando de produ-
tos florestais’, enviando 
os autos do inquérito à 
Justiça Federal de Alta-
mira, no Pará. De acordo 
com o ministro, o juízo de 
1ª instância deverá dar 
‘regular continuidade das 
investigações, preservan-
do a validade de todos os 
atos praticados e decisões 
proferidas’ pelo STF.

A investigação que 
agora será conduzida pela 
Justiça Federal do Pará foi 
a que fez buscas contra 
o aliado do presidente 
Jair Bolsonaro e o presi-
dente afastado do Ibama, 
Eduardo Bim, em maio 
Batizada de Akuanduba, 
a ofensiva fez 35 buscas 
contra os investigados 
para investigar supostos 
crimes de corrupção, ad-
vocacia administrativa, 
prevaricação e facilitação 
de contrabando. Os sigi-
los bancário e fiscal de 
Salles foram quebrados 
no âmbito das apurações.

Em seu despacho, 
Alexandre indicou que 
Salles não exerce mais o 
cargo de ministro do Meio 
Ambiente, que havia atra-
ído a competência do STF 
para conduzir a investiga-
ção, em razão do foro por 
prerrogativa por função. 
Já ao definir o juízo para 
o qual os autos seriam 
enviados, o ministro con-

siderou que os elementos 
de prova produzidos no 
âmbito das apurações in-
dicavam, pelo menos até 
o momento, que os cri-
mes sob suspeita teriam 
ocorrido primordialmen-
te em Altamira.

Nessa linha, o minis-
tro do STF determinou 
a remessa da investiga-
ção ao Pará, entendendo 
que seria desnecessário 
aguardar uma finaliza-
ção de um processo que 
vai definir se uma outra 
investigação que atinge 
Salles, por suposto ‘favo-
recimento’ de madeirei-
ros’, vai ficar sob a alça-
da da Justiça Federal no 
Amazonas ou no Pará.

O conflito de com-
petência em questão 
tramita Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região, 
para onde a ministra 
Cármen Lúcia, colega de 
Alexandre, remeteu os 
autos do inquérito con-
tra o ex-ministro do Meio 
Ambiente por supostos 
crimes de obstrução de 
investigação ambiental, 
advocacia administrativa 
e organização crimino-
sa. Tal corte vai decidir 
onde deverão tramitar as 
investigações abertas a 
partir da Operação Han-
droanthus - que registrou 
apreensão histórica de 
madeira - devendo, pos-
teriormente, encaminhar 
as apurações para o juízo 
declarado competente.

Salles: investigação vai 
para a Justiça Federal
Pepita Ortega 
Fausto Macedo 
Agência Estado

A investigação foi a 
que fez buscas contra 
o aliado do presidente 

Bolsonaro e o presidente 
afastado do Ibama, 

Eduardo Bim

Crise na pandemia pode afetar por 
nove anos o salário dos brasileiros

Cidade de SP conta oito casos da variante 
delta e fala em ‘transmissão comunitária’

O relatório do Banco Mun-
dial “Emprego em Crise: Trajetó-
ria para Melhores Empregos na 
América Latina Pós-covid-19” 
alerta que os efeitos da pande-
mia da covid-19 podem afetar, 
por até nove anos, os salários 
dos trabalhadores médios do 
país. 

De acordo com o documen-
to, a crise gerada pela pandemia 
vai afetar o mercado de trabalho 
no Brasil e na América Latina 
por um longo período, inclusive 
com efeito negativo sobre em-
pregos e salários.

“No Brasil e no Equador, 
embora os trabalhadores com 
Ensino Superior não sofram os 
impactos de uma crise em ter-
mos salariais, e sofram apenas 

impactos de curta duração em 
matéria de emprego, os efeitos 
sobre o emprego e os salários do 
trabalhador médio ainda perdu-
ram nove anos após o início da 
crise”, diz o relatório.

O relatório aponta que essa 
situação vai deixar cicatrizes, 
como o aumento no desempre-
go, na informalidade e também 
redução dos salários.

“Na região da ALC [Améri-
ca Latina e Caribe], as cicatrizes 
são mais intensas para os tra-
balhadores menos qualificados, 
sem Ensino Superior”, diz o do-
cumento.

O documento foi divulgado 
em junho, e ontem, um webiná-
rio (seminário pela internet) 
com os autores aprofundou o 
diagnóstico. O documento tam-
bém recomenda modificações 
no seguro-desemprego e maior 

atenção às políticas de inclusão 
de trabalhadores informais no 
mercado de trabalho, especial-
mente no cenário pós-pande-
mia.

“A crise econômica gera-
da pela pandemia da covid-19 
ressaltou a importância de 
renovar os instrumentos de 
proteção social a fim de pro-
teger a renda contra os cho-
ques canalizados por meio 
do mercado de trabalho, no 
Brasil e no mundo”, afirma o 
documento.

O relatório aponta que o se-
guro-desemprego acaba tendo 
um papel limitado na proteção 
social aos trabalhadores, “pois 
aqueles que são mais afetados 
pelas crises econômicas, como a 
causada pela pandemia, a exem-
plo dos trabalhadores informais 
e autônomos formais, são inele-

gíveis para receber o benefício”.
Em 2019, no Brasil, somen-

te 17,7% da média mensal de 
trabalhadores desempregados 
(12,6 milhões) receberam bene-
fícios de desemprego, podendo 
contar apenas com o Bolsa Fa-
mília para a proteção mínima da 
renda, quando elegíveis.

O relatório também mostra 
que outro ponto a ser conside-
rado é o de que o período de 
pagamento do seguro no país, 
que varia de três a cinco meses, 
é inferior ao de outros países 
comparados. Além disso, o aces-
so ao benefício é um pouco mais 
difícil no Brasil do que em ou-
tros países. Atualmente, para ter 
direito ao seguro-desemprego 
pela primeira vez é preciso ter 
trabalhado com carteira assina-
da em 12 dos últimos 18 meses 
anteriores ao desligamento.

A cidade de São Paulo já 
registra ao menos oito casos da 
variante Delta, cepa mais trans-
missível do coronavírus, segun-
do informações da Prefeitura 
divulgadas ontem. A Secretaria 
Municipal da Saúde afirma já 
haver transmissão comunitária 
da variante. Para tentar frear a 
proliferação do vírus, a gestão 
Ricardo Nunes (MDB) diz in-
vestir em barreiras sanitárias 
e estratégias de rastreamento.

O primeiro caso da Delta na 
capital paulista, de um homem 
de 45 anos, havia sido confirma-
do no último dia 5 na região do 
Belenzinho, na Zona Leste da 
capital. Por causa do episódio, 
cerca de 40 pessoas que tiveram 
contato com o paciente passa-

ram a ser monitoradas pelas 
equipes de saúde e vigilância 
sanitária, de acordo com a ad-
ministração municipal.

A Prefeitura diz ter reali-
zado uma análise dirigida com 
cerca de 60 testes positivos de 
covid-19 para três laboratórios. 
O sequenciamento genético é 
necessário para identificar a 
cepa do vírus. "Ao final de todo 
trabalho, pôde se confirmar a 
transmissão comunitária da 
variante Delta na cidade de 
São Paulo", afirmou o secretá-
rio municipal da Saúde, Edson 
Aparecido.

Após essa rodada de exa-
mes, a Prefeitura agora confirma 
mais sete ocorrências da variante 
Delta. Entre os novos registros, 
quatro foram notificados nas re-
giões do Belenzinho, Aricanduva 
e Mooca, na Zona Leste.

Mais dois diagnósticos fo-
ram constatados na Vila Gui-
lherme, na Zona Norte. Tam-
bém houve confirmação para 
um internado no Hospital Al-
bert Einstein. Segundo a pasta 
municipal, todos os pacientes 
estariam bem.

A secretaria afirma ter 
identificado, ainda, mais um 
diagnóstico da cepa - mas se 
tratava de um paciente do Rio, 
que já retornou ao Estado. "A 
Prefeitura tem feito o acompa-
nhamento pari passu (simulta-
neamente) da variante Delta", 
disse o prefeito Ricardo Nunes.

Identificada originalmente 
na Índia, essa cepa foi classi-
ficada pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) como uma 
variante de preocupação. Es-
timativas indicam, além disso, 
que a variante é cerca de 50% 

mais transmissível do que a Alfa, 
descoberta pela primeira vez no 
Reino Unido.

No domingo, 18, dados do 
Ministério da Saúde indicavam 
ao menos noventa e sete casos 
de infecção pela variante no 
país, com maior número de re-
gistros no Rio. Os outros Estados 
com confirmação da cepa são: 
Paraná, Maranhão, Minas Ge-
rais, Goiás e Pernambuco.

Rastreamento
Segundo Edson Apareci-

do, as equipes de saúde enviam 
cerca de 600 testes positivos por 
mês para exame em três institu-
tos: Butantan, Medicina Tropical 
da Usp e Adolfo Lutz. "Vamos 
permanecer com o trabalho de 
envio semanal de amostras po-
sitivas em todos os distritos", 
afirmou o secretário.



Paraíba
Reabertura da Vila
População comemorou a reabertura da Vila Olímpica 
Parahyba ontem para os adeptos de caminhadas, que 
precisam seguir os protocolos de segurança. Página 8 Fo
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Saúde confirmou ontem 358 novas infecções pelo coronavírus, resultado da queda da transmissibilidade do vírus

PB mantém baixo registro 
de novos casos de covid-19
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Ana Flávia Nóbrega
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Novos 358 casos de conta-
minação pelo novo coronavírus 
e dez óbitos em decorrência 
da doença foram confirmados 
ontem, na Paraíba. De acordo 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde (SES), o estado acumula 
414.419 casos, sendo 287.142 
considerados recuperados, 
69,29% dos casos totais, e 
8.895 vítimas fatais, 2,15% 
do total de casos confirmados. 

O baixo registro de novos 
casos, observado nesta sema-
na, está relacionado com a re-
dução do índice de transmis-
sibilidade. Segundo aponta o 
Observatório de Síndromes 
Respiratórias da Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB),  
que acompanha os números 
de reprodução do vírus em 

todo o país, o R(t) da Paraíba 
é de 0,86, que indica redução 
do número de contágio.

O Rt menor do que 1 
(Rt<1), significa que cada 
indivíduo infeccioso causa, 
em média, menos do que uma 
nova infecção, então os níveis 
de contágio da doença irão 
decair e a doença irá, even-
tualmente, desaparecer ou 
ter um maior potencial de 
controle.

A queda também pode 
ser sentida na ocupação de 
leitos para o tratamento ex-
clusivo da covid-19. Entre os 
novos casos, 28 são pacien-
tes hospitalizados. Segundo o 
Centro Estadual de Regulação 
Hospitalar, outros 24 pacien-
tes foram internados entre o 
domingo e ontem. A ocupação 
dos leitos de UTI (adulto, pedi-
átrico e obstétrico) é de 32%, 

enquanto nas enfermarias 
adulto, o número é de 26%. 

Na Região Metropolita-
na de João Pessoa, a taxa de 
ocupação é de 26% em UTI, 
e 28% em enfermarias. Em 
Campina Grande, os números 
são de 41% e 
26%, em UTI 
e enfermaria 
adultos, res-
pectivamente. 
Já no Sertão, a 
ocupação em 
UTI é de 44% 
e 28% nas en-
fermarias. 

Ao todo, 
398 pacientes 
estão internados nas unidades 
de referência. Com 27 interna-
ções, em todo o estado, entre 
a segunda-feira e a terça-feira, 
de acordo com o Centro Esta-
dual de Regulação Hospitalar. 

Também foi registrado que 54 
pessoas, entre os novos casos, 
são casos de pacientes inter-
nados.

Entre os falecimentos, 
oito dos 10 aconteceram en-
tre a segunda-feira e ontem, 

os demais são 
datados desde 
o dia 17 de ju-
lho. Todas as 
mortes aconte-
ceram em hos-
pitais públicos, 
acometendo 
oito homens e 
duas mulheres, 
com faixa etá-
ria de 41 a 93 

anos. Apenas três pacientes 
não possuíam comorbidades, 
nos demais, foi possível ob-
servar a presença de diabe-
tes como fator de risco mais 
frequente.

As vítimas residiam em 
João Pessoa, Campina Grande, 
Cajazeiras, Sousa, Queimadas, 
Mamanguape, Fagundes, Bar-
ra de São Miguel, Pilõezinhos 
e Dona Inês, com uma morte 
para cada cidade. Outros 84 
óbitos seguem em investiga-
ção pela SES.

Ontem, o Sistema de In-
formação do Ministério da 
Saúde confirmou a aplicação 
de 2.183.618 doses totais, 
sendo 1.551.887 pessoas va-
cinadas com a primeira dose. 
Outros 631.741 completaram 
os esquemas vacinais, onde 
575.673 tomaram as duas 
doses e 56.068 utilizaram 
imunizante de dose única. A 
Paraíba já distribuiu um total 
de 2.690.715 doses de vacina 
aos municípios. 

F o r a m  r e a l i z a d o s 
1.092.554 testes para diag-

nóstico da covid-19 em todo 
estado, contabilizando casos 
em todos os 223 municípios 
e óbitos em 222. Um total 
de 70 cidades possuem mais 
de mil casos de covid-19. As 
maiores concentrações de ca-
sos ocorrem em: João Pessoa 
(101.736), Campina Grande 
(39.763), Patos (13.410), 
Guarabira (9.754), Cajazei-
ras (9.504), Cabedelo (9.291), 
Santa Rita (9.275), Bayeux 
(7.766), Sousa (7.045), São 
Bento (5.727), Pombal (5.651) 
e Esperança (5.272).

Entre os novos casos, as 
maiores concentrações foram 
registradas para Campina 
Grande, com 82 casos; João 
Pessoa registrou 66; Patos 
confirmou 13 novas contami-
nações; Paulista com 11 novos 
casos; e Cajazeiras com oito 
confirmações.

10
Foi o número de mortes 
verificadas no boletim 

divulgado ontem pela SES

Saúde distribui mais 31.914 doses de vacinas
A Secretaria de Estado da 

Saúde (SES) distribui, entre on-
tem e hoje, mais 31.914 doses 
da vacina contra a covid-19. 
São 14.154 doses do imunizan-
te Pfizer/Comirnaty e 17.760 da 
CoronaVac Sinovac/Butantan, 
todas para aplicação da dose 
1 (D1). 

De acordo com o secretário 
de Saúde, Geraldo Medeiros, 
essa entrega equivale a 2,77% 
da faixa etária de 18 a 59 anos 
que falta receber o imunizante. 
Ele explica que, conforme reso-
lução da CIB de 27 de junho, o 
envio da D1 tem critério único 
de ser destinada para a popu-
lação em geral.

Geraldo Medeiros alerta 
para os cuidados, mesmo com 
o avanço da campanha de 
vacinação e avalia que, até 
dezembro, toda a população 
paraibana estará imunizada 
com as duas doses. “Nós demos 
um avanço grande nesse fim de 
semana com 270 mil doses da 
AstraZeneca distribuídas para 
os municípios e foi um efeito 
altamente produtivo e protetor 
da população paraibana. Se o 
cronograma de entrega de do-
ses do Ministério for cumprido, 
até dezembro alcançaremos 
a imunidade coletiva. Mas é 
preciso que até lá as pessoas 
entendam a importância de ter 
o uso de máscara e todos aque-
les cuidados que as pessoas já 
conhecem, evitando especial-
mente a aglomeração”, pontua.

Com o envio das duas re-
messas, a Paraíba contabiliza 
um total de 2.704.869 doses 
distribuídas aos municípios. 
As demais doses recebidas do 
Ministério da Saúde ficarão 
armazenadas na rede de frio 
estadual para serem entregues 
no tempo oportuno da aplica-
ção. Até o momento, 1.531.190 
pessoas foram vacinadas com a 
primeira dose e 626.234 com-
pletaram os esquemas vacinais 
– 570.930 tomaram as duas 
doses e 55.302 utilizaram imu-
nizante de dose única.

SERVIÇO 

Confira os pontos  
de vacinação hoje em 
João Pessoa: 
 
PRIMEIRA DOSE 
 
Ginásios - 9h às 15h
 
n Escola Municipal  
Oscar de Castro  
(Cruz das Armas)
 
n Escola Municipal 
Olívio Ribeiro Campos 
(Bancários)
 
n Centro Cultural  
Tenente Lucena 
(Mangabeira)

n IFPB (Jaguaribe) 
n Escola Municipal 
Seráfico da Nóbrega 
(Tambaú) 
 
Drive thru  
9h às 15h
 
n Santuário Mãe  
Rainha (Aeroclube)
 
n Mangabeira  
Shopping  
(também pedestre) 
 
SEGUNDA DOSE 
 
CoronaVac 
Horário - 8h às 12h
 
n  ECIT Lyceu  
Paraibano (Centro)  
 
AstraZeneca 
Ginásios – 8h às 12h
 
n ECIT Papa Paulo VI 
(Cruz das Armas)

n FIEP (próximo ao  
Pavilhão do Chá)  
Trincheiras 
 
Drive thru   
8h às 15h
 
n Unipê (Água Fria)

JP aplica 1a dose em público 33+
A vacinação contra a covid-19 

para pessoas a partir dos 33 anos 
sem comorbidade será retoma-
da hoje na capital paraibana. A 
campanha operacionalizada pela 
Prefeitura de João Pessoa oferta a 
primeira dose em cinco ginásios 
e dois pontos drive thru – San-
tuário Mãe Rainha (Aeroclube) e 
Mangabeira Shopping (também 
para pedestres), das 9h às 15h.  
A aplicação da segunda dose 
ocorre das 8h às 12h, para quem 

completou 28 dias da CoronaVac, 
no Lyceu Paraibano (Centro). Já 
a dose complementar para quem 
completou 90 dias da AstraZeneca 
será em mais dois ginásios (das 8h 
às 12h) e um drive thru instalado 
no Unipê, das 8h às 15h.

O agendamento foi disponi-
bilizado ontem a noite no apli-
cativo Vacina João Pessoa ou no 
site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. 
Quem teve  problema para realizar 
o cadastro ou agendar o atendi-

mento pode procurar um posto 
de vacinação para ter a orientação 
necessária para garantir sua dose. 

Documentação
Para receber a vacina é ne-

cessário apresentar documento 
oficial com foto, Cartão SUS, CPF 
e comprovante de residência em 
João Pessoa. Quem for tomar a se-
gunda dose precisa levar apenas o 
cartão de vacinação e documento 
com foto.

Foram distribuídas mais 17.760 doses da vacina CoronaVac, produzida pela Sinovac/Butatan, além de 14.154 do imunizante da Pfizer

Foto: Secom-PB
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Programação do “Julho Amarelo” na Paraíba inclui ação 
conjunta de testagem e vacinação contra os tipos B e C

Campanha 
alerta sobre 
as hepatites

Foto: Ortilo Antônio

Complexo Hospitalar Clementino Fraga é referência no atendimento de pacientes diagnosticados com hepatites

O Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, referência 
no atendimento às hepatites 
no Estado da Paraíba, iniciou 
ontem uma ação conjunta 
com municípios paraibanos 
de testagem e vacinação con-
tra as hepatites B e C, como 
parte da programação da 
Campanha “Julho Amarelo”, 
uma campanha para chamar 
a atenção da população e re-
forçar as ações de vigilância, 
prevenção e controle das he-
patites virais.

A programação do “Ju-
lho Amarelo” no Clementino 
Fraga teve início ontem, com 
a distribuição de panfletos e 
orientação para realização 
de testagem rápida para os 
pacientes que aguardavam 
atendimento no complexo. 
Houve a aposição de um laço 
da referida cor na entrada 
do hospital e também foi 
realizada uma aula virtual, 
ministrada pela médica Ju-
liana Barbosa, sobre o tema 
“Capacitação da atenção pri-
mária às Hepatites Virais”.

A palestra com infor-
mações sobre as hepatites; 
modos de contaminação e 
tratamento foi direcionada 

a agentes comunitários de 
saúde.

As ações de testagem e 
vacinação contra as hepati-
tes B e C, ontem, foram reali-
zadas nas unidades de saúde 
da família de João Pessoa e 
nos postos de saúde dos mu-
nicípios participantes, a fim 
de evitar aglomerações. Par-
ticiparam da ação os muni-
cípios de Bayeux, Cabedelo, 
Conde, Cruz do Espírito San-
to, João Pessoa, Santa Rita, 
Sobrado e Riachão do Poço. 
Em Bayeux, a ação aconteceu 
no Restaurante Popular pela 
manhã. 

O infectologista Fer-
nando Chagas, diretor-ge-
ral do Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, destacou 
a necessidade de testar as 
pessoas: “A falta de sintomas 
reforça a necessidade de tes-
tagem em massa. Queremos 
atingir principalmente o pú-
blico maior de 40 anos, que 
segue sendo a faixa etária 
mais atingida pelas hepati-
tes. Devido à pandemia, não 
poderemos fazer campanhas 
externas como nos anos ante-
riores, por isso surgiu a ideia 
de convidar os municípios a 

unirem forças conosco, e tes-
tar o maior número de pes-
soas nas próprias cidades, 
descentralizando de forma 
eficaz a testagem.”

A hepatite é uma infla-
mação do fígado que pode ser 
causada por vírus ou pelo uso 
de alguns medicamentos, ál-
cool e outras drogas, assim 
como por doenças autoimu-
nes, metabólicas ou genéticas. 
Nem sempre a doença apre-
senta sintomas, mas quando 
aparecem, estes se manifes-
tam na forma de cansaço, fe-
bre, mal-estar, tontura, enjoo, 
vômitos, dor abdominal, pele 
e olhos amarelados, urina es-
cura e fezes claras. 

No caso específico das 
hepatites virais, que são o 
objeto da Campanha Julho 
Amarelo, estas são infla-
mações causadas por vírus 
classificados pelas letras do 
alfabeto em A, B, C, D e E.

 Em 2020, no Ambulató-
rio do Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga, foram re-
alizados 1.083 atendimentos 
ambulatoriais para estas pa-
tologias. De janeiro a junho 
de 2021, foram realizados 
301 atendimentos.

SERVIÇO 
Programação do Julho Amarelo  
no Clementino Fraga
 
n Dia 21/07
Realização de testagem rápida;
Vacinação para funcionários (H1NI, He-
patite B) 
Apenas para funcionários e pacientes 
que já estejam no serviço. O público 
geral deve procurar a Unidade de Saú-
de da Família mais próxima de suas 
residências. 

n Dia 22/07
Palestra com o médico hepatologista 

Erick Villar;
Tema: Prevenção e tratamento das 
Hepatites Virais;
Público-alvo: funcionários;
 
n Dia 28/07 
Encerramento do “Julho Amarelo” com 
a apresentação da Companhia de 
Sorriso do Complexo Hospitalar 
Clementino Fraga e distribuição de 
panfletos informativos. 

n Para mais informações sobre as 
hepatites, o público geral deve procurar 
a Unidade de Saúde da Família mais 
próxima de suas residências.

Vândalos furtaram oito mil 
metros de cabos eletrônicos
Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

O furto de cabos elétricos 
em João Pessoa tem causado 
transtornos e prejuízos aos 
cofres públicos e à segurança 
da população. O crime pre-
judica a iluminação pública, 
provoca apagões, afeta a po-
pulação e o poder público. A 
Secretaria de Infraestrutura 
do município (Seinfra) con-
tabiliza 15 boletins de ocor-
rência em 2021, e os furtos 
estão sendo investigados pela 
Polícia Civil. Desde o início 
do ano, foram furtados 8 mil 
metros de cabos. O prejuízo 
é de aproximadamente R$ 
120 mil. 

Dados da Diretoria de 
Manutenção e Conservação 
da Seinfra indicam que vá-
rios locais da cidade têm sido 
alvo dos vândalos. Os locais 
prejudicados pelos roubos 
foram a Praça do Coqueiral, 

no bairro de Mangabeira; 
Praça da Independência, no 
Centro; Praça Professor Ba-
tista de Melo, no bairro Cas-
telo Branco; Praça Marechal 
Castelo Branco, ao lado do 
Grupamento de Engenharia, 
no Bairro dos Estados.

Também houve furto na 
Praça Barão do Rio Branco, 
no Varadouro; Praça do Joás, 
no Castelo Branco; Praça Vi-
cente de Paula Nóbrega, no 
bairro Bancários; Praça da 
Apae, nos Bancários e na Pra-
ça Paulo Miranda, também 
nos Bancários.

As ações da Seinfra ocor-
rem quando chegam infor-
mações da população sobre 
apagões. As equipes são en-
viadas até esses locais e é 
constatado o furto. Também 
são frutos das fiscalizações 
e das denúncias que chegam 
à Secretaria. Os boletins de 
ocorrência são abertos a par-
tir da constatação dos furtos, 

conforme explicou o chefe da 
Diretoria de Manutenção e 
Conservação da Seinfra, Ro-
drigo Pacheco.

“A Seinfra orienta à po-
pulação que, caso veja al-
guém que não seja funcio-
nário da Prefeitura de João 
Pessoa mexendo nos postes 
ou nas caixas de passagem da 
fiação, chame a polícia. Todos 
os funcionários da prefeitura 
trabalham fardados, devida-
mente identificados e com 
carro oficial, com o símbolo 
da prefeitura nos veículos”, 
ressaltou.

. 

Pesquisa na UFPB

Criado sistema de filmagem 
de baixo custo em arrecifes

O Centro de Ciên-
cias Exatas e da Natureza 
(CCEN) da Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) 
divulgou a utilização de 
uma metodologia de bai-
xo custo para análise da 
biodiversidade recifal. O 
estudo foi desenvolvido 
pela aluna Marianna Bar-
bosa da Silva, por meio do 
Programa de Pós-Gradua-
ção em Ciências Biológicas 
(PPGCB), com orientação 
dos professores Ronaldo 
Bastos e Ricardo de Souza 
Rosa.

A pesquisa faz parte 
de uma parceria entre a 
UFPB e a Universidade de 
São Paulo (USP), em que 
foi criado um sistema de 
filmagem dentro de uma 
estrutura de acrílico que 
utiliza três câmeras su-
baquáticas. A ferramenta 
permite a coleta de dados 
sobre as comunidades re-
cifais em áreas rasas e pro-
fundas. O resultado desse 
estudo-piloto mostrou 
baixo custo para o avanço 
no conhecimento de zonas 
oceânicas com profundi-
dade entre cerca de 30 e 
150 metros.

No estudo, são carac-
terizadas áreas profundas 
pouco conhecidas da costa 
da Paraíba, enfatizando a 
importância destes tra-
balhos científicos para o 
entendimento das comu-
nidades recifais, já que 
usualmente são analisa-
das somente profundida-

des rasas (menos de 30 
metros). Assim, as comu-
nidades e os organismos 
dos recifes mesofóticos, 
que são as regiões mais 
profundas do oceano, se 
tornam desconhecidos.

“Como conhecemos 
pouco sobre esses reci-
fes, também não sabemos 
da conectividade entre as 
zonas rasas e profundas. 
Não dá para entender 
como elas funcionam como 
um todo. Há ainda grande 
interesse econômico nos 
ambientes mesofóticos por 
serem áreas produtivas na 
pesca”, explica Marianna 
ao ressaltar as particula-
ridades do projeto, que foi 
tema de sua tese de dou-
torado.

Ela conta que o des-
conhecimento científico 
sobre o tema existe devido 
às dificuldades logísticas 
e financeiras que tornam 
inviáveis a utilização de 
submarinos, mergulhos 

técnicos e submersíveis 
remotos.

A doutora destacou 
sua satisfação com os re-
sultados alcançados pela 
pesquisa. “Coletamos da-
dos e identificamos as mu-
danças nos tipos de pei-
xes encontrados nas áreas 
rasas e profundas. Acima 
disso, conseguimos desen-
volver uma metodologia 
muito mais barata que 
possibilita pesquisadores 
de universidades onde não 
existem tantos recursos a 
utilizarem esse método 
para realizar análises nes-
ses locais”, afirmou.

Marianna Barbosa é 
graduada pela Universi-
dade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), mestre em 
Ecologia e Monitoramento 
Ambiental (UFPB) e dou-
tora em Ciências Biológi-
cas - Zoologia pelo PPGCB. 
Mais informações sobre o 
projeto podem ser encon-
tradas no site do PPGCB.

Metedologia foi desenvolvida durante pesquisa da biodiversidade marinha

Foto: Divulgação/UFPB

SERVIÇO 
n Denúncias de furto 
de cabos elétricos

n Seinfra 
0800 031 1530

n Polícia Militar 
190
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Pilotos permanecerão um mês no Estado participando da preparação do efetivo que atuará no serviço aeromédico
O Corpo de Bombeiros 

Militar da Paraíba (CBMPB) 
recebeu esta semana três pi-
lotos que irão integrar o iní-
cio do serviço de UTI aérea 
da corporação. Os profissio-
nais fazem parte dos Corpos 
de Bombeiros de Brasília, 
Santa Catarina e Mato Grosso 
do Sul e foram recebidos pelo 
comandante geral da Paraí-
ba, coronel Marcelo Araújo, 
e pelo subcomandante geral 
da Corporação, que também 
é chefe do Departamento de 
Operações Aéreas (DOA), co-
ronel Lucas Medeiros.

A equipe composta 
pelo coronel Adilson Bor-
nhofen, pelo tenente coro-
nel Eloízio Ferreira e pelo 
capitão Vinícius Frotté vai 
permanecer um mês no Esta-
do, participando de ativida-
des de instrução, preparação 
e operação, voltadas para o 
preparo do efetivo das ope-
rações aéreas.  

“A importância da parce-
ria está ligada à implantação 
do projeto do voo pela vida, 
com o atendimento à popu-
lação que necessite de um 
atendimento aeromédico. É 
um serviço voltado a todos 
que precisem de atendimen-

to pelo SUS”, destacou o pilo-
to Adilson Bornhofen. 

 
O serviço 
O atendimento aeromé-

dico do Corpo de Bombeiros 
Militar da Paraíba é fruto de 
uma parceria entre a Secreta-
ria de Estado da Segurança e 
da Defesa Social e a Secreta-
ria de Estado de Saúde e vai 
possibilitar a implantação do 
transporte aeromédico entre 
todas as regiões da Paraíba. 

A aeronave utilizada 
será um monomotor modelo 
Piper Saratoga PA-32R-301T. 
Além do serviço de UTI aérea 
para o transporte de pacien-
tes de maneira programada, 
regulados através da Secre-
taria de Saúde, a aeronave 
Bombeiros 01 será utilizada 
também na captação de ór-
gãos e tecidos, transporte 
inter-hospitalar, repatriação 
de cidadãos paraibanos e no 
apoio às operações institu-
cionais do Governo, da Secre-
taria da Segurança e do CBM-
PB. A autonomia é de 4 horas 
de voo, e capacidade para 
transportar um paciente, um 
médico, um enfermeiro, e a 
tripulação formada pelo pi-
loto e o co-piloto.

Equipe de bombeiros chega 
à PB para instalar UTI aérea 

Os profissionais de Brasília, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul foram recebidos pelo comando do Corpo de Bombeiros na Paraíba, onde ficam por 30 dias

Nas Três Lagoas

Dupla suspeita de assaltos 
na Zona Sul é presa em JP

A Polícia Militar loca-
lizou e prendeu uma du-
pla suspeita de assaltos, 
na zona Sul de João Pes-
soa. Os criminosos usa-
vam uma réplica de arma 
de fogo para intimidar as 
vítimas e fugiam em uma 
motocicleta. Esse mate-
rial foi apreendido e parte 
dos bens das vítimas re-
cuperados.

Os suspeitos, que têm 
23 e 20 anos de idade, co-
meteram o último crime na 
tarde da segunda-feira pas-
sada, no bairro de Paratibe, 
levando uma bolsa e vários 
objetos pessoais de uma de 
suas vítimas, após um as-
salto cometido com auxílio 
de uma motocicleta. A par-
tir daí, as viaturas da área 
intensificaram as ações, 
flagraram a dupla no bair-
ro Ernani Sátiro, fizeram o 
acompanhamento e conse-
guiram deter os suspeitos 
nas Três Lagoas.

Os homens foram pre-
sos pelos policiais da Força 
Regional, que recuperaram 
com eles um tablet da ví-
tima, além de apreender o 
simulacro de pistola usado 
nos crimes. Todo o mate-
rial e a dupla presa foram 
apresentados na Central de 
Flagrantes.  

Segundo os policiais 
da Força Regional, pelo 
menos duas vítimas já re-
conheceram os suspeitos 
como autores de assaltos 
na região. A participação 
deles em outros crimes 
semelhantes deverá ser in-
vestigada. Um terceiro sus-
peito que ajudava a dupla 

Socioeducanda realiza sonho 
após conquistar a liberdade

Conhecer o mar era o 
sonho da socioeducanda 
M.V., o qual pôde ser reali-
zado graças à sensibilidade 
e dedicação da equipe da 
Fundação Desenvolvimento 
da Criança e do Adolescente 
“Alice de Almeida” (Fundac), 
que acompanhou a jovem 
no seu primeiro banho de 
praia. E a ocasião não podia 
ser mais especial: logo após 
receber a progressão de me-
dida (liberdade), depois do 
cumprimento de um ano e 
meio da sua medida judicial.

 “Estou muito feliz em 
ver o mar pela primeira vez. 
É uma sensação inexplicá-
vel. Não consigo descrever a 
emoção que senti”, afirmou a 
jovem, que conheceu a Pon-
ta do Seixas e a praia da Pe-
nha. “Impressionou-se com 
a beleza e a imensidão do 
mar, que parecia não ter fim. 
Onde vai parar? perguntou 
curiosa. Vai dar na Europa! 
Arregalou os olhos como se 
não acreditasse”, foi assim 
que a psicóloga Hana Castro, 
do Centro de Atendimento 

Socioeducativo Rita Gade-
lha, descreveu a emoção da 
socioeducanda M.V. ao ver o 
mar pela primeira vez.

Fechando o ciclo
No último final de se-

mana, M.V. recebeu progres-
são de medida (liberdade) e 
com ela, a realização do so-
nho de conhecer o mar.  “Foi 
muito importante fechar o 
ciclo da socioeducanda de 
uma forma simbólica e es-
perançosa, num contexto de 
infinitude e horizonte”, co-
mentou a médica da Fundac, 
Débora Martins Lacerda de 
Carvalho, que acompanhou 
a jovem durante seu primei-
ro banho de mar.

Segundo Waleska Ra-
malho, presidente da Fun-
dac, oportunizar aos ado-
lescentes a realização de 
sonhos é construir pontes 
para um novo projeto de 
vida. “Temos a certeza que 
estamos no caminho certo e 
parabenizamos a equipe da 
Rita Gadelha pela sensibili-
dade e dedicação no traba-

A adolescente disse que se emocionou ao ver o mar pela primeira vez

lho. Não poderíamos esque-
cer do apoio e do trabalho 
conjunto com a 2ª Vara da 
Infância e Juventude de João 
Pessoa”, disse.

 A juíza da 2ª Vara da 
Infância e Juventude de 
João Pessoa, Antonieta Ma-
roja, considera louvável a 
atitude da equipe da Fun-
dac em realizar o sonho da 
jovem. “A humanização do 
processo de responsabili-
zação e ressocialização per-
passa pelo fortalecimento 
de valores como dignidade 
e cidadania, que através de 
esforços empáticos para 
realização segura do sonho 
de uma educanda, deixa 
nela marcas indeléveis de 
exemplo positivo a ser se-
guido por toda a vida. Ga-
nham a jovem e a socieda-
de”, afirmou. 

Para Érica Renata, di-
retora do Centro de Atendi-
mento Socioeducativo Rita 
Gadelha, fazer socioeduca-
ção é reconstruir sonhos. 
“Acho que foi isso que conse-
guimos, junto com a adoles-
cente e toda a equipe. Após 
um ano e meio, a socioedu-
canda entendeu que a liber-
dade era muito mais que 
uma progressão de medida, 
era se sentir livre, grande, 
profunda... assim como o 
mar!”, comentou.

 “Foi um momento mui-
to lindo de liberdade e re-
começo e fico imensamen-
te feliz de ter podido fazer 
parte dele de alguma forma. 
Tenho certeza que reconhe-
cer na adolescente um ser 
que se reinventou, sonhou 
e recomeçou, mesmo na 
privação de liberdade, dei-
xará um ensinamento em 
todos da equipe”, declarou 
Érica Renata.

conseguiu fugir, mas segue 
procurado.

 
Farmácia em CG
Um homem suspeito 

de furtar uma farmácia, no 
centro de Campina Grande, 
foi preso pela Polícia Mili-
tar na segunda-feira. O sus-
peito, de 26 anos de idade, 
já tinha um mandado de 
prisão em aberto pelo cri-
me de roubo e foi locali-
zado na praça Clementino 
Procópio.

O homem foi detido 
pelos policiais da 2ª Com-
panhia Especializada em 
Policiamento com Motoci-
cletas (2ª CEPMotos). Ele 
já era procurado desde que 

foi flagrado pelo circuito de 
câmeras de segurança do 
estabelecimento. Na abor-
dagem, os policiais cons-
tataram que contra ele já 
havia o mandado de prisão 
expedido pela 1ª Vara Cri-
minal de Campina Grande.

Ainda durante a ocor-
rência, os policiais encon-
traram nas proximidades 
do foragido, na praça, sete 
pedras de substância simi-
lar a crack. O acusado foi 
apresentado na Central de 
Polícia onde foi reconhe-
cido nas imagens. Ele, in-
clusive, trajava as mesmas 
roupas que havia usado no 
delito. Agora ele segue à 
disposição da Justiça.

Os suspeitos usavam réplica de arma e tinham objetos roubados

Fotos: Secom/PB
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Adeptos das caminhadas sentiram falta das atividades no espaço, que foi reaberto ontem após mais de um ano fechado

A aposentada pública  
Da Paz Nascimento acordou 
cedo para caminhar. Mora-
dora do Bairro dos Estados, a  
funcionária pública aposen-
tada não escondeu a alegria 
de poder voltar a se exercitar 
na Vila Olímpica Parahyba, 
reaberta na manhã de ontem. 
A animação foi tanta que Da 
Paz fez questão de registrar 
o momento, do celular foto-
grafou cada canto do equipa-
mento - fechado há um ano 
e quatro meses -, que teve a 
pista de caminhada liberada. 
“É a retomada da vida com 
todos seguindo na mesma 
direção e isso nos enche de 
esperança”. A entrevistada 
disse ainda que pretende 
voltar ao ritmo de antes da 
pandemia, com exercícios 
pelo menos três vezes por 
semana. 

“Senti muita falta desse 
lugar e essa retomada, mes-
mo ainda tímida, nos mostra 
que as coisas estão voltando 
e que a vida vai seguindo 

seu curso”. Para esta primei-
ra etapa de reabertura estão 
liberadas as caminhadas das 
5h às 10h e das 15h às 19h, 
de segunda a sexta-feira. É 
obrigatório o uso de másca-
ra de proteção.

O contador Damião An-
drade recomeçou a rotina de 
caminhadas. O foco é perder 
o peso adquirido durante 
a pandemia. “Foram cinco 
quilos. Esse período em que 
a Vila Olímpica ficou fechada 
foi muito angustiante, prin-
cipalmente porque sempre 
fui frequentador assíduo 
deste espaço”. A camiseta 
suada não escondia o esfor-
ço e mesmo com a máscara 
de proteção, era possível ver 
a satisfação estampada no 
rosto do morador do bairro 
Pedro Gondim. 

“Pretendo vir amanhã 
também. Agora é seguir com 
a rotina e voltar ao ritmo de 
antes”.  É o que fará também 
a médica Socorro Melo, que 
não via a hora do espaço ser 
reaberto. “Senti falta das 
pessoas também, da vivên-
cia que esse lugar nos pro-

porciona”. A entrevistada, 
moradora do bairro há 51 
anos, disse estar admirada 
com a beleza do lugar, que 
foi reformado, e fez questão 
de pontuar a importância 
da Vila Olímpica Parahyba. 
“Perceba que o bairro dos 
Estados não tem nenhuma 
praça, eu pelo menos tinha 
que ir à praia para caminhar. 
O bairro também tem uma 
quantidade importante de 
pessoas mais maduras, ido-
sos que usam esse espaço 
para exercícios. Estava, de 
fato, fazendo muita falta”

Laura Luna
lauraluna@epc.pb.gov.br

População aprova reabertura 
da Vila Olímpica Parahyba

Diretoria elabora retomada gradual
 Ainda na manhã de ontem o 

gerente da Vila Olímpica Parahyba, 
Antônio Navarro, esteve reunido 
com a equipe pedagógica e coor-
denadores do lugar. Em pauta a 
retomada gradual das cerca de 25 
modalidades oferecidas no espaço 
que devem seguir no início de agos-
to. “Nossa ideia é voltar, a princípio, 
com os atletas de alto rendimento 
que treinam para competições 
importantes em nível nacional. 
Evidentemente com autorização do 
nosso governador e seguindo todo o 
protocolo de cuidados”, disse. 

A posteriori, de acordo com 
Antônio Navarro, deve acontecer 
o retorno das escolinhas, paradas 
desde março do ano passado. “Nós 
pensamos em setembro ou outubro, 
dependendo também do comporta-
mento da pandemia”. A Vila Olím-
pica Parahyba tem pelo menos 20 
escolinhas esportivas, como vôlei, 
basquete, judô, natação, tênis de 
mesa, entre outras. O espaço ofere-

ce também aulas de hidroginástica, 
yoga, dançaterapia, treino funcional 
e ginástica para a terceira idade. 

Antônio Navarro falou também 
sobre as novas medidas que devem 
ser tomadas para que haja uma 
retomada segura de todas as ativi-
dades. “A aula de natação na nossa 
piscina olímpica, por exemplo, tinha 
duas turmas ao mesmo tempo, cada 
uma com cerca de 40 alunos, então 
eram 80 alunos em uma área dessa 
e a gente não pode mais funcionar 
assim”, afirmou. 

O entrevistado falou que as mu-
danças estão sendo avaliadas e serão 
apresentadas às autoridades sanitá-
rias para apreciação. Ele afirmou: 
“Não é reabrir por rseabrir. Temos 
que ter o cuidado com essa retomada. 
Bom destacar que todos que fazem a 
Vila Olímpica Parahyba estão muito 
ansiosos para voltar a trabalhar, mas 
entendemos que é preciso ter cautela 
para evitar qualquer possibilidade de 
contaminação”. 

Trânsito

Programação educativa será realizada na 
sexta-feira para lembrar o Dia do Motorista

O Observatório Na-
cional de Segurança Viária 
(ONSV) realizará, na manhã 
desta sexta-feira (23), uma 
programação educativa em 
consideração aos Dias do 
Motorista e Motociclista, 
comemorados em 25 e 27 
de julho. O evento acon-
tecerá na Avenida Josefa 
Taveira, no bairro de Man-
gabeira, na capital, e busca 
persuadir os condutores a 
um trânsito mais seguro. 

De acordo com a es-
pecialista em trânsito e 
representante do ONSV na 
Paraíba, Abimadabe Vieira, 
a intenção é reforçar a cons-
cientização por uma dire-
ção mais segura, além de 
celebrar quem conduz com 
responsabilidade. “O obje-
tivo é abordar condutores 
para além de lhes prestar 
homenagens e  alertá-los 
sobre a importância de agir 
com respeito e responsabi-

lidade no trânsito”, explicou 
Abimadabe. 

Durante o evento será 
montado um comando 
para a distribuição de ma-
teriais educativos, brindes, 
escudos de proteção anti 
covid-19 (“face shield”) e 
higienização pessoal com 
álcool em gel. A comemo-
ração está prevista para ter 
início às 9h, em frente ao 
banco Itaú da Avenida Jose-
fa Taveira, em Mangabeira.

Carreata suspensa
Costume religioso dos 

motoristas paraibanos e 
seus familiares, a tradicional 
carreata do Dia do Motoris-
ta será evitada por mais um 
ano. Devido à pandemia, a 
intenção da Arquidiocese 
da Paraíba é conter aglome-
rações e, por isso, este ano 
apenas a missa de São Cris-
tóvão será realizada. 

A celebração do rito 
acontecerá no domingo 
(25), às 10h, na capela que 
homenageia o santo, na Rua 

São Cristóvão, 211, no bair-
ro de Jaguaribe. A cerimô-
nia seguirá os protocolos 
sanitários de contenção à 
covid-19 e respeitará 50% 
do limite de ocupação esta-
belecido por decreto.

Anualmente motoris-
tas de toda a capital se reu-
niam no Distrito Industrial 
e seguiam até a Capela de 
São Cristóvão para pedir 
pelo fim da violência no 
trânsito. Desde 2020, no en-
tanto, a carreata não pôde 
ser realizada por conta da 
covid-19 e este ano, mesmo 
sem o evento, o Sindicato 
dos Motoristas e Ajudantes 
de Entregas do Estado da 
Paraíba (Sindmae-PB) de-
cidiu paralisar suas ativida-
des no domingo. 

De acordo com o presi-
dente do Sindmae-PB, Mar-
cos Antonio Vieira, os pro-
testos são contra o reajuste 
no valor do diesel e a favor 
da melhoria nas condições 
de trabalho nas rodovias de 
todo o país. 

Carol Cassoli
Especial para A União

Vila Olímpica Parahyba, na 
capital, foi liberada para 

os adeptos das caminhadas 
nos horários das 5h às 
10h e das 15h às 19h, 

de segunda a sexta-feira, 
seguindo os protocolos de 

segurança sanitária

Praticantes das caminhadas afirmaram 
que pretendem retomar a frequência 
da prática de antes da pandemia

Foto: Evandro Pereira

A Companhia de Água 
e Esgotos da Paraíba (Cage-
pa) vai suspender o abas-
tecimento de água hoje, 
das 7h às 23h, nos bairros 
de Tambaú, Manaíra, São 
José e Bessa, na capital. De 
acordo com a Diretoria de 
Operação e Manutenção da 
Cagepa, a interrupção no 
fornecimento de água será 
necessária para que equi-
pes da companhia realizem 
serviços de limpeza e de-
sinfecção nos reservatórios 
da unidade R-09, que aten-
de essas localidades.

Ainda segundo a Com-
panhia, as manutenções 
preventivas e periódicas 
dos reservatórios adminis-
trados pelo órgão atendem 
portaria do Ministério da 
Saúde e garantem a quali-
dade da água distribuída 
aos paraibanos.

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

Manutenção 
deixa quatro 
bairros de JP 
sem água

Atividade educativa será realizada na Avenida Josefa Taveira, em Mangabeira

Foto: Evandro Pereira
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Ação pedagógica
Fundação Casa de José Américo apresenta nesta quarta-feira 
um debate virtual sobre as Ligas Camponesas na Paraíba 
para conteúdo educacional. Página 12
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Autor de uma literatura que 
privilegia a linguagem, João Gilber-
to Noll (1946-2017) é considerado 
um dos principais escritores brasi-
leiros contemporâneos. Prestigiado 
pela crítica especializada, ele não 
alcançou, todavia, o sucesso de 
público que garantiria segurança 
financeira para executar seu ofício 
com tranquilidade.

Na sua biografia recém-lan-
çada, João aos Pedaços (Diadorim, 
2021), o jornalista gaúcho Flávio 
Ilha mostra os dias de penúria do 
autor natural de Porto Alegre, que 
chegou a consumir apenas caldo ar-
tificial por falta completa de dinhei-
ro para alimentar-se. A obra aborda 
desde a infância, com a mãe opres-
sora que queria que ele fosse padre, 
a admiração de escritores como o 
argentino César Aira e o paulistano 
Daniel Galera, até os últimos dias na 
capital gaúcha.

O biógrafo entrevistou amigos, 
familiares, ex-namorados e ex-na-
moradas para compor o mosaico 
dos pedaços de Noll, referidos no 
título da obra. Somando depoimen-
tos e documentos, como cartas até 
então inéditas e rascunhos de tex-
tos, Ilha desenha a trajetória do ro-
mancista. O percurso não é narrado 
de modo linear, assim como a ficção 
do seu conterrâneo.

Autor de títulos como O Cego 
e a Dançarina (1980), Berkeley em 
Bellagio (2002) e O Quieto Animal 
da Esquina (1991), Noll é conhecido 

pela escrita obscena – escatológica 
até – que explora as vísceras da exis-
tência humana.

O trabalho de investigação so-
bre a vida do ficcionista revela par-
tes do que seria seu novo romance. 
Em 2015, o autor se afastou da sua 
rotina em Porto Alegre para tentar 
concluir a nova obra. Noll chegou 
a passar um mês em Florianópolis, 
na pousada de uma das irmãs, para 
escrever o livro. O texto, entretanto, 
permaneceu inacabado. Partes dele 
estão na biografia que chega ao pú-
blico, com a reprodução da primeira 
página, escrita à mão.

Noll usou caneta e caderno, 
já que havia perdido a senha para 
acessar o computador dado a ele 
pela então companheira, Magali 
Koepke. Ele conheceu Magali em 
2013, em uma oficina literária mi-
nistrada por ele. O romance inaca-
bado começa assim: “Abri a janela e 
vi um lençol branco balançando com 
a brisa da manhã. Era meu primeiro 
dia naquela pousada e não sabia 
muito bem o tempo que deveria fi-
car nela. Se fosse por mim não esta-
ria ali. Aliás, nem em lugar nenhum. 
É que chega um momento em que 
as relações se repetem e você tem a 
ideia de habitar um remanso inau-
gural onde as coisas todas estão por 
fazer e você precisa apenas de uma 
energia grande para pôr as oportu-
nidades em marcha, e, que, de fato, 
você as tem”.

A trama apresenta dois pares 
de irmãs gêmeas. O biógrafo associa 
as figuras à vida de Noll no período. 
“Isso porque a Magali é mãe de gê-

meos e ele estava convivendo muito 
bem com os filhos. Ele estava muito 
bem, uma vida tranquila”, diz Ilha.

Os tempos de paz dos últimos 
anos de vida do escritor são atri-
buídos à estabilidade do novo rela-
cionamento, indica a biografia. Era 
comum que Noll “brigasse e fizesse 
as pazes” sem motivos muito apa-
rentes, relataram as pessoas próxi-
mas ao biografado.

Uma das dificuldades do jor-
nalista ao escrever a biografia foi 
justamente localizar as tais pessoas 
próximas. “Ele era muito discreto 
nas relações pessoais. Nem a família 
muitas vezes sabia com quem ele 
andava”, explica Ilha. O biógrafo loca-
lizou um dos primeiros namorados 
de Noll, com quem ele manteve um 
relacionamento duradouro no Rio de 
Janeiro, na década de 1970. Agora ca-
sado com uma mulher e com filhos, o 
ex-namorado deu o depoimento sob 
a condição de anonimato.

“Eu era muito imaturo, mas 
amava a companhia do João, o seu 
temperamento melancólico. Era uma 
época de experiências e descobertas 

para mim, então foi um relaciona-
mento que se desenrolou natural-
mente. O João não tinha recursos, 
não tinha dinheiro para nada”, contou 
o namorado da época.

Noll não era apenas discreto, 
como muitas vezes “despistava” 
sobre seus relacionamentos. É o 
caso da sua relação com o também 
gaúcho Caio Fernando Abreu, por 
exemplo. “As relações com o Caio 
Fernando Abreu foram muito difí-
ceis de estabelecer, tanto que não 
consegui cravar na biografia que 
eles tiveram um caso amoroso. Tudo 
indica que sim, mas não há provas. 
Então, me preocupei em mostrar 
indícios coletados bem evidentes, da 
vida deles em Porto Alegre”, diz Ilha 
sobre os dois escritores.

Com a saúde mental fragilizada, 
Noll foi submetido a questionáveis 
tratamentos, tanto na juventude 
como na vida adulta. Na juventude, 
chegou a ser internado em um sana-
tório com rotina severa. O tratamen-
to conhecido como “choque insulíni-
co” o deixava inconsciente.

A obra também revela rela-
tórios de sua editora, mostrando 
números de vendas de livros. Nos 
meses seguintes à sua morte, A Fúria 
do Corpo vendeu 29 cópias. Os do-
cumentos mostram que Noll pouco 
recebia pelos livros, já que as vendas 
eram tímidas e a editora descontava 
os adiantamentos e direitos pagos 
pelas obras. “Ele devia para as edi-
toras, não conseguia recuperar os 
adiantamentos”, explica Ilha.

Após sua morte, entretanto, a 
recepção nos Estados Unidos de suas 

traduções ganhou força e sua litera-
tura acaba sendo referenciada como 
queer, ou seja, fora da normatividade 
das identidades sexuais.

Com muitas fotografias do ál-
bum de família, a biografia tem ainda 
uma foto feita por celular, o últi-
mo registro de Noll vivo. A foto de 
26 de março – ele foi encontrado 
morto poucos dias depois – foi feita 
pela atendente do Café Chaves, do 
qual era assíduo. Os funcionários 
estranharam sua ausência nos dias 
anteriores e, quando o ilustre cliente 
retornou, a atendente quis registrar 
para enviar a um colega.

A biografia conta ainda com 
textos não publicados, enviados por 
carta em 1969 ao amigo Celso Mar-
ques. “Eles constam no livro mais 
como um registro histórico, do pe-
ríodo de transição de Porto Alegre 
ao Rio de Janeiro, no final dos anos 
1960 e começo dos anos 1970. Nun-
ca deixaram de ser inéditos porque 
Noll não considerou como literatura 
dele. São experiências. Já é possí-
vel notar as quebras de sequência, 
ausência de personagem definido, 
fluxo de consciência, algumas coisas 
ele aproveitaria depois na literatura 
dele”, explica o biógrafo.

As cartas à família chamam 
mais atenção. Ele escrevia contando 
sobre os discos que ouvia, os livros 
que lia e escrevia. As cartas revelam 
algo importante que era a solidão. 
“Ele sofria com essa solidão, era de-
sesperador”, diz Ilha. Um sentimento 
de solidão tão grande que era conti-
nental, como o título de seu último 
romance, de 2012.

Livro retrata a
difícil trajetória de 
João Gilberto Noll
‘João em Pedaços’ mostra a complexa história por trás de um dos principais escritores brasileiros contemporâneos

Paula Sperb
Agência Estado

 As relações com o Caio 
Fernando Abreu foram 

muito difíceis de 
estabelecer, tanto que não 

consegui cravar na 
biografia que eles tiveram 

um caso amoroso 

Para compor o ‘mosaico’ da obra de Noll (ao 
lado), foram entrevistados amigos, familiares, 
ex-namorados e ex-namoradas do ficcionista 

gaúcho; livro apresenta também uma série de 
documentos, como cartas até então inéditas e 

rascunhos de seus textos
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Morando em Campina Grande nos anos 1960, 
sem dispor de televisão e das facilidades de hoje, 
como Netflix, contando apenas com duas salas de ci-
nema (havia outras na cidade, mas não as frequenta-
va) não me restavam muitas opções, uma vez que não 
era membro de nenhum dos cineclubes disponíveis 
na cidade, naquela época. Morria de inveja dos ami-
gos que podiam frequentar os cineclubes, mas tanto 
meu pai como meu noivo não aprovavam a minha 
participação neles (coisa de comunista, diziam, e eu 
não tinha como me filiar a nenhum deles).

Quando me mudei para João Pessoa, as coisas 
melhoraram: eu tinha mais autonomia e a convivên-
cia com os colegas da UFPB era bem mais criativa. 
Além disso, os ventos que sopravam na capital eram 
bem mais democráticos e menos machistas. Meu 
noivo, que já era então meu marido, também tinha a 
cabeça mais aberta e não cerceava meus passos tão 
estreitamente como o fizera em Campina Grande. E 
comecei a frequentar os cinemas Plaza e Municipal, 
as principais salas de exibição disponíveis na cidade. 
Mais tarde tivemos a opção do Cinema Tambaú, na 
praia que inclusive também passou a oferecer a opção 
do cinema de arte semanal. 

O Municipal foi pioneiro na adoção de uma pro-
gramação semanal dedicada ao “cinema de arte” 
exibindo, principalmente, cinema europeu. Era uma 
programação menos comercial, diferentemente do 
que era mostrado nas outras salas, onde prevalecia 
o cinema americano, de aceitação mais fácil, mais 
comercial, exigindo menos de nossos cérebros e de-
mandando pouco esforço interpretativo. O cinema 
sueco (Ingmar Bergman, por exemplo) e o cinema 
francês predominavam nessas programações. Como 
eu tinha sido uma aluna aplicada de francês, tendo 
frequentado a Aliança Francesa tanto em Campi-
na como em João Pessoa, logo aderi ao cinema de 
François Truffaut, Jean-Luc Godard e demais dire-
tores franceses. Na minha infância, foram os ato-
res e atrizes que me levaram às salas de cinema. Os 
galãs americanos como Rock Hudson, James Dean, 
Humphrey Bogart e as atrizes Liz Taylor, Debbie 
Reynolds, Sandra Dee, além de outros, figuravam no 
meu elenco de favoritos. 

Quando meu gosto mudou, amadureceu mais, 
foram os diretores que passaram a orientar o meu 
gosto. Dentre estes, destaco François Truffaut (1932-
1984) que fez a cabeça de muitos jovens da minha 
geração com filmes como Os Incompreendidos (1959) 
e Jules e Jim - Uma Mulher para Dois, filme ousado que 
sugeria um triângulo amoroso entre Jeanne Moreau, 
Oskar Verner e Henri Serre. A atriz Jeanne Moreau 
estava no auge da sua carreira e beleza e era, de 
certo modo, a locomotiva alegre e extrovertida que 
puxava a ação do filme. Jules e Jim marcou época e, 
é bom salientar que, trazendo no elenco um jovem 
ator alemão, sugeria, de certo modo, a cicatrização 
das feridas causadas pela Segunda Guerra e pela 
ocupação alemã na França. 

O jovem ator Jean-Pierre Léaud estrelou vários 
outros filmes de Truffaut, além de Os Incompreendi-
dos. Foi uma feliz parceria, que durou por tantos fil-
mes que o personagem Antoine Doinel, interpretada 
por Léaud é considerada por muitos como um alter 
ego do próprio diretor. 

Tudo isso me voltou à mente na semana passada 
quando revi Os Incompreendidos, que foi exibido pelo 
canal Arte 1.  E confesso que nunca tinha visto o fil-
me antes. Foi uma experiência com sabor de novidade 
para mim, embora já tivesse lido tantos artigos sobre 
o filme, nunca tinha tido a oportunidade de vê-lo.

Não é de admirar que a crítica de cinema tenha 
prosperado tanto na Paraíba nos anos 1960 e 70. No-
mes como Jurandir Moura, Willis Leal, Machado Bit-
tencourt surgiram nessa época e ficaram como mes-
tres de toda uma geração.

Cinema francês

Fundação Casa de 
José AméricoJanelas da História

A Casa de Zé e o fantástico 
mundo das obras raras

Você sabia que a Fundação Casa de 
José Américo (FCJA) guarda uma biblio-
teca de obras raras? Pois é. A coleção 
particular do seu patrono é uma sala de 
riquezas, um verdadeiro baú de tesouros, 
por ele deixada como herança para a socie-
dade paraibana. É justamente nela onde se 
encontram os maiores exemplares de sua 
fortuna crítica. 

Na biblioteca da Casa de Zé é possí-
vel mergulhar em um acervo bibliográfico 
repleto de obras raras, uma coleção que 
contempla diversas áreas do conhecimento 
humano, estimada em cinco mil volumes. 

Livros raros apresentam objetos 
cujos detalhes são pertinentes ao conhe-
cimento sobre uma época passada. Cada 
minúcia importa. O tipo de encadernação, 
o papel utilizado e a presença de ex-líbris, 
por exemplo, são pormenores que podem 
revelar mais do que o conteúdo 
do livro em si. Eles não são va-
lorizados unicamente pelo que 
trazem, mas pelo conjunto de 
fatores que o tornam único. 

A primeira edição de uma 
obra clássica é simbolicamente 
especial, vai além do seu teor 
descritivo. A história que ela 
conta pode ser facilmente re-
plicada nas edições que se se-
guem, mas é impossível copiar 
os fatores que tornam o exem-
plar da primeira edição um ob-
jeto tão único. 

Assim, o livro raro, com 
suas peculiaridades, passa a 
ser entendido como um bem 
que tem a necessidade a ser 

preservado, pois esses valores agregados 
garantem, ao seu detentor, o poder sobre 
uma parte da história. É esse “poder” que 
distancia o livro raro da noção comum de 
livro como suporte de informação. 

A posse desse material proporciona, 
aos leitores, um apelo pela conversação 
em proporções míticas. Isso demonstra a 
importância das obras raras. São artefatos 
que ganham valor com a sua “idade avan-
çada”, independentemente de sua relativa 
utilidade, pois o seu significado vai além 
do que se pode observar materialmente. 
Nessa linha de pensamento, observamos 
as obras raras como representantes “vivos” 
de uma época que já não existe mais.

No entanto, a coleção de obras raras 
da FCJA não se restringe aos livros. Ela 
também abriga mapas, medalhas e revis-
tas, entre outros. Componentes que ex-
pressam importância para a memória do 
conhecimento e o seu alto valor de mer-

cado (o seu valor único) não deve ser en-
tendido meramente como financeiro, mas 
como estima da obra para a comunidade 
que a utiliza.

O apego que temos aos livros raros 
não se dá pela superioridade da sua forma, 
pois são destituídos de valor de uso, mas 
pela tradição que eles carregam. São obje-
tos que, mesmo ultrapassados e sem uma 
finalidade clara, ganham valor no imaginá-
rio coletivo. 

Com o tempo, eles passam a ser expe-
rimentados como objetos singulares, que 
não servem apenas para uso prático, mas 
para serem expostos ao olhar e à pesquisa, 
o que os torna preciosidades dotadas de-
significado valor sentimental.

Esse objeto (o livro raro) exige cui-
dado e preservação, por se tratar de sub-
sídioimportante para a conservação da 
memória humana. Inclui-se entre os pro-
jetos da FCJA a digitalização de obras ra-

ras, para que seja possível 
dinamizar o acesso a esses 
documentos, colocando
-os em uma plataforma de 
acesso eletrônico, dimi-
nuindo, assim, o uso dos 
seus originais.

Além de todos esses 
elementos existentes, a bi-
blioteca da Casa de Zé se viu 
transformada em fabuloso 
portal que se abre para um 
mundo fantástico, onde o 
próprio José Américo con-
fessava beber na fonte do sa-
ber. Era nesse lugar encanta-
do que ele ouvia o sussurro 
de outras vozes a inspirar 
sua história de vida.

Karin Picado

Lima
Professora e poetisa - vitorialr@gmail.com

Vitória

Colunista colaboradora
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Jean-Pierre Léaud em ‘Os Incompreendidos’ (1959), de François Truffaut

Gi Ismael
gi.ismael@gmail.comGi com Tônica

Muitos cresceram assis-
tindo episódios diários de 
suas telenovelas preferidas 
com direito a spoilers à von-
tade nas seções dos jornais. 
Eram para lá de 200 capítu-
los no ano! Contar o que ia 
acontecer era até um favor. 
Quando os canais abertos e 
fechados aderiram de vez ao 
formato das séries semanais, 
vimos (quase sempre) a qua-
lidade das produções aumen-
tando e, com ela, a expectativa 
para o capítulo da semana da 
semana seguinte. 

As séries de dez tempo-
radas, com 25 episódios de 
50 minutos cada, graças ao imediatismo e excesso de informa-
ções absorvidaspelo público (sem contar com as cargas horá-
rias exploratórias dos roteiristas) deu espaço para programas 
com menos capítulos e produções por vezes cinematográficas. 
E então vieram os serviços VOD (Video on Demand). A moda 
era maratona de séries.

Ficamos tão mal acostumados com os catálogos diversos 
e gigantescos que só esperam nosso “play” que “expectativa” 
por um novo episódio semanal virou “ansiedade”. No meio de 
todo esse rebuliço, as produções cinematográficas continua-
ram com seus calendários de lançamentos anuais. E se existe 
alguma mudança mercadológica por vir, a rodada teste acon-
teceu neste mês na Netflix.

A plataforma de streaming lançou a trilogia Rua do Medo, 
um título original Netflix, e ao invés do público demorar de-
morar três anos para acompanhar a história, só foram neces-
sárias três semanas: Rua do Medo - 1994 foi lançada no dia 2 
de julho; Rua do Medo - 1978 estreou em 9 de julho e Rua do 
Medo - 1666 fechou o ciclo em 16 de julho. 

Filme em série, minissérie limitada ou série fílmica? Esteti-
camente, Rua do Medo tem o padrão cinematográfico da maior 
parte das séries Netflix. Muito se fala na Academia em “produ-
ção industrial” e a trilogia fílmica soa como um novo modelo 
carregado disso. A série tem algumas coisas sofríveis como a 
trilha sonora por diversas vezes deslocada ou alta demais, e 
outras bem medianas, como a maioria das atuações. O caráter 
mercadológico também é utilizado nas obras homônimas que 
originaram o filme. A série Rua do Medo, de R. L. Stine, foi pu-

blicada entre 1989 e 2014 
e, desde então, mais de 51 
títulos (desses, 16 traduzi-
dos para o português) fo-
ram lançados e 80 milhões 
de cópias vendidas.  

A trilogia de terror 
de Leigh Janiak acompa-
nha um grupo de amigos 
residentes da cidade de 
Shadyside, um local su-
postamente amaldiçoado 
que fica vizinho à cidade 
próspera de Sunnyvale. A 
jovem Deena (Kiana Ma-
deira) e sua namorada 
Sam (Olivia Scott Welch) 
se deparam com aconte-

cimentos misteriosos após um acidente de carro. Acontece 
que, durante três séculos, a fictícia Shadyside foi palco dos 
mais horrorosos crimes em série e caberá ao grupo de amigos 
tentar quebrar a maldição. Cada filme contextualiza a vida da 
bruxa Sarah Fier até que conhecemos sua origem.

Rua do Medo é do gênero slasher e homenageia grandes 
clássicos do estilo, como Pânico (1996), O Massacre da Serra 
Elétrica (1974) e Halloween (1978), tanto que traz apresenta 
logo um punhado de vilões mascarados de uma vez só. Dito 
isso, a trilogia não vai conseguir te fazer ter pesadelos ou sen-
tir calafrios e também não apela para os sustos. Mas então por 
que assistir? Porque Rua do Medo é um filme pipoca que faz 
divertir pelo gore, o roteiro interessante e a história envolven-
te, tornando os longas um tipo de “aventura de terror”, como 
It - A Coisa (2017).

Dou para a trilogia Rua do Medo uma nota sólida de 6/10. 
Filmes divertidos e nada pretensiosos, com mensagens inte-
ressantes e narrativa redondinha, com uma previsibilidade 
mais nítida apenas no terceiro filme da série, sustentando 
bem o mistério ao longo dos dois primeiros filmes. 

Assista sem pretensão de um novo clássico do terror. Pe-
gue sua pipoca e aproveite! 

nnnnnnnnnn 

Hoje sopramos velinhas: você acaba de ler a coluna Gi 
com Tônica de n.° 100! Obrigada por me acompanhar até aqui 
e “vamosimbora” para as próximas 100!

‘Rua do Medo’ e a experiência 
dos filmes em série

Foto: Divulgação

‘Rua do Medo - 1994’ é primeiro longa de três que estão sendo lançados semanalmente

Foto: Roberto Guedes

Parte do acervo de livros na 
Fundação Casa de José Américo, 

em João Pessoa 
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Virou Carlinhos, porque nas redondezas de seu sítio 
havia outros dois Carlos. Dois homenzarrões brutos e gros-
sos como papel para embrulhar prego. Esses nem eram 
parentes e a semelhança parava por aí. Já o nosso Carlos, 
o Carlinhos, não era um tiquinho de gente como possa pa-
recer, apenas era menor que os outros dois Carlos. Natural 
então, que o diminutivo fosse acoplado ao nome.

Já o Ferradura, veio pelas atividades que Carlinhos 
exercia para ganhar o tal do pão de cada dia. Explico. Car-
linhos cuidava de cavalos e os criava para negociar. Nada 
daqueles potros de alta linhagem: o quarto de milha, o 
manga larga marchador, o andaluz, o crioulo, o árabe ou 
qualquer coisa assim; criava uns cavalos piquiras para pu-
xar charrete, girar pipa em olaria ou para tarefas em lida 
na roça que não exigisse muitos predicados da montaria. 
Rocins, como diria Cervantes. 

No trato, Carlinhos sabia escovar seus ginetes, aplicar 
vacinas, cuidar dos cascos rachados, colocar ferraduras e 
até ministrar alguma medicação quando seus pangarés 
apresentassem algum desconforto.

O que não disse ainda é que Carlinhos era muito es-
perto para negociar e dar palpites na criação dos vizinhos. 
Era o que poderíamos chamar de “bico doce”, um danado. 
Trapaceava. Mas para todo mundo nas vizinhanças, quem 
entendia de cavalos, para negociar e cuidar era o Carli-
nhos; ou seja, o Carlinhos Ferradura. Mas houve quem se 
deu mal em confiar nessas supostas habilidades. Daí vie-
ram os dois causos que tentarei relatar.

Primeiro causo
Zé Belarmino era vizinho próximo de Carlinhos Fer-

radura. As propriedades faziam suas divisas pelo córrego 
Lambari e parava por aí a proximidade desses dois vizi-
nhos, isso porque Zé desconfiava das espertezas de Carli-
nhos. Mas um dia, a égua do primeiro estava de potrinho 
novo e a pobre andava dando sinais de anemia, com difi-
culdade de amamentar o filhote. Belarmino resolveu tes-
tar as tão propaladas virtudes veterinárias do segundo; 
ou seja, de Carlinhos. E foi pedir socorro.

– Minha égua tá parida, mas tá tendo muita fraqueza. 
Tô tendo que dar leite de cabra na mamadeira pro potrinho 
– explicou Zé.

– Uma égua minha também teve esse “pobrema”.
– E o que você deu pra ela?
– Misturei uns remédios pra febre, um vidro de xarope 

Moura Brasil, Biotônico Fontoura, penicilina e mais umas 
coisas. Dei pra ela. Tomou num gole só.

– Prepara uma mezinha dessa pra mim que vou levar.
Carlinhos preparou o caldo e ainda cobrou quinhen-

tos cruzeiros pela consulta e pelo aviamento da receita.
Dois dias depois aparece Zé Belarmino todo cheio 

de razão.
– Dei o seu remédio pra minha égua e ela morreu as-

sim que bebeu.
E Ferradura:
– A minha também.

Segundo causo
Apareceu um sujeito na propriedade de Carlinhos Fer-

radura querendo comprar cavalo.
– Pra lida ou pra montar? – quis saber Carlinhos.
– Pra montar. É pro meu neto que tá chegando esses 

dias. O piá só tem dez anos e preciso de um cavalinho man-
so e bom de andadura – disse o freguês arrastando sotaque 
dos pampas.

– Tenho esse aqui – mostrou um baio para o freguês e 
este (o freguês) logo mostrou simpatia pelo pingo – coloco 
sela pro senhor experimentar.

– Bhá, pois faça isso, quero ver que passo tem este pin-
go? Marchador?

– Marchador sim. Mais que isso. É marchador do passo 
picado – reforçou Ferradura.

O gaudério montou e nem precisou esporar porque o 
danadinho pegou marcha ligeiro. Realmente não era ani-
mal de trote rústico, era um marchador de primeira. Do 
passo picado!

Tempinho depois o freguês chegou de volta, apeou e 
começou a examinar a montaria.

– Gostei da marcha. Vejo também que não tem nem ci-
catriz de berne. Quantos anos tem este pingo?

– Tem três anos. Gostou? Se for comprar examine bem 
que sou muito cuidadoso nos negócios.

O guasca disse que estava tudo em ordem. Acertaram 
valores. Tudo pago à vista e ali no cacau, dinheiro. Nada de 
cheque ou outras trapalhadas. 

Um dia depois aparece o gaúcho.
– Tu vai me desculpar. Mas está faltando um dente 

no pingo!
E Ferradura:
– O senhor queria o animal pro seu neto montar ou 

pra ver o cavalo assobiar?
E ficou tudo por isso mesmo.

Carlinhos
Ferradura

em destaque
Crônica

Luiz Augusto de Paiva
guthov@gmail.com

Colunista colaborador

Literatura

Último romance de José Lins do Rego 
(1901-1957), publicado em 1953, o livro  
Cangaceiros é o tema da edição do ‘Painel 
Funesc Especial’, que a Fundação Espaço 
Cultural da Paraíba realiza hoje, com trans-
missão ao vivo a partir das 19h30, pelo 
canal do YouTube da instituição (/funes-
cpbgov), com a participação do escritor, 
professor e mestre em sociologia, Cauby 
Dantas. Durante o evento, que comemora 
os 120 anos de nascimento do autor parai-
bano através do Ano Cultural promovido 
pelo Governo do Estado, o convidado vai 
debater sobre a obra com o jornalista 
Jãmarrí Nogueira.

“Eu vou abordar os aspectos socioló-
gicos, históricos, culturais e antropológicos 
de Cangaceiros, o último dos 12 romances 
publicados por José Lins do Rego”, resume 
o convidado. “É uma obra importante e 
interessante porque, com esse livro, o au-
tor, que ficou mais consagrado com o lan-
çamento dos seis romances do chamado 
‘Ciclo da Cana-de-Açúcar’, vai apontar para 
outros temas, mudando para outro cenário 
geográfico e cultural que é o do sertanejo, 
marcado pelo latifúndio, o coronelismo, o 
cangaço e o misticismo religioso”, explica 
Cauby Dantas, que atualmente é professor 
de Sociologia do Departamento de Ciên-
cias Fundamentais e Sociais (DCFS), no 
Centro de Ciências Agrárias da Universi-
dade Federal da Paraíba (UFPB), na cidade 
brejeira de Areia.

Dantas lembrou que o próprio José 
Lins do Rego chegou a dizer que Canga-
ceiros é uma continuação de outra obra 
que José Lins já havia publicado em 1938, 
Pedra Bonita, e mostra o misticismo re-
ligioso. “Não sou crítico literário, mas 
a literatura é uma grande fonte para o 
conhecimento sociológico e eu prefiro ler 
um romance bem escrito, que dá noção 
da beleza, do que é um texto sociológico. 
Acho que a literatura deveria ser um 
direito universal ao ser humano, assim 
como o direito às três refeições. Quando 
leio uma obra procuro enxergar as ques-
tões sociológicas, culturais e históricas e 
é por isso que vou abordar esses aspectos 
durante o painel da Funesc”. 

O professor, que possui bacharelado 
em Ciências Sociais e mestrado pelo Pro-
grama de Pós-Graduação em Sociologia, 

ambos pela UFPB, também justificou a ra-
zão de considerar Cangaceiros uma obra 
importante. “Com esse livro, José Lins do 
Rego ampliou a perspectiva da sua visão, 
saindo das várzeas do Rio Paraíba, da 
Zona da Mata, para abordar outros temas, 
como o cangaço e o misticismo religioso. 
O próprio José Lins chegou a escrever 
uma crônica, publicada na imprensa do 
Rio de Janeiro, apontando que os can-
gaceiros e os coronéis, proprietários de 
fazendas, eram os governadores da Caa-
tinga. O protagonista do livro é Aparício 
Vieira, chefe do bando de cangaceiros, 
que agia violentamente, nos sertões, e é 
um personagem nitidamente inspirado 
em Lampião”, disse Cauby Dantas. 

Outro elemento importante para o 
professor no livro que será debatido é a vo-
lante policial, que caçava os cangaceiros e 
chegava a cometer arbitrariedade como os 
mesmo. “Eles também saqueavam, rouba-
vam, matavam e estupravam as filhas nas 

casas da população onde chegavam, numa 
região sertaneja pobre e seca. E mais um 
elemento importante em Cangaceiros são 
os coiteiros. O cangaço não teria durado 
tanto se não fosse a figura dos coiteiros, 
fazendeiros, coronéis que abrigavam os 
cangaceiros, lhes forneciam munição e se 
valia deles para combater os rivais políti-
cos”, destacou Cauby Dantas.

Último romance de Zé Lins 
será debatido em painel

Foto: Divulgação

Mestre em sociologia, o professor Cauby Dantas 
vai abordar os aspectos sociológicos, históricos, 
culturais e antropológicos em ‘Cangaceiros’

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

Funesc no YouTube

EstrEias

spacE Jam: Um Novo LEgado (Space Jam: 
A New Legacy. EUA. Dir: Malcolm D. Lee. Comédia e 
Infantil. Livre). Uma inteligência artificial sequestra 
o filho de Lebron James e envia o lendário jogador 
dos Los Angeles Lakers para uma realidade parale-
la, onde vivem apenas os personagens de desenho 
animado da Warner Bros. Para resgatar o seu filho, 
ele precisará vencer uma partida épica de basquete 
contra superversões digitais das maiores estrelas da 
história da NBA e da WNBA. Para essa missão, King 
James terá a ajuda de Pernalonga, Patolino, Lola 
Bunny, dentre outros personagens. CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 2 (dub.): 13h40 - 16h30 - 19h15; CINÉPO-
LIS MANAÍRA 11 - VIP: 15h40 (dub.); 18h30 (leg.); 
CINÉPOLIS MANGABEIRA 3 (dub.): 13h45 - 16h30 
- 19h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 15h50 
- 18h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 2 (dub.): 14h45 - 
16h50 - 19h; CINE SERCLA PARTAGE 3 (dub.): 
15h45 - 17h50 - 20h.

coNtiNUaÇÃo

os croods 2 - Uma Nova Era (The Croods: 
A New Age. EUA. Dir: Joel Crawford. Animação, 
Aventura e Comédia. Livre). Em busca de um habitat 

mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que 
atende todas as suas necessidades. Entretanto, ou-
tras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, 
uma família que se considera melhor e mais evoluí-
da. À medida que as tensões entre os novos vizinhos 
começam a aumentar, uma nova ameaça impulsio-
na os dois clãs em uma aventura épica que os força 
abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro 
e construir um futuro juntos. CINÉPOLIS MANAÍRA 
5 (dub.): 13h30 - 15h50; CINÉPOLIS MANGABEIRA 
4 (dub.): 13h30; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 
14h40; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 15h40.

vELozEs E FUriosos 9 (F9 The Fast Saga. EUA. 
Dir: Justin Lin. Ação e Aventura. 14 anos). Dominic 
Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vi-
vem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas 
eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu 
irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de 
um assassino habilidoso e motorista excelente, que 
está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize The-
ron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, 
Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, 
inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam 
estar morto. CINÉPOLIS MANAÍRA 8: 14h30 (dub.) 
- 16h40 (dub.) - 20h45 (leg.); CINEPÓLIS MANGA-
BEIRA 2 (dub.): 14h15 - 17h30 - 20h45; CINE SER-

CLA TAMBIÁ 1 (dub.): 18h; CINE SERCLA TAMBIÁ 3 
(dub.): 15h; CINE SERCLA TAMBIÁ 4 (dub.): 16h30 
- 19h15; CINE SERCLA PARTAGE 1 (dub.): 17h30 - 
20h15; CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 16h; CINE 
SERCLA PARTAGE 5 (dub.): 19h.

viúva NEgra (Black Widow. EUA. Dir: Cate 
Shortland. Ação e Aventura. 12 anos). Ao nascer, 
a Viúva Negra, então conhecida como Natasha 
Romanova (Scarlett Johansson), é entregue à KGB, 
que a prepara para se tornar sua agente suprema. 
Porém, o seu próprio governo tenta matá-la quan-
do a União Soviética se desfaz. CINÉPOLIS MANA-
ÍRA 4 (leg.): 18h15 - 21h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 
7 (dub.): 13h50 - 16h50 - 19h50; CINÉPOLIS MA-
NAÍRA 9 - MacroXE (dub.): 15h - 18h - 21h; CINE-
PÓLIS MANAÍRA 10 - VIP (leg.): 14h15 - 17h15 
- 20h15; CINÉPOLIS MANAÍRA 11 - VIP (leg.): 
21h10; CINÉPOLIS MANGABEIRA 1 (dub.): 15h 
- 18h - 21h; CINÉPOLIS MANGABEIRA 4 (dub.): 
21h15; CINÉPOLIS MANGABEIRA 5 (dub.): 14h - 
17h - 20h; CINE SERCLA TAMBIÁ 1 (dub.): 15h15; 
CINE SERCLA TAMBIÁ 3 (dub.): 17h50; CINE SER-
CLA TAMBIÁ 5 (dub.): 14h30 - 17h- 19h30; CINE 
SERCLA PARTAGE 2 (dub.): 15h30 - 18h - 20h30; 
CINE SERCLA PARTAGE 4 (dub.): 18h50; CINE SER-
CLA PARTAGE 5 (leg.): 16h15.

Em cartaz
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A Fundação Casa de José 
Américo (FCJA) apresenta 
nesta quarta-feira de forma 
virtual um debate sobre o 
tema “Mística - Memorial da 
Democracia”, dentro da pro-
gramação da Semana das Li-
gas Camponesas. A ação de ca-
ráter pedagógico tem o intuito 
de trabalhar o conteúdo da 
educação para a democracia 
no currículo das escolas rurais 
e urbanas da rede municipal 
de ensino nas cidades parai-
banas de Sapé e Sobrado. 

O evento será transmi-
tido a partir das 19h pelos 
canais oficiais da FCJA e da 
Associação dos Docentes da 
UFPB (ADUFPB), no YouTu-
be, e visa celebrar a memória 
das Ligas Camponesas na 
perspectiva da educação li-
bertadora, articulando com 
estudantes, professores, mili-
tantes sociais e trabalhadores 
do campo e da cidade.

Durante a programação 
de hoje à noite será exibido 

parte do acervo do Memorial 
da Democracia. O material 
em vídeo foi constituído a 
partir de audiências públicas 
e oitivas mais reservadas da 
Comissão Estadual da Verda-
de e da Preservação da Me-
mória do Estado da Paraíba. 
A Comissão gravou os depoi-
mentos dos filhos e familiares 
dos perseguidos das Ligas, 
como João Pedro Teixeira e 
Elizabeth Teixeira, Pedro Fa-
zendeiro e Nego Fuba. “Nós 
temos muitos depoimentos 
sobre o que eles sofreram de 
perseguição, da situação em 
que ficaram após os assas-
sinatos de seus pais, princi-
palmente”, adianta a gerente 
executiva do Arquivo da FCJA, 
presidente da Comissão da 
Instalação do Memorial da 
Democracia e professora Lú-
cia Guerra.

Compõem ainda a mes-
ma mesa os debatedores a 
socióloga Fernanda Rocha, a 
jornalista Sheila Raposo e a 
historiadora Suelen Andra-
de. A apresentação faz parte 
de um painel sobre “Lugares 

de Memória” e deve contar 
ainda com a apresentação do 
tema “Memória visual com o 
uso de fotografias, imagens, 
reportagens, documentos, 
livros, cordéis e poesia sobre 
o movimento das Ligas Cam-
ponesas”, para o qual foram 
convidados Antônio Almei-
da, Zezita Mattos, Giovanni 
Meirelles e Normando Junior. 
Está programada ainda uma 
atividade cultural com o mú-
sico João Muniz.

Influenciados pela ex-
periência das Ligas Campo-
nesas do Engenho Galileia, 
no estado de Pernambuco, 
os camponeses João Pedro 
Teixeira, João Alfredo Dias 
(o Nego Fuba) e de Pedro 
Inácio de Araújo (Pedro 
Fazendeiro), fundaram em 
1958, a Associação dos La-
vradores e Trabalhadores 
Agrícolas de Sapé. As Ligas 
Camponesas de Sapé, como 
ficaria conhecida a associa-
ção, tinham como objetivos 
iniciais prestar assistência 
social aos arrendatários e 
pequenos proprietários ru-

rais e defender seus direitos. 
Apesar de a organização ter 
surgido há mais de 60 anos e 
ter sido extinta com o Golpe 
Militar de 1964, muitas dis-
cussões permanecem atuais 
e pertinentes.

“A luta dos trabalhadores 
da terra continua e é per-
manente. Todo trabalhador 
do campo continua enfren-
tando problemas semelhan-
tes. Os direitos trabalhistas 
que o operário urbano tem, 
o camponês ainda enfrenta 
para assegurá-lo”, contextua-
liza Lucia Guerra.  Para ela, 
o Movimento dos Sem Terra 
(MST) pode ser considerado 
um dos herdeiros das Ligas 
Camponesas, mas o debate 
vai além dessa perspectiva 
e trata da própria democra-
cia. “Nós temos uma expan-
são da agricultura familiar, a 
continuação desse pequeno 
produtor. A questão agrária 
é atual e por isso é importan-
te tratar com nossos alunos 
de hoje esse problema, mas 
puxando esse histórico que 
vem de longe, trazendo que 

quem lutou naquele tempo, 
foi torturado e perdeu a vida 
lutando por um ideal que não 
era individual”, destaca.

Outra conjuntura polí-
tica que atesta a atualidade 
do tema é a vigência atual de 
um governo associado com 
as ideias da extrema-direita e 
da criminalização dos movi-
mentos populares em defesa 
da reforma agrária. “Vivemos 
uma conjuntura de perdas de 
direitos, censura, com muitas 
características de uma ditadu-
ra. Nós não podemos dizer que 
estamos vivendo em uma dita-
dura, mas as ações que estão 
sendo postas se assemelham 
mais a um regime de força que 
a um regime democrático”, 
pontua Guerra. “É muito per-
tinente fazer essa discussão 
para que a juventude possa, 
em estando consciente, não 
permitir que se repita a insta-
lação de um regime autoritário 
no Brasil”.

O evento continua sua 
programação até a próxima 
sexta-feira (dia 23) com ativi-
dades que começam a partir 

das 14h dando espaço para 
temas como “Rezadeiras do 
Campo - Raízes culturais da 
terra”, “Romaria das Ligas 
Camponesas - A Educação na 
Trilha da Liberdade, Projeto 
Didático”, “Transversalidade 
das Ligas Camponesas, “Na-
vio Negreiro - Jailson Candi-
do”, “Pai Nosso dos Mártires 
– Ancelmo Rodrigues Silva e 
João Muniz”.

O encerramento está pro-
gramado para às 21h30, com a 
presença da  professora Maria 
de Nazaré Tavares Zenaide 
(NCDH-PPGE-UFPB) e de Pau-
lo Roberto Palhano Silva (GE-
PeeeS-UFPB).

FCJA celebra a memória das 
Ligas Camponesas na Paraíba

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

Casa de José Américo apresenta nesta quarta-feira um debate virtual sobre o tema com conteúdo educacional
Joel Cavalcanti 
cavalcanti.joel@gmail.com

Através do QR Code acima, 
acesse o canal oficial da 

FCJA no YouTube

Da esq. para dir.: mesa remota será composta pela gerente executiva do Arquivo da FCJA e presidente da Comissão da Instalação do Memorial da Democracia, Lúcia Guerra, a socióloga Fernanda Rocha, a jornalista Sheila Raposo e a historiadora Suelen Andrade

Fotos: Divulgação

Entre os grandes sucessos de Piaf
Quando eu tinha, mais ou menos, 

15 a 16 anos de idade, na faixa da 
música internacional divulgada 

no rádio, os EUA e a França tinham quase a 
mesma preferência. Tanto que era equivalente 
a procura por ‘I can’t stop loving you’, com Ray 
Charles, e ‘Et maintenant’, com Gilbert Bécaud. 
No cinema, os filmes franceses lotavam as ca-
sas com Brigitte Bardot, Alain Delon, Mylène 
Demongeot, Yves Montand, Jeanne Moreau e 
outros. Na literatura, era enorme a procura 
por Jean-Paul Sartre, sua mulher, Simone de 
Beauvoir, André Malraux, Jean Genet, Jean 
Anouilh, Maurice Druon, Alain Robbe-Grillet, 
Michel Foucault, Françoise Sagan, André Gide 
(este escreveu Os moedeiros falsos, conside-
rada uma das 100 obras fundamentais da 
literatura mundial)... Não esqueci que, no Cine 
Plaza, era exibido, entre os trailers e o filme 
da sessão, o telejornal Les actualités françaises 
(narrado em português).

Foi nessa época que comecei a escutar 
três sucessos de Édith Piaf  (ilustração) no 
rádio: ‘La vie en rose’, ‘Hymne à l’amour’ e 
‘Non, je ne regrette rien’.

nnnnnnnnnn
 
O que eu mais gostava – e acho que toda 

a minha geração – era o ‘Hymne à l’amour’. 

Eu e familiares morávamos em Tambaú, na 
praça Santo Antônio, onde depois foi cons-
truído o edifício de mesmo nome, logo antes 
do Grupo Escolar Presidente João Pessoa. 
Éramos vizinhos da família do Dr. Vicente 
Trevas.  Três vezes por semana, à noite, ami-
gos comuns reuníamos lá para escutar, entre 
outros, discos de Ray Conniff, Trio Irakitan, 
Agostinho dos Santos, Johnny Mathis, Frank 
Sinatra, Gilbert Bécaud, Rita Pavone e (com 
muita emoção) Édith Piaf. Em raras ocasi-
ões, Dr. Trevas permitia que tomássemos 
algo com álcool. O silêncio era completo 
quando Édith Piaf começava a cantar o ‘Hino 
ao amor’: “Le ciel bleu sur nous peut s’effon-
drer, / et la terre peut bien s’écrouler, / Peu 
m’importe. Si tu m’aimes, / Je me fous du 
monde entier”...

nnnnnnnnnn

Permitam-me. Compreendam. Inclusi-
ve os que são mais novos e têm menos de 
35 anos de idade. Permitam a transcrição 
das três últimas estrofes traduzidas de 
‘Hymne à l’amour’:

“Eu iria até o fim do mundo, / Eu tin-
giria meus cabelos em loiro, / Se você me 
pedisse. / Eu iria desprender a lua, / Eu 
iria roubar a fortuna, Se você me pedisse. 

/ Eu renegaria a minha pátria, / Eu rene-
garia os meus amigos, / Se você me pe-
disse. / Podem muito bem rirem de mim, 
/ Eu faria o que quer que seja, / Se você 
me pedisse. / Se um dia a vida te arrancar 
de mim, / Se você morrer, se você estiver 
longe de mim, / Pouco me importa, se 
você me ama, / Pois eu morreria também.  
/ Nós teríamos para nós a eternidade, / 
No azul de toda a imensidão. No céu, mais 
nenhum problema. / Meu amor, você acha 
que a gente se ama?”. 

O motivo deste texto literário, musical 
e amoroso é porque até hoje nunca deixei 
de amar.

nnnnnnnnnn

Vale lembrar que há 37 anos – em 
maio de 1983 – Bibi Ferreira estreou Piaf 
- A vida de uma estrela da canção, com 
direção de Flávio Rangel e grande elenco. 
Com temporadas de absoluto sucesso no 
Rio e em São Paulo, reuniu mais de 700 
mil espectadores. 

Em 2000, o espetáculo foi apresentado 
em Paris. Na plateia muitos famosos, entre 
eles Michel Rivegauche, compositor de gran-
des sucessos de Piaf.

Enfim, como Piaf, continuemos a amar.

Imagem: Divulgação
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Projeto “Nordeste Acolhe” será apresentado às assembleias legislativas dos estados nordestinos e já conta com apoio na PB

O governador João Aze-
vêdo (Cidadania) e demais 
governadores do Nordeste 
anunciaram ontem a criação 
de um auxílio social de R$ 500 
que será pago nos nove estados 
da região aos filhos que ficaram 
órfãos devido à morte dos pais 
ou responsáveis por covid-19. 
Na Paraíba, a iniciativa deve 
atender a 740 pessoas.

Para virar lei, o projeto de-
nominado “Nordeste Acolhe” 
será enviado às assembleias 
legislativas no mês de agosto. 
Os parlamentares paraibanos 
já sinalizaram que irão apoiar a 
aprovação do texto. O deputado 
estadual e líder do Governo, 
Wilson Santiago Filho (PTB), 
anunciou que irá contribuir 
para que o auxílio, que será 
avaliado pela Casa, se torne 

realidade. “Já me disponho a 
contribuir para que o projeto 
seja aprovado na Assembleia 
Legislativa e vire realidade para 
ajudar a quem mais precisa”, 
ressaltou Wilson Filho. 

O parlamentar ressaltou 
ainda a sensibilidade do proje-
to. “Quase 9 mil paraibanos já 
perderam suas vidas para a co-
vid-19 e muitos deles deixaram 
filhos que estão enfrentando 
sérias dificuldades financeiras”. 

Segundo o governador 
João Azevêdo, apesar das per-
das serem irreparáveis, essa 
será uma forma de prestar 

assistência para as crianças 
e adolescentes que ficaram 
desamparados com a mor-
te dos pais. “A pandemia nos 
trouxe perdas irreparáveis e, 
infelizmente, muitas crianças 
e adolescentes perderam seus 
pais para o coronavírus e nós 
temos o compromisso social 
de prestar essa assistência e 
ajudar a eles e seus familiares, 
garantindo direitos. Esse é um 
esforço conjunto dos governa-
dores da nossa região para am-
parar quem necessita do nosso 
cuidado e atenção”, frisou. 

O “Nordeste Acolhe” foi 
aprovado pelos governadores 
na última segunda-feira (19), 
através de uma reunião virtual 
do Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento Sustentável 
do Nordeste (Consórcio Nor-
deste). O valor mensal será dis-
ponibilizado aos órfãos até eles 
completarem a maioridade.

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Iluska Cavalcante 
cavalcanteiluska@gmail.com

Governador anuncia auxílio de 
R$ 500 para órfãos da covid-19

Novos rumos 
Presidente nacional do Podemos comenta sobre aproximação da legenda, 
na Paraíba, com base governista. Renata Abreu (SP): “Meta é consolidar a 
legenda na base aliada do governador João Azevêdo“ Página 14
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Iniciativa deve beneficiar 
mais de 740 pessoas 

cujos pais e mães foram 
vítimas da covid

Governador João Azevêdo destacou o compromisso social dos estados de prestar assistência às crianças e adolescentes

Foto:José Marques/Arquivo SecomPB

Protocolo assinado

Encontro em Campina marca 
desenvolvimento industrial

A área industrial do 
Complexo Aluízio Cam-
pos, em Campina Gran-
de, deve avançar no de-
senvolvimento da sua 
infraestrutura, através de 
um protocolo de intenção 
que foi assinado na última 
segunda-feira (19), entre 
Secretaria de Turismo e 
Desenvolvimento da Pa-
raíba, a Companhia de De-
senvolvimento da Paraíba 
(CINEP), e a Prefeitura de 
Campina Grande.

Segundo avaliação do 
secretário de Desenvolvi-
mento do Estado, Gustavo 
Feliciano, o investimen-
to realizado nos polos 
industriais de Campina 
Grande trará desenvol-

vimento econômico para 
todo o Estado. “Nós temos 
três distritos industriais, 
além do Aluízio Campos, 
a ideia é somar esforços 
e trabalhar conjuntamen-
te. A gente vai trabalhar 
tanto no varejo, como na 
indústria, utilizando essas 
áreas”, disse.

O trabalho do gover-
no do Estado será focado 
em realizar a captação de 
recursos, e alinhamento. 
“Nos foi apresentado o 
projeto, nós conhecemos a 
planta, a demanda, que os 
empresários tem naquela 
área. E ficamos de sentar 
novamente com a agente 
de desenvolvimento para 
alinhar tanto na captação 
como viabilização”, co-
mentou o secretário.

De acordo com o pre-

feito de Campina Grande, 
Bruno Cunha Lima (PSD), 
as pequenas e médias 
empresas também serão 
beneficiadas. “Nosso mas-
terplan está desenhando 
o modelo de desenvolvi-
mento que queremos para 
a cidade. Estamos tendo o 
cuidado na seleção das in-
dústrias, para que nossas 
empresas, pequenas e mé-
dias, tenham crescimen-
to. Queremos estimular a 
formação de cooperativas 
e lançar microcréditos, ge-
rando mais emprego e ren-
da para a cidade”, pontuou 
o gestor campinense. 

O protocolo estabele-
ce uma cooperação mútua 
para o desenvolvimento do 
Complexo industrial e para 
a captação de recursos pú-
blicos e/ou privados.

Secretário de Desenvolvimento 
Gustavo Feliciano destaca parceria 
com prefeitura para estruturação 
dos distritos industriais da cidade
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A deputada Camila 
Toscano (PSDB) lamen-
tou o aumento do número 
de pedidos de medidas 
protetivas na Paraíba. 
Os dados são do Anuário 
Brasileiro de Segurança 
Pública que apontam um 
crescimento de 2.246 em 
2019, para 4.332 pedi-
dos realizados em 2020. 
A projeção foi de 91,8% 
no período. E os chama-
dos registrados no Centro 
Integrado de Operações 
(Ciop) referentes à vio-
lência doméstica tiveram 
aumento de 69%. Foram 
5.319 em 2019 e 8.994 
em 2021.

O tema é preocupan-
te, de acordo com a par-
lamentar, que destacou 
a Lei 11.525/19, de sua 
autoria, que institui o 
Programa Tempo de Des-
pertar, cuja proposição 
é sobre a reflexão, cons-
cientização e responsabi-
lização dos autores de vio-
lência doméstica e grupos 
reflexivos de homens no 
Estado da Paraíba.

“É importante discu-
tirmos esse atendimento 
aos agressores das mulhe-
res. Temos que promover 
uma transformação e um 

rompimento com a cultu-
ra de violência contra a 
mulher, em todas as suas 
formas e intensidades de 
manifestação, além da 
desconstrução da cultura 
do machismo, combaten-

do assim a violência do-
méstica contra a mulher”, 
destacou a deputada.

Camila lembrou que 
apresentou o projeto de 
lei na Assembleia Legis-
lativa da Paraíba (ALPB) 
inspirada em São Paulo, 
onde a lei foi implemen-
tada reduzindo a reinci-
dência de agressão. Ela 
afirma que é preciso criar 
a rede de proteção e cui-
dado com a mulher, mas 
é preciso um olhar para o 
agressor, pois caso ele não 
passe por um trabalho de 
reflexão, ele vai voltar a 
agredir. “Esse programa, 
promoveu uma queda da 
reincidência, de 65% para 
2% e é isso que queremos 
para a Paraíba”, disse. 

A deputada também 
defende realização de 
trabalho nas escolas da 
Paraíba sobre a violência 
contra a mulher. “Preci-
samos ensinar a nossos 
filhos que não é correto 
bater em mulher e que 
não existe diferença entre 
gêneros. Só vamos pro-
mover transformações 
a partir dessa mudança, 
dessa nova visão, dessa 
nova forma de educar”, 
arrematou.

Deputada lamenta aumento
das medidas protetivas na PB

É importante 
discutirmos esse 
atendimento aos 
agressores das 

mulheres. Temos que 
promover uma 

transformação e um 
rompimento com a 
cultura de violência 
contra a mulher, em 

todas as suas formas e 
intensidades de 

manifestação, além da 
desconstrução da 

cultura do machismo, 
combatendo, assim, a 
violência doméstica 
contra a mulher 

Camila Toscano (PSDB) comenta crescimento de casos de violência doméstica durante período de pandemia

Foto: Divulgação / Ascom ALPB
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Após mudanças na direção local do partido, deputada federal Renata Abreu (SP) detalha novos posicionamentos

A presidente nacional 
do Podemos, deputada Re-
nata Abreu (SP), comunicou, 
ontem, aos nossos dirigentes 
e às principais lideranças do 
partido na Paraíba que, ape-
sar das reações de surpresa 
e de dúvidas, os novos dire-
cionamentos foram ampla-
mente discutidos e tem como 
principal objetivo consolidar 
cada vez mais a legenda na 
base aliada do governador 
João Azevêdo (Cidadania).

“Estive na Paraíba, con-
versei com todos do coman-
do, ouvi sugestões e tam-
bém encaminhei algumas 
para só depois promover 
as mudanças que todos já 
conhecem”, afirmou ela, 
lembrando ainda que che-
gou a consultar Ana Cláudia 
sobre a possibilidade de ela 
continuar no partido.

“Ela (Ana Cláudia) falou 
que, de fato, não podia ga-

rantir, o que é natural já que 
o esposo dela é presidente 
do MDB no estado. Como, 
desde o momento em que 
Veneziano foi para o MDB 
que houve uma inativação 
do nosso partido na Paraíba 
e precisamos promover algu-
mas modificações”, explicou 
Renata Abreu.

Renata destacou que a 
decisão do senador Venezia-
no de assumir o comando do 
MDB desmobilizou um pou-
co do seu grupo em relação 
ao Podemos na Paraíba, o 
que pode ser compreensível 
e natural, inclusive no que se 
refere ao grupo que ele lidera 
também venha a acompanhá
-lo migrando para o MDB”, 
disse.

Renata revelou, inclusi-
ve, que também conversou 
com o prefeito de Campina 
Grande, Bruno Cunha Lima, 
sobre o gestor comandar a 
sigla no estado. No entanto, 
segundo a deputada, a ideia 
da mudança partidária era 

não gerar nenhum trauma 
com o grupo político do go-
vernador, ao qual Bruno faz 
oposição.

“Tenho um carinho 
enorme pelo Bruno, que 
hoje está no PSD por sua li-
gação com Romero, mas isso 
os coloca numa condição de 
oposição ao governador, po-
sição que contraria a linha 
do Podemos como legenda 
integrante da base aliada do 
chefe do Executivo do Esta-
do”, explicou a presidente.

“A ideia das mudan-
ças era fazer com que elas 
acontecessem sem gerar 
qualquer trauma ao grupo 
político do governador, mas 
com todos integrantes da 
direção anterior ficando 
cientes de tudo”, detalhou 
Renata Abreu, ao salientar 
que a exemplo de Ana Cláu-
dia, todos do grupo foram 
previamente informados 
das modificações, inclusive o 
ex-presidente e ex-vereador 
Galego do Leite.

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Ademilson José 
ademilson2019jose@gmail.com

Presidente do Podemos fala da 
aproximação com governistas

Parlamentar esteve na Paraíba e reforça que meta é consolidar a legenda na base aliada do governador João Azevêdo

Foto: Divulgação / Assessoria / Câmara Federal

Foto: Divulgação / Ascom-MPPB

Improbidade administrativa

Ex-prefeito rebate denúncia do Ministério Público

“Não sou contra que o 
Ministério Público investi-
gue, apenas que, antes disso, 
comunicasse as partes”. A 
afirmação foi feita, ontem, 
pelo ex-prefeito de Sobra-
do, e atual presidente da 
Federação das Associações 
dos Municípios da Paraí-
ba(Famup), George Coelho. 
O comentário diz respeito 
ao fato de, no início desta 
semana, o Ministério Públi-
co da Paraíba (MPPB) ter 
ajuizado ação civil pública 
de improbidade contra o ex-
gestor e mais oito pessoas.

De acordo com Geor-
ge Coelho, ele deveria ter 
sido ao menos citado sobre 
a existência do processo. 

“Antes mesmo que exerces-
se o meu direito de defesa”, 
justificou.

George Coelho alega 
que teve todas as suas con-
tas analisadas pelo Tribunal 
de Contas do Estado (TCE), 
inclusive a do ano de 2017, 
onde foram enfrentados 
todos os processos licita-
tórios, sem que fosse apon-
tada qualquer irregularida-
de. O Tribunal, segundo ele, 
emitiu Certidão atestando 
que não há registro de con-
tas rejeitadas ou imputação 
de débitos ou multas.

Ele se diz injustiçado 
com o fato de o MPPB uti-
lizar matéria jornalística 
para divulgar, no início de 
um procedimento, suposta 
culpa do gestor. Apesar de 
o processo judicial ser pú-

blico, entende George Coe-
lho que as provas devem 
ser dirigidas ao Juízo e não 
à população, pois a divulga-
ção de matéria jornalística 
no início das ações somente 
prejudica o resultado útil do 
processo, trazendo apego 
político e midiático ao am-

biente que se busca a sere-
nidade da justiça.

O ex-gestor garante a 
lisura de todos os processos 
administrativos conduzidos 
por ele quando prefeito do 
município de Sobrado por 
duas gestões, e afirma que 
vai esclarecer judicialmente 

todas as supostas acusações 
que possam estar sendo le-
vantadas contra suas admi-
nistrações.

“Tendo a convicção de 
que, ao final, confiando na 
Justiça e exercendo o seu di-
reito de defesa, o desfecho 
da ação somente levará a sua 
total improcedência”, conclui 
o presidente da Famup.

Ação
A ação foi ajuizada pela 

promotora de Justiça de 
Sapé que atua na defesa do 
patrimônio público, Paula 
da Silva Camillo Amorim, 
tramita na 3ª Vara Mista de 
Sapé. O Ministério Público 
da Paraíba (MPPB) ajuizou 
uma ação civil pública por 
ato de improbidade admi-
nistrativa contra o ex-prefei-

to do município de Sobrado, 
George José Pociúncula Pe-
reira Coelho, contra o pre-
sidente da Câmara de So-
brado, o vereador Marlon 
Brand de Oliveira Brito, e 
mais sete pessoas (entre 
“laranjas”, servidores pú-
blicos do setor de Licitação 
e apoiadores políticos do 
ex-prefeito). Eles são acusa-
dos de forjarem um pregão 
promovido pelo Município 
em 2017, para contratação 
de três veículos no valor 
de R$ 99,6 mil, incorrendo 
nas práticas tipificadas na 
Lei 8.429/92 (Lei de Im-
probidade) de enriqueci-
mento ilícito, lesão ao erário 
e violação aos deveres de 
honestidade, imparcialida-
de, legalidade, e lealdade às 
instituições.

Para George Coelho, procuradores deveriam ter buscado ouvir sua defesa

Neste mês de julho é 
celebrada a vigência de 31 
anos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). Du-
rante essas mais de três dé-
cadas, a Lei nº 8.069/1990 
consagrou muitas conquis-
tas e avanços em favor do 
público infantojuvenil, mas 
os desafios ainda estão pre-
sentes e têm que ser enfren-
tados. O juiz titular da 1ª 
Vara da Infância e Juventude 
da Comarca de João Pessoa 
e vice-presidente do Colé-
gio de Coordenadores da 
Infância e Juventude dos 
Tribunais de Justiça do Bra-
sil, Adhailton Lacet Correia 
Porto, relembra que o ECA 
trouxe quase 400 mudan-
ças, todas favoráveis à crian-
ça e ao adolescente.

“Um exemplo emble-
mático dessas mudanças 
é a criação dos conselhos 
tutelares, Conselho de Di-
reitos e o Marco Legal da 

Primeira Infância. Contu-
do, precisamos garantir a 
plenitude desses direitos. 
Ainda existem milhares de 
crianças passando fome, 
fora da escola e sofrendo 
abusos sexuais. São pontos 
que precisamos combater”, 
alertou Adhailton Lacet. 

O magistrado acres-
centou ainda que a Cons-
tituição Federal de 1988 e 
o ECA também garantem o 
acesso à alimentação, saúde, 
esporte, educação e lazer. 
“Toda criança e adolescen-
te precisa desse conjunto 
de garantias, para um de-

senvolvimento saudável e 
seguro”, enfatizou Lacet.

Segundo o juiz, a pan-
demia da covid-19 agravou 
um problema de extrema 
preocupação para quem 
trabalha na rede de pro-
teção dos infantojuvenis: a 
exploração sexual.  O isola-
mento obrigou as pessoas a 
ficarem em casa. O lar, que 
deveria ser um porto se-
guro, para alguns passou a 
ser angustiante. “Principal-
mente, as crianças passa-
ram a sofrer mais violações 
dentro de casa e clamam 
por socorro. Na maioria 
dos casos, os crimes são 
praticados por familiares 
e amigos próximos e preci-
sam ser denunciados. Esse 
é um problema de toda a 
sociedade”, concluiu o juiz.

Coordenação
O coordenador esta-

dual da Infância e Juventu-

ECA faz 31 anos garantindo 400 melhorias nas leis

Criação do Conselho
de Direitos e do Marco
da Primeira Infância

são destacadas 

de do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, Desembargador 
Romero Marcelo da Fonse-
ca Oliveira, destacou como 
princípios fundamentais do 
ECA, a proteção integral e 

a prioridade absoluta das 
crianças e adolescentes bra-
sileiros. “Nossas crianças e 
adolescentes precisam que 
esse documento legislativo 
passe a ser aceito e aplica-

do em sua plenitude, pela 
sociedade”, observou. O ma-
gistrado enfatizou que 31 
anos indicam que ao menos 
uma geração nasceu sob a 
égide desse documento.

Juiz Adhailton Lacet relembra garantias na legislação estabelecidas pelo Estatuto para crianças e adolescentes

Foto: Divulgação / Ascom-TJPB
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Ação foi protocolada por seis deputados e um senador contrários ao aumento da verba eleitoral para R$ 5,7 bilhões 

Parlamentares acionam o STF  
para barrar “fundão eleitoral”
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O mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal pelos parlamentares contra o “fundão” será relatado pelo ministro Kassio Nunes Marques

Um grupo de parlamenta-
res acionou o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) para anular 
a votação da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) no Con-
gresso e proibir o aumento 
do fundo eleitoral no ano que 
vem. Para as eleições de 2022, 
os partidos terão R$ 5,7 bi-
lhões em recurso público, de 
acordo com a proposta apro-
vada no Legislativo na sema-
na passada. O presidente Jair 
Bolsonaro já declarou que vai 
vetar o valor do fundo.

A ação foi protocolada na 
última sexta-feira (16), por seis 
deputados e um senador con-
trários ao aumento da verba 
eleitoral, que foi de R$ 2 bilhões 
em 2020. O mandado de segu-
rança será relatado pelo minis-
tro Kassio Nunes Marques. Se a 
decisão for favorável ao grupo, 
o Congresso precisará fazer 
uma nova votação na LDO e 
ficará proibido de aumentar o 
fundo eleitoral em 2022.

Por conter um pedido 
liminar (decisão provisória 
que pede uma análise mais 
rápida), o processo foi enca-
minhado para o gabinete da 
vice-presidente do STF, minis-
tra Rosa Weber. A magistrada 
assumiu a chefia da corte até 
o fim do recesso judiciário, fi-
cando assim responsável por 
analisar questões urgentes no 
período.

Parlamentares argumen-
tam que a regra de cálculo do 
fundo foi inserida no projeto 
e “não houve atendimento a 
um prazo razoável de delibe-
ração quanto a uma mudança 
tão impactante”. Além do mais, 
o aumento dos recursos em 
plena pandemia de covid-19 
“foge à razoabilidade” e “gera 
um esvaziamento dos direitos 
e garantias fundamentais da 
população”.

O mandado de segurança 
é assinado pelos deputados 
Adriana Ventura (Novo-SP), 

Daniel Coelho (Cidadania-PE), 
Felipe Rigoni (PSB-ES), Tabata 
Amaral (PDT-SP), Tiago Mi-
traud (Novo-MG) e Vinicius 
Poit (Novo-SP), além do sena-
dor Alessandro Vieira (Cida-
dania-SE). A ação se soma a 
outras iniciativas contra o au-
mento do fundo eleitoral.

Conforme o Estadão ante-
cipou, a Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) estuda uma 
ação no STF se a regra for san-
cionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que anunciou veto.

No mandado de seguran-
ça ao Supremo, os parlamen-
tares indicam que o ‘aumento 
no orçamento do Fundo Elei-
toral seria uma medida ruim, 
mas não violaria a Constitui-
ção, caso ocorresse tudo den-
tro das regras procedimentais’. 
Nessa linha, destacam ainda 
que, considerando o cenário 
da pandemia da covid-19, ‘a 
má alocação de recursos pú-
blicos, que foge à razoabilida-
de, gera um esvaziamento dos 
direitos e garantias fundamen-
tais da população brasileira’.

“Triplicar o valor do Fun-
do Eleitoral, enquanto mais 
de 500 mil cidadãos brasilei-
ros morreram pelo coronaví-
rus, além de inconstitucional, 
é imoral e cruel”, registra a 
petição. Outro trecho do do-
cumento ressalta ainda: “O 
valor de 5,7 bilhões de reais é 
suficiente para adquirir todas 
as vacinas que o país precisa - 
mais de 350 milhões de doses”.

O documento registra 
ainda o argumento de que 
houve um ‘atropelo regimen-
tal’ e que a minoria parla-
mentar ‘foi simplesmente ig-
norada’ durante a discussão e 
votação do tema. Como mos-
trou o Estadão, em tentativa 
de barrar o fundão, o Novo 
pediu um ‘destaque’ para 
retirar das regras do Orça-
mento a previsão de um cál-
culo para o financiamento de 
campanha, mas o movimen-
to só teve o apoio de outros 
quatro partidos - Cidadania, 
PSOL, Podemos e PSL.

Foto: Fellipe Sampaio/STF

Novo mandato

Bolsonaro ignora de novo lista tríplice 
e anuncia recondução de Augusto Aras

O presidente Jair Bol-
sonaro disse ontem, por 
meio de sua conta no Twit-
ter, que propôs ao Senado 
a recondução de Augusto 
Aras ao cargo de procu-
rador-geral da República, 
como já havia sinalizado. 
“Encaminhei ao Senado 
Federal mensagem na qual 
proponho a recondução ao 
cargo de Procurador-Geral 
da República o Sr. Antônio 
Augusto Aras”, escreveu.

O atual chefe do Mi-
nistério Público Federal 
já se manifestou sobre a 

mensagem do presidente, 
se dizendo ‘honrado com a 
recondução’ e ‘reafirman-
do compromisso de bem e 
fielmente cumprir a Cons-
tituição’.

Com a decisão, Bolso-
naro rejeita novamente a 
lista tríplice proposta pelo 
Ministério Público Federal 
após processo de votações 
internas no órgão. A sub-
procuradora Luiza Fris-
cheisen venceu a eleição 
com 647 votos, seguida por 
Mario Bonsaglia, que teve 
636 votos, e por Nicolao 
Dino, com 587 votos. To-
dos eles faziam oposição à 
postura de Aras, que serviu 
como escudo de Bolsonaro 

e de seus filhos ao longo 
de seu primeiro mandato à 
frente da Procuradoria-Ge-
ral da União (PGR).

Além das críticas pela 
falta de atuação em rela-
ção ao governo, uma das 
principais controvérsias 
envolvendo o atual pro-
curador-geral é a cruzada 
promovida por ele contra 
a Operação Lava Jato. Aras 
pôs fim às forças-tarefa 
como grupos de trabalho 
isolados e integrou os pro-
curadores em Grupos de 
Atuação Especial de Com-
bate ao Crime Organizado 
(Gaecos).

Em setembro do ano 
passado, ele pediu ao Su-

premo Tribunal Federal 
(STF) que rejeitasse ação 
que questionava o direito 
do senador e filho do pre-
sidente, Flávio Bolsonaro 
(Republicanos -RJ), ao foro 
privilegiado no caso das 
“rachadinhas”.

Em maio, Aras enviou 
ao Supremo parecer con-
tra a abertura de investi-
gação sobre os R$ 89 mil 
em cheques depositados 
na conta da primeira-da-
ma Michelle Bolsonaro 
pelo ex-assessor parla-
mentar Fabrício Queiroz, 
pivô da investigação das 
‘rachadinhas’ envolvendo 
Flávio, e pela mulher dele, 
Márcia Aguiar.

PF realiza busca e apreensão contra o 
maior grileiro de terras indígenas no PA

A Polícia Federal de-
flagrou ontem a Operação 
Sesmarias, com o objetivo 
de desvendar um esque-
ma criminoso envolvendo a 
grilagem de terras públicas 
dentro da terra indígena Itu-
na-Itatá, localizada nos muni-
cípios de Altamira e Senador 
José Porfírio, no Pará.

O Estadão apurou que 
um dos principais alvos da 
operação da PF foi Jassonio 
Costa Leite, empresário de 
Tocantins que mantém rela-
ções diretas com políticos em 
Brasília. Cerca de 15 policiais 
federais cumpriram quatro 
mandados de busca e apreen-
são nas cidades de Araguaí-
na-TO, Palmas-TO e Brasília. 
A operação inclui ainda ou-
tros alvos que participam do 
esquema.

Estima-se que a orga-
nização criminosa tenha 

arrecadado, com o esquema 
criminoso, mais de R$ 1 mi-
lhão entre os anos de 2018 e 
2020. Os investigados serão 
indiciados pelos crimes de 
estelionato, invasão de terra 
pública, lavagem de capitais 
e desmatamento de floresta 
nativa.

Segundo informações 
da PF, a organização crimi-
nosa atuava na invasão da 
área federal com restrição de 
uso, promovendo a doação e 
venda (em troca de dinheiro 
ou serviços) de lotes de área 
pública com intenção de for-
mar um assentamento e con-
solidar a ocupação de não 
indígenas na área, mediante 
a formação de uma vila (in-
titulada de Vila Nova Canaã 
ou Vila Boa Esperança), 
com comércios e promessa 
de construção de escolas e 
igrejas, na tentativa de dar 
aparência de legalidade e 
legitimar as posses, além de 
incentivar a criação de uma 

associação para viabilizar o 
intento criminoso.

Conforme revelou o Es-
tadão em reportagem publi-
cada em abril, Jassonio Costa 
Leite é a identidade de quem 
o Ibama classificou como o 
“chefe do esquema crimino-
so” de grilagem de terras in-
dígenas na Amazônia.

Multa
O empresário já foi 

multado em nada menos 
que R$ 105,5 milhões pelo 
Ibama, por ter desmata-
do uma área equivalente a 
mais de 21 mil campos de 
futebol em uma terra indí-
gena no Pará.

Jassonio foi autuado 
após investigações realiza-
das pelos agentes do Ibama, 
que recolheram uma série 
de depoimentos e denúncias 
anônimas durante ações de 
fiscalização realizadas desde 
o início de 2019. O empresá-
rio, segundo o órgão, lidera 

um grupo formado para in-
vadir terras indígenas, fazer 
seu loteamento e vender as 
áreas dentro do território 
protegido.

Em abril do ano passado, 
quando o Ibama realizou uma 
megaoperação de combate 
ao desmatamento na região, 
Jassonio recorreu ao apoio de 
políticos para tentar barrar 
a ação. O senador Zequinha 
Marinho (PSC-PA) recebeu o 
empresário e sua filha.

 Zequinha gravou um ví-
deo para criticar o Ibama e 
dizer que estava recorrendo 
ao governador do Pará, Hel-
der Barbalho, para dar fim 
à operação. Na gravação, o 
senador disse que o governo 
paraense e sua Polícia Militar 
não podiam “dar cobertura a 
servidor bandido e malandro 
como esse pessoal do Ibama”. 
Ao lado do senador, Jassonio 
agradeceu pela “tamanha co-
ragem de correr atrás para 
tentar resolver a situação”.

Presidente vai vetar

O presidente Jair Bolsonaro prometeu vetar 
trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
aprovada pelo Congresso que prevê aumento 
do Fundo Eleitoral de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 
bilhões. “Vou vetar o fundão, tá?”, disse logo antes 
de se despedir dos apoiadores na saída do Palácio 
da Alvorada na manhã de ontem.

Parlamentares da base aliada têm sido dura-
mente criticados por votarem favoravelmente ao 
texto que estabelece o reajuste da verba à qual os 
partidos teriam acesso para financiar campanhas. 
Bolsonaro se queixou dos ataques hoje em entre-
vista à Rádio Itatiaia ao dizer que a aprovação da 
LDO era de interesse do governo. Eu precisava da 
aprovação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, e os parlamentares que votaram favorável 
foram rotulados como se tivessem votando essa 
majoração do fundão, coisa que não é verdade”

No entanto, os governistas não apoiaram a 
iniciativa do Novo de destacar a proposta do Fun-
do Eleitoral, para que fosse votada separadamen-
te. O aumento dos recursos para financiamento de 
campanhas é de interesse dos setores fisiológicos 
do Congresso, aos quais o Planalto se aliou desde 
as eleições para a Câmara e o Senado ao dar 
apoio aos atuais presidentes das Casas, Arthur 
Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que 
fazem parte desta ala.

Daniel Weterman e 
Camila Turtelli
Agência Estado

Daniel Weterman e 
Camila Turtelli
Agência Estado

Gustavo Côrtes e
Pepita Ortega
Agência Estado

André Borges
Agência Estado



Mundo

Resultado oficial havia sido adiado por apelações da candidata Keiko Fujimori, que aceitou o resultado, mas apontou fraude

Castillo é confirmado como 
presidente eleito do Peru
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Agência Brasil

A autoridade eleitoral 
do Peru nomeou na última 
segunda-feira o socialista Pe-
dro Castillo como o próximo 
presidente do país, após ter 
oficialmente vencido o segun-
do turno da eleição em 6 de 
junho contra a candidata de 
direita Keiko Fujimori, que 
aceitou o resultado, mas disse 
que foi roubada.

O resultado oficial havia 
sido adiado por apelações de 
Fujimori que buscavam anular 
algumas cédulas por acusa-
ções de fraude. Ela disse, no 
entanto, que era obrigada por 
lei a reconhecer a decisão do 
Júri Nacional de Eleições.

“Proclamo Pedro Castillo 
presidente da República e 
Dina Boluarte vice-presiden-
te”, anunciou o chefe do órgão 
eleitoral, Jorge Salas, durante 
uma cerimônia pela televisão 
na noite de segunda-feira.

No começo do dia, Fu-
jimori havia dito que reco-
nheceria o resultado oficial 
“porque é o que a lei e a Cons-
tituição que jurei defender or-
denam. A verdade sairá de um 
jeito ou de outro”.

“Eles roubaram milhares 
de votos de nós”, afirmou Fu-
jimori, filha do ex-presidente 
Alberto Fujimori, em uma 
entrevista coletiva. Ela con-
vocou seus apoiadores para 
protestos.

“Temos o direito de nos 
mobilizar... mas de maneira 
pacífica e dentro dos parâme-
tros da lei”, disse.

A Organização dos Es-
tados Americanos (OEA), a 
União Europeia e o Reino 
Unido disseram que a elei-
ção foi limpa. A embaixada 
dos Estados Unidos em Lima 
enviou um tuíte saudando o 
anúncio. “Valorizamos nossas 
relações próximas com o Peru 
e esperamos fortalecê-las com 
o presidente eleito Pedro Cas-
tillo após a sua posse, em 28 
de julho”, disse o tuíte.

Castillo, em seus primeiros 
comentários como presidente 
eleito, pediu unidade nacional. 
“Peço esforço e sacrifício na luta 
para tornar este um país justo 
e soberano”, disse.

Ex-professor de 51 anos 
de idade e filho de camponeses, 
Castillo prometeu reformular 
a Constituição e aumentar im-
postos de mineradoras. O Peru 
é o segundo maior produtor de 
cobre do mundo.

Mas ele amenizou sua re-
tórica nas últimas semanas, 
indicando uma abordagem 
mais moderada e amigável 
ao mercado. Castillo disse na 
segunda-feira que trabalharia 
pela estabilidade econômica.

“Peço que Keiko Fujimori 
não coloque barreiras na mi-
nha frente, para que possamos 
seguir em frente e fazer deste 
um governo para todos os pe-
ruanos”, disse.

Corrida espacial

Jeff Bezos passa dez minutos no espaço
Agência Estado

Ontem, o homem mais 
rico do mundo foi para o es-
paço - e voltou com as mãos 
sobre um novo negócio. Fun-
dador da Amazon, Jeff Bezos 
embarcou no primeiro voo 
com seres humanos a bordo 
da Blue Origin, sua empresa 
de exploração espacial. Com o 
feito atingido com sucesso, o 
bilionário se coloca de vez na 
corrida espacial, uma área na 
qual vinha comendo poeira 
de rivais como Elon Musk, da 
SpaceX, e Richard Branson, da 
Virgin Galactic.

Em apenas 10 minutos 
e 10 segundos, a viagem foi 
concretizada com sucesso: a 
nave tocou o solo terráqueo 
às 10h22. O lançamento ocor-
reu às 10h12. A separação da 
cápsula ocorreu às 10h16 e o 
lançador voltou à Terra e tocou 
o solo às 10h19 - o voo atingiu 
velocidade máxima de 3.595 
km/h. Os paraquedas da nave 
se abriram por volta das 10h20. 
Ainda perto do local de pouso, a 
equipe comemorou com cham-
panhe o sucesso da viagem.

A tripulação do primeiro 
voo com humanos da Blue Ori-
gin, empresa de exploração es-
pacial de Jeff Bezos, embarcou 
no foguete New Shepard, testou 
os comandos de comunicação 
com a base na Terra e depois a 
cápsula foi fechada. Então, os 
viajantes aguardaram a conta-
gem regressiva para a decola-
gem - os últimos dois minutos 
antes da decolagem foram 
controlados inteiramente pelos 
sistemas autônomos da nave.

A plataforma de acesso 
se desprendeu por volta das 
10h10, faltando 1 minuto para 
decolagem. Com todos a bordo, 
a tripulação aguardou as checa-

gens finais, o que atrasou em 
alguns minutos o lançamento. 
A decolagem estava marcada 
para às 10h (horário de Brasí-
lia) - o lançamento aconteceu 
no oeste do Texas (EUA), próxi-
mo à cidade de Van Horn.

Na manhã de ontem, a 
Blue Origin indicou que o voo 
estava confirmado para o ho-
rário programado - condições 
climáticas sempre podem alte-
rar a programação de viagens 
espaciais, o que não foi o caso 
desta vez. A viagem teve trans-
missão pela internet.

O foguete New Shepard foi 
lançado com quatro passagei-
ros: Jeff Bezos, o irmão Mark 
Bezos, Wally Funk (pioneira do 
setor aeroespacial de 82 anos) 
e Oliver Daemen (estudante de 
física de 18 anos). Foram cerca 
de 10 minutos de viagem, que 
teve três etapas: o lançamen-
to do foguete, a separação da 
cápsula com os passageiros e 
o retorno da tripulação à Terra 
em queda livre com paraquedas 
em direção à mesma região de 
onde partiu. Faltando 45 minu-
tos para o lançamento, a equipe 
seguiu em direção rumo ao fo-
guete para o embarque, o que 
inclui um trajeto de duas milhas 
de carro e a subida na estação 
de embarque.

Após a realização da via-
gem do patrão com sucesso, a 
Blue Origin comemorou o feito 
no Twitter.

No evento após o voo, que 
contou com as filhas do astro-
nauta Alan Shepard, os quatro 
receberam o broche dedicado 
apenas a astronautas, uma tra-
dição americana relacionada 
à exploração espacial. “Quero 
agradecer os engenheiros da 
Blue Origin, que fizeram um 
trabalho incrivel em construir 
o mais confiável e divertido veí-

Inglaterra exigirá prova de  
vacinação para casas noturnas
Agência Brasil

O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
afirmou na última segunda-
feira que todas as casas no-
turnas inglesas e outros es-
tabelecimentos com grandes 
públicos exigirão que clientes 
apresentem prova de vacina-
ção completa a partir do fim 
de setembro.

Os baladeiros se reuni-
ram na segunda-feira para os 
primeiros eventos de música 
ao vivo sem restrições desde 
o começo da pandemia da 
covid-19. O governo reabriu 
boates e retirou quase todas 
as medidas contra o corona-
vírus na Inglaterra, apostan-
do que a vacinação em massa 
evitará uma nova onda letal 
da covid-19.

Mas horas depois, John-
son anunciou que pessoas 
que não estiverem total-
mente vacinadas, incluindo 
aquelas que não receberam as 

duas doses, seriam barradas 
nas casas noturnas. A deci-
são acontece após grandes 
surtos relacionados a casas 
noturnas em outros países, 
como Holanda e Israel, onde 
as autoridades foram forçadas 
a fechá-las novamente.

“Posso alertar agora que, 
até o fim de setembro, quando 
todos com mais de 18 anos 
tiverem a chance de receber 
as duas doses, estamos pla-
nejando tornar a vacinação 
completa uma condição para 
entrar em casas noturnas e 
outros estabelecimentos com 
reunião de grande público”, 
disse Johnson, em entrevista 
coletiva. “Prova de um teste 
negativo não será mais sufi-
ciente”.

Kate Nicholls, executiva-
chefe da associação comer-
cial UKHospitality, disse que 
o anúncio é um “duro golpe” 
para uma indústria em difi-
culdades. Ela afirmou que a 
decisão representa o risco de 

criar pontos de conflitos entre 
funcionários e clientes. “Ainda 
semana passada o governo 
pediu que trabalhássemos 
com eles de maneira volun-
tária, então essa nova política 
é devastadora”, disse.

O principal conselheiro 
científico do Reino Unido, 
Patrick Vallance afirmou que 
casas noturnas e outros locais 
fechados podem ser “even-
tos potencialmente super-
disseminadores” por causa 
do contato próximo entre a 
multidão.

“Eu prevejo que, com a 
abertura das casas noturnas, 
continuaremos a ver um au-
mento em casos, e também 
vamos ver surtos relaciona-
dos a específicas casas notur-
nas”, disse. 

Johnson afirmou que 
o governo não planeja uma 
exigência similar para pubs. 
“Eu certamente não quero ver 
passaportes (de vacina) para 
pubs”, disse.

Agência Brasil

Os esforços da China 
para controlar a peste suína 
africana em seu rebanho de 
porcos seguem complicados, 
com 11 surtos tendo sido ofi-
cialmente reportados neste 
ano e com novas variantes 
do vírus também presentes, 
disse uma autoridade do Mi-
nistério da Agricultura do 
país ontem. 

Pequim tem recons-
truído seu rebanho de 
porcos desde que o vírus, 
inicialmente detectado na 
China em 2018, dizimou a 
produção de animais e de 
carne suína no principal 
mercado global.

Fontes do setor afirma-
ram que novos surtos foram 
detectados no Norte e Nor-
deste da China neste ano. A 
Reuters também noticiou 
que surtos foram verificados 
na província de Sichuan, no 
sudoeste do país.

“A situação de controle 
e prevenção ainda é compli-

cada, e a tarefa segue difícil”, 
disse Xin Guochang, autori-
dade do departamento de 
pecuária do Ministério da 
Agricultura e Assuntos Ru-
rais. O risco de novos surtos 
persiste mesmo com a esta-
bilização da situação geral 
da doença, afirmou Xin a 
jornalistas.

O rebanho de 439 mi-
lhões de porcos ao final de 
junho representa 99,4% do 
nível visto ao final de 2017 
na China, com a criação de 
porcas matrizes atingindo 
45,64 milhões de cabeças, 
102% do nível ao final de 
2017, disse Zeng Yande, 
chefe de desenvolvimento e 
planejamento do ministério, 
no mesmo evento.

A recuperação da pro-
dução de suínos resultou em 
um aumento do uso de mi-
lho, importante ingrediente 
de ração animal, e elevou os 
preços do grão, acrescentou 
Song Danyang - outra autori-
dade da pasta, em entrevista 
coletiva.

China tenta controlar 
a peste suína africana

culo, a cidade de Van Horn e a 
cada funcionário e cliente da 
Amazon. Vocês pagaram por 
isso aqui”, disse Bezos.

“Minhas expectativas 
eram altas, mas foram drama-
ticamente superadas. A gravi-
dade zero parecia algo natu-
ral. A parte mais profunda da 
viagem foi olhar a Terra. Todo 

astronauta diz que isso muda a 
perspectiva quando você olha 
toda beleza e fragilidade da 
Terra”, disse.

Diferentemente dos voos 
para a Estação Espacial Interna-
cional, que está em órbita a 408 
km de distância da Terra, a nave 
New Shepard fez uma viagem 
suborbital: o objetivo era cruzar 

a linha de Karman, a 100 km 
de altitude, que, por convenção 
internacional, marca o início do 
espaço sideral. A cápsula atingiu 
a marca com sucesso e bateu 
107 km de altitude. A viagem 
colocou a Blue Origin no mapa 
da exploração espacial privada, 
uma disputa que vê outras em-
presas na dianteira. 

Os irmãos Mark e Jeff Bezos, Oliver Daemen 
e Wally Funk foram os primeiros  humanos a 
viajar a bordo do foguete da Blue Origin

Foto: Blue Origin/Divulgação

A Organização dos 
Estados Americanos 

(OEA), a União Europeia 
e o Reino Unido 
disseram que a 
eleição foi limpa
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Ao todo, banco espera contratar 10 mil novos funcionários para atuarem em agências que serão abertas no país

O presidente da Caixa 
Econômica Federal (CEF), 
Pedro Guimarães, anunciou 
a contratação de 10 mil 
novos colaboradores para 
o banco público em todo 
Brasil. Parte do preenchi-
mento destas vagas, mil no 
total, será feito por meio de 
concurso público destinado 
exclusivamente a pessoas 
com deficiência (PCDs), de 
acordo com o anúncio feito 
na segunda-feira (19).

“Vamos contratar mais 
10 mil pessoas. Destas, qua-
tro mil serão novos empre-
gados, três mil dependem 
de autorização da Sest [Se-
cretaria de Coordenação e 
Governança das Empresas 
Estatais] e mil serão PCDs 
[pessoas com deficiência] 
em um novo concurso, em 
setembro deste ano”, anun-
ciou o presidente da Caixa. 
O jornal A União entrou em 
contato com a assessoria da 
Caixa, mas até ontem não 
havia informação sobre as 
vagas divididas por estados.

As contratações são 
para reforçar o atendimen-
to diante da projeção de 
abertura de mais 250 pon-
tos de atendimento até o 
final do ano em todo país. 
Em visita à Paraíba, em ja-
neiro deste ano, o presiden-

te Pedro Guimarães havia 
anunciado pelo menos duas 
novas agências no estado, 
sendo uma em joão Pessoa 
e outra em Campina Gran-
de. A abertura das agências 
indicam que terão vagas 
destinadas à Paraíba

Os portadores de defi-
ciência, para participarem 
do novo concurso público, 
precisarão ter nível mé-
dio, uma vez que as vagas 
deverão ser para técnico 
bancário. A carreira prevê 
remuneração de R$ 3 mil, 
conforme consta no site 
da própria Caixa Econômi-
ca Federal. Adicionando as 
vantagens ao vencimento, 
o valor pode chegar a R$ 
4.486,03. O regime de con-
tratação é o celetista e a 
carga horária de trabalho é 
de seis horas diárias, totali-
zando 30 horas semanais. 

Além do concurso anun-
ciado pela Caixa Econômi-
ca Federal, um outro banco 
público, o Banco do Brasil, 
está com inscrições abertas 
até 28 de julho. São 12 vagas 
para contratação imediata e 
seis vagas para cadastro de 
reserva na Paraíba. No total, 
são ofertadas 2.240 vagas 
para contratação imediata 
e a mesma quantidade de 
vagas para cadastro de re-
serva. A inscrição pode ser 
feita pelo site da Cesgranrio, 
banca do concurso.

André Resende 
andreresendejornalismo@gmail.com

Caixa anuncia mil vagas em 
concurso público para PCDs

Edição: Thais Cirino          Editoração: Bhrunno Maradona
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-0,37%
R$ 5,231

-0,50%
R$ 6,163

-0,75%
R$ 7,129

0,81%
125.401 pts

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

Marketing esportivo tem o intuito de criar 
relacionamento e gerar vendas no mercado do 
esporte elaborando estratégias que envolvam: 
clubes, atletas, personalidades, eventos, cam-
peonatos, ligas, entre outras. É por meio desse 
processo que as empresas/marcas divulgam-
produtos e serviços esportivos, sempre com o 
objetivo de captar a atenção de consumidores 
desse segmento, satisfazendo suas necessida-
des e desejos relacionados aos desportos.

Uma característica peculiar a este tipo 
de marketing é a ligação afetiva que o consu-
midor tem em relação a marca, o sentimento 
de alegria e tristeza são emoções que impac-
tam de maneira muita direta no sentimento 
positivo ou negativo e estes anseios acarretam 
nas vendas. Vejam só o comportamento dos 
torcedores de futebol em relação aos seus 
times. Como o cenário de vendas de camisas, 
copos, bandeiras muda em relação a quem 
ganha ou perde uma partida? Os jogadores 
mesmo, o quanto isto impacta no seu passe? E 

em relação a convites para fazer publicidade? 
E o que falar do direito de transmissão dos 
jogos? É caro leitor, estamos falando de uma 
área bastante lucrativa! Só em 2019 a indús-
tria global esportiva gerou R$ 686 bilhões em 
receitas e, mesmo com a pandemia, que cance-
lou muitos eventos nesta área, em 2020 foram 
R$ 393 bilhões envolvidos, isso em se tratan-
do de negócios realizados durante o dia do 
evento e a venda de direitos de transmissão 
e patrocínios, é o que mostra a pesquisa feita 
pela agência de marketing esportivo norte – 
americana TWO Circles. já em se tratando do 
setor de varejo esportivo, uma pesquisa da 
Sports Value, em 2018, apontou que o fatura-
mento nesta área foi de 260 bilhões de dólares 
ao redor do mundo. Para você ter uma ideia, a 
Nike, que é líder de vendas no mercado, alcan-
çou 34,4 bilhões de dólares em 2017.

Voltando para os eventos esportivos, 
só o governo do japão gastou mais de US$ 3 
bilhões nos últimos seis anos preparando-se 

para este evento. Os principais patrocinadores 
de ouro, como Canon e Asics, desembolsaram 
US$ 128 milhões cada em cotas de patrocí-
nio e propriedades nas cidades e estádios. 
E não devemos esquecer que estes eventos 
geram um retorno para outras áreas como a 
indústria do turismo como a hotelaria, bares e 
restaurantes e os guias de turismo da locali-
dade. Mas fica a pergunta, como trabalhar o 
marketing esportivo?

Trago aqui no meu artigo algumas ten-
dências quando se fala neste tipo de estra-
tégia. Vamos a elas? Promoção às atletas e 
equipes femininas: o número de torcedoras 
e apaixonadas por esportes cresceu bastante 
nos últimos anos, e esse é um fato que não 
pode ser ignorado pelo universo publicitário. 
Sendo assim, incluir as mulheres em ações de 
marketing esportivo é algo inevitável. Forta-
lecimento dos programas de sócio-torcedor: 
hoje, são uma das principais tendências em 
marketing esportivo. Agora, o foco desses 

Os jogos olímpicos estão chegando, vamos falar 
de marketing esportivo e suas tendências?

programas é o desenvolvimento de mais ações 
de relacionamento com o sócio, com o objetivo 
de engajar e fidelizar esse torcedor oferecendo 
ainda mais comodidades, além de benefícios 
exclusivos aos contribuintes. Associação com 
causas sociais: é possível afirmar que esses 
atletas costumam ser exemplos para parte da 
sociedade. No futebol, temos o exemplo da 
campanha para incentivar a doação de sangue 
realizada pelo Esporte Clube Vitória com a 
Penalty: “Meu sangue é rubro-negro”. Reali-
dade virtual (RV): na Copa do Mundo da FIFA 
2014, por exemplo, a Coca-Cola promoveu 
uma ação na qual os participantes entravam 
em uma réplica do vestiário do Estádio do 
Maracanã e, em seguida, eram “transportados” 
para o campo por meio da realidade virtual, 
onde jogavam uma partida sem ao menos se 
levantarem de seus assentos. 

As disputas esportivas se tornaram uma 
indústria lucrativa, que através de grandes 
eventos, licenciamento de produtos, patrocí-
nios times e atletas, monetizaram o esporte. 
O marketing esportivo vem como uma ferra-
menta estratégica que visa gerar produtos e 
serviços que atendam este público que acom-
panha as competições esportivas, os clubes de 
coração ou os seus atletas favoritos.

Cinco mil contratos para estagiários e aprendizes
De acordo com a própria 

Caixa, além dos quatro mil no-
vos contratados via concurso a 
ser realizado, o banco público 
vai contratar 5.200 estagiários 
e aprendizes, além de 800 vigi-
lantes e recepcionistas. A contra-
tação de aprendizes ocorre por 
meio de parceria com entidades 

sem fins lucrativos, selecionadas 
por meio de chamada pública 
e conveniadas. Por sua vez, as 
vagas de estágio serão para can-
didatos que já foram aprovados 
em processo de seleção realizado 
pelo Centro de Integração Empre-
sa-Escola (CIEE).

Ainda conforme o banco, 

para o serviço de vigilância e 
recepção em suas unidades, 
serão contratadas empresas es-
pecializadas. Para a contratação 
dos profissionais, as empresas 
devem observar as normas legais 
relacionadas às atividades de vi-
gilância e recepção, assim como 
as exigências contratuais.

COnfIRa Os COnCuRsOs abERtOs na Pb

n fundação Pb saúde
326 vagas
Nível médio e superior
Pelo menos R$ 1.100 de remuneração
Inscrições até 29 de julho - www.vunesp.com.br

n banco do brasil
12 vagas (mais seis de cadastro de reserva)
Nível médio
Pelo menos R$ 3.022,37 de remuneração
Inscrições até 25 de julho - www.cesgranrio.org.br

n Prefeitura de bayeux
568 vagas
Nível fundamental, médio e superior
Pelo menos R$ 1.100 de remuneração
Inscrições até 11 de agosto - https://idib.org.br

n Procuradoria do Estado
12 vagas (sendo 11 ampla concorrência e uma para 
pessoa com deficiência)
Nível superior
Pelo menos R$ 15.765,06 de remuneração
Inscrições até 23 de julho - www.cebraspe.org.br

Até o final do ano serão 
abertos 250 pontos de 
atendimento em vários 
municípios brasileiros

Expansão

Pelo menos duas novas agências 
da Caixa devem ser inauguradas 
na Paraíba, segundo anunciou 
o presidente do banco, Pedro 
Guimarães, em visita ao estado 
realizada no início deste ano

foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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Limite passou de R$ 5 mil para R$ 6 mil, um incremento de 20% no valor estabelecido pelo programa Agroamigo
O limite de financiamen-

to do Agroamigo Crescer, 
uma das modalidades do 
Agroamigo, programa de mi-
crofinança rural do Banco do 
Nordeste, passou de R$ 5 mil 
para R$ 6 mil, o que repre-
senta incremento de 20% no 
valor financiável. O aumento 
possibilita ao agricultor fa-
miliar, por exemplo, aplicar 
até 35% do recurso em itens 
destinados a custeio, incluin-
do compra de vacinas, ração, 
dentre outros produtos.

O programa já investiu 
R$ 1,59 bilhão no primeiro 
semestre deste ano. Na Paraí-
ba, especificamente, foi con-
tratado, no período, o total de 
26.481 operações de crédito 
do Agroamigo, equivalentes 
R$ 138,3 milhões.

Na bovinocultura, ati-
vidade financiada de maior 
destaque no Agroamigo Cres-
cer, o cliente também pode 
adquirir animal de melhor 
aptidão, gerando a possibili-
dade de produzir em maiores 
quantidades de leite, queijo 
ou outros produtos deriva-
dos dos laticínios, garantindo 
mais receitas e maior êxito ao 
empreendimento.

O aumento de 20% no 
valor financiável do progra-
ma permite, ainda, a aplica-
ção de mais recursos em itens 
de infraestrutura da proprie-
dade, a exemplo de reforma 
ou implantação de cercas ou 
construção de pocilgas que 
acomodem maior número 
de animais, barragem com 
maior capacidade de arma-

BNB amplia financiamento 
para agricultores familiares
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No primeiro semestre deste ano, a Paraíba realizou 26.481 operações de crédito dentro do Agroamigo, o equivalente a R$ 138,3 milhões em investimentos

Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

zenamento, poço, bem como 
a aquisição de itens de melhor 
qualidade e eficiência, como 
kits de irrigação.

Ao financiar investimen-
tos das atividades agrope-
cuárias e não agropecuárias 
desenvolvidas em estabele-
cimentos rurais ou em áreas 
comunitárias rurais próximas 
e a implantação, ampliação e 
modernização de infraestru-
tura de produção e prestação 
de serviços, como turismo 
rural e produção de artesana-
to, o Agroamigo Crescer visa 

gerar emprego e mão de obra 
familiar no meio rural.

Regras
O programa beneficia 

agricultores e agricultoras 
familiares com renda bruta 
anual familiar de até R$ 23 
mil, a exemplo de criadores 
de animais, fruticultores, 
pescadores artesanais, api-
cultores, artesãos, dentre ou-
tros que pertencem ao Grupo 
B do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultu-
ra Familiar (Pronaf). A am-

pliação do limite de financia-
mento atende à Resolução nº 
4.013, do Banco Central, que 
entrou em vigor no último 
dia 1º de julho, concomitan-
temente à vigência do Plano 
Safra 2021-2022.

O prazo de financiamen-
to é de até 2 anos, incluído 
até 1 ano de carência, com 
juros de 0,5% ao ano e bônus 
de adimplência de 25% apli-
cado sobre cada parcela paga 
em dia. Quando o pagamento 
é efetuado no vencimento e 
se refere a financiamento de 

projeto localizado na região 
do semiárido, o bônus chega 
a 40%.

A modalidade de crédito 
do programa Agroamigo apre-
senta, ainda, a vantagem da 
aplicação da metodologia do 
microcrédito produtivo orien-
tado e acompanhado, que in-
clui o atendimento pelo agente 
de microcrédito na própria 
comunidade, a possibilidade 
de abertura de conta corrente 
e poupança - com acesso a car-
tão de débito - e a renovação 
de crédito após pagamento.

A diretoria do Banco 
Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(BNDES) quer conseguir 
mais R$ 100 milhões para 
o matchfunding [tipo de 
financiamento coletivo] 
Salvando Vidas. A ação é 
coordenada pela institui-
ção com o apoio da Sitawi 
Finanças do Bem, Confe-
deração das Santas Casas 
e Hospitais Filantrópicos 
(CBM), Bionexo do Bra-
sil e Ernst&Young (EY). A 
iniciativa capta recursos 
de entidades públicas e 
privadas para ações de 
combate à covid-19. Em 
cada real doado, mais um 
é acrescentado pelo BN-
DES. Para isso, o banco re-
servou R$ 50 milhões do 
Fundo Socioambiental.

O Salvando Vidas já 
doou mais de R$ 110 mi-
lhões em recursos que 
apoiaram o combate à 
pandemia. O dinheiro será 
revertido para a compra 
de equipamentos e insu-
mos necessários à atuação 
de hospitais públicos e fi-
lantrópicos que atendem, 
pelo menos, 50% de pa-
cientes do Sistema Único 
de Saúde (SUS). O BNDES 
estima que a nova etapa 
do projeto dure 12 meses, 
com o encerramento em 
junho de 2022, e que nesta 
nova fase o financiamento 
coletivo possa favorecer 
a campanha de vacinação 
contra a covid-19.

Lançada em abril 
de 2020, a iniciativa se 
tornou o maior financia-
mento coletivo do Brasil. 
No período, já recebeu 
mais de 1.700 doações 
de pessoas físicas e de 66 
empresas. Somado aos re-
cursos do BNDES, ajudou 
779 instituições de saúde, 
tanto filantrópicas quanto 
públicas, em 698 muni-
cípios, o que representa 
mais de 12% do total de 
cidades existentes no país.

Os recursos permiti-
ram a compra de quase 60 
milhões de Equipamentos 
de Proteção Individual, en-
tre máscaras, luvas, toucas, 
aventais e álcool em gel, 
para profissionais de saú-
de e pacientes. Com a crise 
de oxigênio em diversas 
regiões do Brasil, desde 
janeiro o projeto direcio-
nou esforços também para 
a aquisição de cilindros e 
usinas. “Até o momento, 
foram entregues 10 res-
piradores, 130 cilindros 
de oxigênio para hospi-
tais públicos da Região 
Amazônica e uma usina 
de oxigênio para Roraima. 
Outras 14 usinas, destina-
das a diferentes regiões do 
país, estão contratadas”, 
informou o BNDES.

BNDES quer 
R$ 100 mi 
no combate 
à covid-19

Cristina Índio do Brasil
Agência Brasil

As estatais federais 
receberam R$ 19,4 bi-
lhões em recursos do 
Tesouro em 2020, mas 
pagaram apenas R$ 5,4 
bilhões em dividendos 
para a União. Dados iné-
ditos do Ministério da 
Economia, apontam que 
a participação dessas 
empresas no PIB foi de 
5,3% em 2020, sendo a 
maior parte relacionada 
à Petrobrás e Eletrobrás, 
aos bancos públicos e a 
empresas ligadas à tec-
nologia da comunicação, 
como os Correios e a Te-
lebrás.

Os indicadores fa-
zem parte do Relatório 
Agregado das Empresas 
Estatais Federais, do Mi-
nistério da Economia. 
Em sua segunda edição, 
o documento traz como 
novidade a contribuição 
das 46 estatais federais 
de controle direito no 
PIB, dado incluído por 
recomendação da Orga-
nização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento 
(OCDE).

Para o secretário es-
pecial de Desestatização, 
Desinvestimento e Mer-
cados, Diogo Mac Cord, 
avaliar a contribuição das 

estatais para o PIB é, na 
verdade, observar o quan-
to essas empresas “tra-
vam” o desenvolvimen-
to do país. “Importante 
entender que a forma de 
enxergar isso é a parcela 
do PIB que foi sequestra-
da por estatais e que não 
conseguimos desenvol-
ver”, afirmou o secretário. 
Mac Cord afirma que os 
indicadores das estatais, 
quando comparados aos 
do setor privado, mos-
tram um baixo índice de 
eficiência associado a um 
alto custo para a União. 

Ainda pelo levanta-
mento, as estatais tive-
ram R$ 96,6 bilhões em 
despesas com pessoal 
em 2020. A remunera-
ção paga aos emprega-
dos varia conforme a 
empresa. Os honorários 
dos presidentes podem 
chegar a R$ 2,9 milhões 
por ano. Já os maiores 
salários médios são pa-
gos na PPSA, estatal 
responsável por gerir 
os contratos de partilha 
oriundos de leilões do 
pré-sal, de R$ 34 mil. No 
BNDES, a remuneração 
média é de R$ 31 mil; na 
Petrobrás, R$ 25 mil; na 
Codevasf, quase R$ 21 
mil; na Finep, R$ 20 mil; 
e na Embrapa, R$ 20 mil 
também.

União diz que estatais 
geram baixo retorno
Anne Warth
Agência Estado

Fórum abre discussão sobre 
empregabilidade da mulher

O diretor de programas 
do Ministério da Economia, 
Luis Felipe Oliveira, afirmou 
que o Conselho Nacional do 
Trabalho, que tem formação 
tripartite entre o governo, 
empresas e trabalhadores, 
vai criar um fórum para dis-
cutir a empregabilidade das 
mulheres. “A ideia é incenti-
var a contratação de mulhe-
res e não necessariamente 
punir as empresas”, disse.

O secretário de Trabalho, 
Bruno Dalcolmo, acrescentou 
que a empregabilidade das mu-
lheres é um tema importante 

que é preciso ser repensado 
para incentivar a contratação 
e manter aquelas que já estão 
no mercado de trabalho. “São 

necessários incentivos de parti-
cipação de mulher no mercado 
de trabalho”, disse, acrescen-
tando que é preciso ficar aten-

to a particularidades como a 
necessidade de creches ou de 
possibilidade de amamentação.

As declarações foram 
dadas em webinar do Ban-
co Mundial. A economista 
sênior da instituição disse 
que as mulheres têm desa-
fios específicos no mercado 
de trabalho, como os ligados 
a crianças, e que se tornam 
mais difíceis em meio a uma 
crise. “Mas, quer entre mu-
lheres ou homens, efeitos das 
crises são mais graves para 
menos qualificados”, afirmou, 
citando o estudo “Emprego 
em Crise - Trajetória para 
melhores empregos na Amé-
rica Latina pós-covid-19”, 
apresentado no webinar.

TJPB implanta pagamento 
de custas judiciais pelo Pix

A partir de setembro o 
pagamento de custas judi-
ciais, que antes era feito ape-
nas pelo autoatendimento de 
um banco, poderá ser feito 
por mais de 700 instituições 
bancárias e financeiras, atra-
vés do Pix Qr Code. O objetivo 
é dar comodidade e celerida-
de ao pagamento, conforme 
explicou o presidente do Tri-
bunal de Justiça da Paraíba 
(TJPB), desembargador Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

A nova modalidade para 
implantação do pagamento de 
custas judiciais pelo sistema 
Pix é um trabalho de parce-
ria da Diretoria de Economia 
e Finanças com a Diretoria de 
Tecnologia do Tribunal de Jus-
tiça e o Banco do Brasil. Esta 
opção tem a vantagem tam-
bém de impedir o pagamento 
em duplicidade de guias.

Como vai funcionar
Segundo informa a dire-

tora de Finanças do Tribunal 
de Justiça. o Banco do Brasil 
solicita ao Banco Central um 
QR Code dinâmico associado 
ao código de barras da guia 
de custas, emitida no sistema 
Custas Judiciais Online (no 
site do TJ/PB), viabilizando 
o pagamento. Esse processo 
dura 400 milissegundos. A 
parte ou advogado faz a leitu-
ra do Qr Code pelo aplicativo 
do seu próprio banco e está 
feito o pagamento.

Thaís Barcellos e 
Cícero Cotrim
Agência Estado

Mulheres têm desafios 
específicos no mercado 
de trabalho, como os 

ligados a crianças, e que 
se tornam mais difíceis 
em meio a uma crise
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Cursos profissionalizantes serão oferecidos ao longo do mês de agosto, dentro da programação do Mês da Juventude

A Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) recebeu da Fundação 
de Apoio à Pesquisa da Paraíba 
(Fapesq), ontem, seis mil máscaras 
feitas a partir da casca do camarão. 
As máscaras foram entregues pelo 
presidente da Fapesq, Roberto Ger-
mano, ao secretário de Estado da 
Saúde, Geraldo Medeiros, que disse 
que elas serão distribuídas com os 
profissionais de saúde do Estado. 

As máscaras são o resultado da 
pesquisa desenvolvida pelo Labo-
ratório de Avaliação e Desenvolvi-
mento de Biomateriais do Nordeste 

– Certbio, da Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG). Elas 
foram feitas com quitosana, produ-
zida a partir da casca de camarão. 
Outro diferencial é a incorporação 
de substâncias químicas atóxicas, 
biocompatíveis, biodegradáveis, 
com atividade bactericida e virus-
cida que promovem a barreira quí-
mica e, consequentemente, uma 
maior proteção aos usuários. 

Foi um dos projetos de pes-
quisa aprovados no Edital nº 
003/2020, com o objetivo de con-
tribuir para a rápida implementa-

ção de soluções de monitoramento, 
análise e recomendações frente à 
pandemia do Covid-19, no estado 
da Paraíba.  

De acordo com o edital, a 
Fapesq, em parceria com a Secreta-
ria de Estado da Educação Ciência 
e Tecnologia da Paraíba (SEECT), 
investiu R$ 2 milhões em projetos 
de pesquisa que contribuíssem 
com avaliação, mapeamento, con-
siderando as desigualdades quanto 
à prevenção, propagação, adoeci-
mento e consequências econômicas 
e sociais da Paraíba.

Secretaria da Juventude vai 
qualificar dois mil jovens na PB
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A Secretaria de Estado da In-
fraestrutura, dos Recursos Hídri-
cos e do Meio Ambiente (Seirhma), 
por meio da Diretoria de Recursos 
Minerais e Hidrogeologia (DRMH), 
realiza, às 19h de hoje, o IX  Webi-
nário Comemorativo ao Dia Nacio-
nal do Garimpeiro. O evento, que 
tem como tema: Cooperativismo 
e Gestão, ocorre de forma virtual, 
por meio do canal da Secretaria no 
YouTube: SEIRHMA PB.

A abertura da programação 
será feita pelo diretor de Recursos 

Minerais e Hidrogeologia, Marcelo 
Sampaio Falcão, e contará com vá-
rias palestras.

Segundo o diretor da DRMH, 
Marcelo Falcão, o Governo da Pa-
raíba, por meio da Seirhma, realiza 
seminários a cada biênio, com o 
objetivo de ouvir os mineradores, 
acolher suas reivindicações e di-
vulgar as ações para o setor mine-
ral. O evento contará também com 
a participação de empresários do 
setor, estudantes, pesquisadores, 
técnicos e do público em geral.

Seirhma fará webinário em 
homenagem ao garimpeiro

SUPLAN
AVISO DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N.º 032/2021
REGISTRO Nº 21-01325-8

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 112,5 KVA NA ESCOLA E.E.F.M JOSÉ DO 
PATROCÍNIO, EM JOÃO PESSOA - PB.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. Tipo: Menor Preço. Local: Rua Feliciano 
Cirne, n° 326, bairro de Jaguaribe, João Pessoa – Paraíba. Fone: (83) 3218–5282: E-mail: cpl.
suplan@gmail.com. Entrega das Propostas: 06 de agosto de 2021 às 09h00hrs. 

João Pessoa, 20 de julho de 2021.
Alexandre Dinoá Duarte Guerra

Presidente da CPL                

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA PARAÍBA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

A DEFENSORIA DO ESTADO DA PARAÌBA por intermédio do seu pregoeiro, torna público o 
ADIAMENTO da licitação em epígrafe, cujo Objeto:  Aquisição de veículos tipo SUV, destinados 
a Defensoria Pública do Estado da Paraíba, para execução do Projeto “Criança e adolescente: O 
futuro do Brasil”, através da Emenda Impositiva nº 40250002 e Nota de Empenho nº 2020NE801318. 
Recebimento Das Propostas: 22/07/2021 a partir das 10:00 horas. Inicio da Sessão Púbica de 
disputa de Preços: dia 02/08/2021 a partir das 13:30 horas, após avaliação das propostas pelo 
Pregoeiro. 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: no horário das 12:00 Às 17:00 de segunda a quinta-feira e 09:00 Às 13:00 na sexta-
feira, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3221–6340. E-mail: cpldp@defensoria.pb.gov.br. 
Site:http://www.defensoria.pb.def.br/transparencia/licitacoesecomprasdiretas.php ou  https://www.
licitacoes-e.com.br.

João Pessoa - PB, 20 de Julho de 2021
JOÃO FRANCO DA COSTA FILHO

Pregoeiro

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS

GERÊNCIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 090/2021
PROCESSO Nº 19.000.027814.2020

OBJETO/ÓRGÃO(S): REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE ESCOLA HOMO-
LOGADA PELA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, PARA MINISTRAR CURSO DE 
FORMAÇÃO DE PILOTOS, destinado ao CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DA PARAIBA - CBMPB, 
conforme edital e anexos.

DATA E HORÁRIO: 04/08/2021 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.bre pelo e-mail: gelic07@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 21-00973-3
João Pessoa, 20 de julho de 2021.

João Cláudio Araújo Soares
Gerente Executivo de Licitação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PELO PRESENTE EDITAL, O SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO E FISCAIS DE 
TRANSPORTES DO ESTADO DA PARAIBA SINAFIT-PB, ATRAVÉS DO SEU PRESIDENTE, O 
SENHOR FÁBIO GOMES DA SILVA, CONVOCA O OS SENHORES ROBERTO DE LUNA ALVES, 
CPF: 02771293463; EWERTON DIAS DE ANDRADE CPF: 06743916404 E IVO SOUZA DA SILVA, 
CPF: 03416192486 PARA DIRIGIR OS TRABALHOS NA ELEIÇÃO PARA ESSE SINDICATO NOS 
DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, COMO DETERMINA OS ARTIGOS 51 E 52 
DO ESTATUTO SINAFIT/PB.

JOÃO PESSOA, 20 DE JULHO DE 2021.
Fábio Gomes da Silva

PRESIDENTE SINAFIT-PB

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CAJAZEIRINHAS - PB
Rua: Manoel Cassiano da Costa, 370 – Centro - Cajazeirinhas/PB

CNPJ: 01.721.743/0001-13
ELEIÇÕES SINDICAIS

AVISO RESUMIDO DO EDITAL
Será realizada eleição STR de Cajazeirinhas no dia 31 de agosto de 2021, no período das 

08:00h às 15:00h, na Sede do Sindicato dos Servidores Públicos, situada a Rua: Edmilson Leite 
de Almeida, S/N – Centro – Cajazeirinhas-PB, para composição da sua Diretoria, Conselho Fiscal 
e Delegados Representantes e respectivos suplentes junto ao Conselho da Federação dos Traba-
lhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado da Paraíba - FETAG-PB. O registro 
de chapas deverá ser apresentado à Secretaria da Entidade, no horário 08:00 as 12:00h, e de 14:00 
as 17:00h, no período de 15 (QUINZE) dias, a contar da publicação deste Aviso em Jornal. O Edital 
de Convocação encontra-se afixado na Sede do STR de Cajazeirinhas, no Sindicato dos Servidores 
Público de Cajazeirinhas, na Igreja Nossa Senhora da Conceição e na Associação Comunitária 
Rural do Sítio Canoas. Cajazeirinhas - PB, 20 de julho de 2021

OTONIEL DE SOUSA BRITO
Presidente

SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
HENRIQUE GERALDO LARA,CPF nº 409.267.886-04, torna público que requereu à SEMAPA 

– Secretaria de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura de Cabedelo/PB – a LICENÇA AMBIENTAL 
DEINSTALAÇÃOpara oGALPÃO COMERCIALque será construído no lote12A, da quadra07, do 
loteamentoNossa Senhora da Conceição, no bairro Renascer,em Cabedelo (PB).

CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA JOAO PESSOA - CNPJ/CPF Nº 
09.123.654/0001-87 Torna público que solicitou a SUDEMA - Superintendência de Admi-
nistração do Meio Ambiente,RLO=LOA N°3561/2016=PROC.13-7711=SISTEMA INTE-
GRADO DE ABASTECIMENTO=AC:250M²=NE:12=L/ATV: DUAS ESTRADAS/LAGOA DE 
DENTRO/SERRA DA RAIZ E SERTÃOZINHO-PB. Processo: 2021-006518/TEC/LO-2666.

Secretaria recebe máscaras com 
substâncias viruscida e bactericida

O Jornal A União, da Empresa 
Paraibana de Comunicação (EPC), 
recebeu ontem a visita da secretária 
da Juventude da Paraíba, Rafaela Ca-
maraense. Ela, que foi acompanhada 
pela presidente da EPC, Naná Garcez, 
anunciou que, em agosto, Mês da Ju-
ventude, a secretaria vai realizar 
uma série de eventos voltados para 
a juventude que terá início no dia 12 
de agosto.  A programação é exten-
sa e conta com o apoio de diversos 
parceiros, entre eles, a EPC, que vai 
divulgar as ações. Pelo menos dois 
mil jovens devem ser atendidos no 
Estado com cursos de qualificação 
profissional, com base nas potencia-
lidades de cada município. 

“Somos uma secretaria inter-
setorial, que trabalha com diversas 
outras secretarias e órgãos como, 
por exemplo, a EPC, que é um gran-
de parceiro. O marco desse mês será 
o lançamento do programa ‘Qualifica 
Juventudes’, que será assinado pelo 
governador João Azevêdo, e nós da-
remos o pontapé inicial para o início 
das atividades”, declarou a secretária.

O programa é de qualificação 
profissional para os jovens, con-
siderando que a pandemia trouxe 
desemprego para a sociedade, mas 
entre os jovens o problema é ainda 
maior. Pensando nessa realidade, a 
Secretaria de Juventude idealizou o 
programa que tem como maior dife-
rencial a exploração das potenciali-
dades de cada localidade. 

“O jovem poderá se qualificar 
de acordo com a potencialidade 
do município e ser absorvido pelo 
comércio local. A ideia é fazer com 
que ele permaneça no seu municí-
pio e não tenha a necessidade de 
sair. Que, de fato, em sua cidade, 
tenha a oportunidade de emprego”, 
ressaltou. Ela disse ainda que, de 
acordo com as características de 
cada cidade, foram eleitas algumas 
microrregiões e, a partir daí, será 
feita a divulgação dos cursos para 
que os jovens possam se inscrever. 
O esforço conta com a parceria da 
Secretaria de Desenvolvimento Hu-
mano e com o Sistema S. 

Rafaela Camaraense afirmou 
que o programa foi construído a 
partir de visitas a cada município, 
de conversas com os jovens e, assim, 

Lucilene Meireles
lucilenemeireles@epc.pb.gov.br

Rafaela Camaraense (E) visitou ontem o jornal A União e definiu, em reunião com Naná Garcez (D), parcerias para o Mês da Juventude

Foto: Evandro Pereira

foi elaborado o projeto. Entre os cur-
sos que vão ser ofertados, há muitos 
voltados para a área de agricultura, 
artesanato, comércio local com a 
intenção de fomentar o microem-
preendedor. O Senar vai contribuir 
nesse sentido. “Também com relação 
aos arranjos produtivos, para que as 

famílias permaneçam passando para 
os filhos seus conhecimentos e eles 
possam adquirir mais conhecimento 
também”, disse.

A iniciativa será ainda uma 
experiência de primeiro emprego 
para muitos jovens. “Há os que es-
tão em situação de ociosidade, prin-

cipalmente no interior, sem muitas 
perspectivas. A partir do momento 
em que a gente consegue oferecer 
a eles essa chance, eles podem vis-
lumbrar outros caminhos e, assim, 
conseguir ingressar no mercado de 
trabalho e ter sua vida digna”, com-
pletou a secretária.
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Estado vai atender a 200 pessoas 
com autismo na Região do Brejo
Secretaria do Desenvolvimento Humano assinou termo de cooperação com Instituto Casa Azul e quatro municípios

Juliana Cavalcanti
julianacavalcanti@epc.pb.gov.br

As crianças, adolescen-
tes e adultos diagnosticados 
com Transtorno de Espectro 
Autista (TEA) das cidades de 
Arara, Bananeiras, Casseren-
gue e Solânea, na Região do 
Brejo Paraibano, já podem 
ser atendidas pelo Instituto 
Casa Azul. A previsão da Se-
cretaria de Estado do Desen-
volvimento Humano (Sedh) 
é que até 200 crianças e ado-
lescentes autistas possam 
ter acesso ao serviço.

Segundo a assistente so-
cial e técnica de referência 
da pessoa com deficiência 
da Secretaria do Desenvolvi-
mento Humano, Emília Oli-
veira, o Instituto, localizado 
em Solânea, já oferecia esse 
atendimento, mas não com 
tanta abrangência.

Agora vai ser possí-
vel ampliar o serviço para 
as crianças, adolescentes e 
adultos com TEA desses mu-
nicípios, a partir de um ter-
mo de cooperação tríplice 
assinado pela Sedh com as 
prefeituras de Arara, Bana-
neiras, Casserengue e Solâ-
nea e o Instituto Casa Azul.

“Na verdade, o intuito é 
ser uma clínica escola, mas 
lá é um centro de reabilita-
ção, centro de atendimento 
ao autista. Foi firmado um 
convênio com o governo do 
Estado e um termo foi as-
sinado com as prefeituras 

para consolidar a disponi-
bilização dos profissionais. 
Solânea vai ceder alguns 
profissionais, assim como 
Bananeiras, Casseregue e 
Arara pra atendimento. A 
parceria das prefeituras é 
justamente essa”, explica a 
profissional.

Atualmente, 72 famílias 
estão inscritas e são atendi-
das no local. Com o termo, o 
Governo do Estado colabo-
ra financeiramente e cada 
uma das quatro prefeituras 
irá ceder uma determinada 
quantidade de profissionais 
para trabalhar no instituto, 
ou seja, atender aos diag-
nosticados com Transtorno 
de Espectro Autista.

Com isso, o governo do 
Estado transfere recursos 
para o Instituto Casa Azul, 
para ampliar as atividades 
que realiza. As quatro pre-
feituras contratarão pessoas 
para prestar os serviços e, 
de acordo com a assistente 
social, em Arara serão con-
tratados dois professores. 
Em Bananeiras, um terapeu-
ta ocupacional, um fonoau-
diólogo e um psicopedagogo 
clínico serão escolhidos.

Já em Cassarengue se-
rão contratados um edu-
cador físico e um porteiro. 
Por último, Solânea irá dis-
ponibilizar um psicólogo, 
um psicopedagogo clínico e 
um educador físico para o 
instituto.  “Compete à Sedh 
repassar os recursos, atra-

vés do Convênio 6/2021, 
responsável pela execução 
direta da implantação do 
serviço”, esclareceu a técnica 
de referência.

O instituto é uma ini-
ciativa da sociedade civil e 
funciona como uma clíni-
ca-escola para autistas. O 
projeto foi iniciado há três 
anos por um grupo de pais 
de autistas, quando iniciou 
a parceria com o governo. A 
partir da pactuação tríplice, 
o objetivo é fortalecer o de-
senvolvimento dos autistas e 

a política voltada para essas 
pessoas no Brejo do Estado, 
através das partes clínica e 
terapêutica, principalmente 
para as crianças.

Conforme a técnica, já é 
possível a população ter aces-
so ao serviço nessas cidades. 
“Os usuários que já possuem 
laudo, fazem a reabilitação no 
local e que morem em uma 
das cidades beneficiadas te-
rão direito ao atendimento. 
Pode procurar o instituto e 
não há cadastro nas prefeitu-
ras”, observa Emília Oliveira.

O termo de cooperação 
prevê que caberá ao gover-
no estadual o aporte de re-
cursos para a execução do 
serviço, enquanto os mu-
nicípios disponibilizarão 
profissionais e técnicos que 
atuarão no atendimento: 
professores, psicólogo, psi-
copedagogo clínico, educa-
dor físico, terapeuta ocu-
pacional, fonoaudiólogo e 
porteiro. Já o Instituto Casa 
Azul fará cessão e o geren-
ciamento das instalações 
físicas adequadas para o 

atendimento. A solenidade 
de assinatura do documento 
aconteceu no município de 
Solânea.

“A assinatura com as 
prefeituras do termo de coo-
peração técnica foi justa-
mente para consolidar que 
os prefeitos fizessem essa 
afirmação perante a socieda-
de, porque foi feita a pactua-
ção, fizemos as reuniões e o 
termo de cooperação técnica 
pra firmar”, finalizou a téc-
nica da Secretaria do Desen-
volvimento Humano.

O termo de cooperação foi firmado na semana passada durante um evento ocorrido no Instituto Casa Azul, localizado no município de Solânea

A experiência do Cha-
tbot utilizado na 1ª Vara da 
Comarca de Piancó é fina-
lista do Prêmio Innovare na 
categoria juiz. Utilizado na 
unidade desde setembro de 
2020, o Chatbot é um siste-
ma robotizado para aten-
dimento virtual de partes e 
advogados, implantado pelo 
juiz Pedro Davi Alves Vascon-
celos. O Prêmio Innovare tem 
como objetivo identificar, di-
vulgar e difundir práticas que 
contribuam para o aprimora-
mento da Justiça no Brasil e 
acontece desde 2004.

Em 16 de fevereiro des-
te ano, o juiz Pedro Davi ins-
tituiu portaria, com base nas 
resoluções do Conselho Na-
cional de Justiça (CNJ) e do 
Tribunal de Justiça da Paraí-
ba (TJPB), que criou e regula-
mentou o ‘Balcão Virtual da 
1ª Vara Mista de Piancó’ para 
viabilizar o atendimento 
eletrônico de partes e advo-
gados, por meio do Chatbot, 
enquanto persistir as restri-
ções sanitárias decorrentes 
da pandemia do novo coro-
navírus.

O projeto funciona, na 
prática, da seguinte forma: 
as próprias partes protoco-
lam suas demandas, que são 
registradas no sistema e po-
dem ser acompanhadas por 
meio de um controle. Em se-
guida, a unidade dá o retorno 
aos usuários, informando 
quais as providências estão 

Ferramenta robotizada é
finalista do Prêmio Innovare  
Da Redação

Da Redação

sendo tomadas em relação 
àquela solicitação.

Entusiasta do uso da tec-
nologia para facilitar o aces-
so à Justiça, especialmente 
neste período de isolamento 
social e consequente traba-
lho remoto, o juiz Pedro Davi 
considera a inteligência arti-
ficial uma valiosa ferramenta 
que, se utilizada de maneira 
séria, pode ajudar a trans-
cender limitações no traba-
lho com mais objetividade, 
racionalidade e eficiência.

“Penso que a tecnologia 
não será capaz de nos subs-
tituir, de substituir nossa 
sensibilidade, nossa huma-
nidade. Porém, pode nos dar 
suporte, se bem empregada, 
para viabilizar a superação 
de obstáculos. O nosso exem-
plo é o processo eletrônico. 
Se o Judiciário não tivesse 
envidado esforços para vir-
tualizar o acervo, hoje, num 
contexto de pandemia, com 
certeza não seria possível 
falar que a ‘Justiça não para’. 
Ela teria parado. Precisamos, 
então, utilizá-la para facilitar 
nosso trabalho”, concluiu.

No Prêmio Innovare 

participam da Comissão Jul-
gadora ministros do STF, do 
STJ, do TST, desembargado-
res, promotores, juízes, de-
fensores, advogados e outros 
profissionais de destaque 
interessados em contribuir 
para o desenvolvimento do 
Poder Judiciário.

Seu Conselho Supe-
rior é composto por asso-
ciações representativas do 
mundo jurídico: Associação 
de Magistrados Brasileiros, 
Associação Nacional dos 
Membros do Ministério Pú-
blico, Associação Nacional 
das Defensoras e Defenso-
res Públicos, Associação dos 
Juízes Federais do Brasil, 
da Associação Nacional dos 
Procuradores da República, 
da Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do 
Trabalho, Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil, do Conselho Nacional 
de Justiça, além do Ministério 
da Justiça por meio da Secre-
taria Nacional de Justiça e Ci-
dadania, do ministro Carlos 
Ayres Britto e do jornalista 
Roberto Irineu Marinho, pre-
sidente do Grupo Globo.

Sistema de
autoatendimento 
foi implantado 
pelo juiz Pedro 
Davi Alves
Vasconcelos,
da Comarca de
Piancó

LGBTQIA+ e Igualdade Racial

Prefeitura fecha parceria 
para cursos e serviços em JP 

A Coordenadoria de 
Promoção LGBT e Igual-
dade Racial da Prefeitura 
de João Pessoa (PMJP) e o 
Centro Universitário Mau-
rício de Nassau (Uninas-
sau) fecharam uma parce-
ria que vai oferecer uma 
série de cursos profissio-
nalizantes, além de outros 
serviços importantes dire-
cionados ao público que é 
atendido pela gestão mu-
nicipal.

De acordo com Geral-
do de Souza Leite Filho, 
que comanda a Coordena-
doria de Promoção LGBT e 

Igualdade Racial, além dos 
cursos que serão anuncia-
dos em breve, a Uninassau 
vai disponibilizar estagiá-
rios dos cursos de Direito, 
Psicologia e Odontologia 
para prestarem serviços 
na coordenadoria, locali-
zada no Parque Solon de 
Lucena, 216, no Centro da 
capital paraibana.

“Me reuni com coorde-
nadores de vários cursos da 
Uninassau e conseguimos 
fechar essa parceria que 
vai ser importante para as 
populações LGBTQIA+, ne-
gras, indígenas e quilombo-
las. Ampliamos a parceria 
com o curso de Psicologia e 

também teremos um asses-
sor jurídico e um estagiário 
do curso de Odontologia, 
que fará a triagem com nos-
sos usuários para que eles 
possam ser atendidos de 
forma gratuita na Uninas-
sau”, explicou.

A Coordenadoria e a 
Uninassau já tinham uma 
parceria que prestava ser-
viços psicológicos. Ante-
riormente, a instituição 
de ensino disponibilizava 
dois estagiários. A par-
tir de agosto, serão três, 
além de uma psicóloga. 
Com isso, os atendimen-
tos de terapia devem ser 
ampliados.

Foto: Secom/PMJP

Centro Universitário vai disponibilizar estagiários dos Cursos de Direito, Psicologia e Odontologia

Foto: Gecom-TJPB
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Esta será a segunda vez consecutiva que as duas seleções se enfrentam na abertura de uma olimpíada 

A Selecão Brasileira de 
futebol feminino estreia 
nesta quarta-feira nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio, contra 
a China, a partir das 5 ho-
ras da manhã, em Miayagi. 
Esta será a segunda edição 
consecutiva que a Seleção 
feminina iniciará a Olim-
píada contra a China. Será 
um encontro com cara de 
déjà-vu para a seleção.

Na abertura dos Jogos 
Ol ímpicos  do Rio  2016, 
Brasi l  e  China mediram 
forças no Estádio Nilton 
Santos,  em um jogo que 
g u a rd a  b o a s  m e m ó r i a s 
para a Amarelinha. Diante 
de quase 30 mil torcedores, 
a Seleção Brasileira ven-

ceu por 3 a 0, com gols de 
Mônica, Andressa Alves e 
Cristiane. 

Mas aquele não foi o 
primeiro duelo entre Brasil 
e China nos Jogos Olímpi-
cos. Logo na edição em que 
o torneio de futebol femi-
nino estreou, em Atlanta 
1996, as duas seleções pro-
tagonizaram um confronto 
épico na semifinal. O Brasil 
contava com talentos como 
Sissi, Pretinha e Kátia Cile-
ne, mas acabou superado 
por 3 a 2 e foi para a dispu-
ta da medalha de bronze. 

Com uma vitória para 
cada lado, este terceiro due-
lo entre Brasil e China pode 
servir como uma espécie de 

tira-teima para a rivalidade 
nos Jogos Olímpicos. E se o 
torcedor brasileiro precisar 
de mais motivos para acre-
ditar em um bom resultado 
nesta quarta-feira (21), é 
só olhar para o retrospecto 
da seleção feminina em es-
treias olímpicas.

Presente em todas as 
sete edições das Olimpíadas, 
a Seleção feminina tem qua-
tro vitórias e dois empates 
em suas seis estreias até 
aqui, com 13 gols marcados 
e apenas dois sofridos. O 
passado não entra em cam-
po, mas pode ajudar todo 
mundo a se sentir um pouco 
mais confiante para o duelo 
de hoje.

Expectativa
Debinha não vê a hora 

de entrar em campo con-
tra a China. A atacante está 
cheia de confiança em uma 
boa estreia da equipe na 
competição, em busca do 
ouro olímpico.

“A gente tem que sem-
p re  e s t a r  m e l h o ra n d o . 
Acertamos os pontos que 
precisávamos, treinamos 
muito para isso. É usar o 
que temos de melhor, impor 
nosso ritmo de jogo e o que 
temos trabalhado até aqui. 
Quero ajudar minhas com-
panheiras da melhor forma 
possível, usando tudo que 
tenho. Vejo a equipe bem 
preparada e estamos bem 

empolgadas e ansiosas para 
nossa estreia”, disse.

Esta será a segunda 
participação de Debinha em 
Jogos Olímpicos. Em 2016, 
a atacante defendia as cores 
do Dalian Quanjian, da Chi-
na, e chegava à Olimpíada 
recém-recuperada de uma 
lesão do ligamento cruzado 
anterior, em virtude de uma 
entorse no joelho direito. 
Hoje, aos 29 anos, ela vê sua 
evolução física como um 
dos principais trunfos para 
ajudar a equipe em Tóquio.

“Me vejo uma jogadora 
mais madura, mais expe-
riente. Acho que em 2016 
eu não vinha de um ano 
muito bom lá na China, logo 

na sequência da lesão que 
eu tinha sofrido no ano an-
terior. Eu estava voltando a 
jogar. Ir para os EUA me deu 
força física, evoluí muito 
como atleta. A preparação 
que eu tenho lá no [North 
Carolina] Courage, e, claro, 
a confiança que a Pia me 
dá, têm me ajudado muito 
aqui na seleção”, avaliou 
Debinha, que não poupou 
elogios à comandante:

“Temos uma arma na 
mão, uma técnica muito 
experiente em Olimpíada e 
Mundial. Ela conhece muito 
bem o que é jogar essa com-
petição e enfrentar grandes 
equipes. Estamos em óti-
mas mãos”, resumiu.

Futebol feminino estreia nas 
olimpíadas contra a China
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Galo Motivado
o Treze se prepara para enfrentar mais uma vez o 
Caucaia no próximo final de semana, pela Série D 
do Campeonato Brasileiro. Página 23
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A atacante Debinha é um dos 
destaques da Seleção Brasileira, 

que começa hoje a sua caminhada 
rumo à medalha de ouro

Libertadores

Flamengo decide vaga contra Defensa y Justicia

Após a goleada diante 
do Bahia, em Salvador, pelo 
Brasileirão, o flamengo mu-
dou o chip e hoje enfrenta 
o Defensa y Justicia da Ar-
gentina, valendo uma vaga 
para as semifinais da Liber-
tadores. A partida está pro-
gramada para às 21h30, no 
Estádio Mané Garrincha, em 
Brasília e com público, o que 
não acontecia em jogos de 
clubes no Brasil, desde mar-
ço do ano passado, quando 
a pandemia chegou ao país. 
As duas equipes se enfrenta-
ram, na semana passada na 
Argentina, e o rubro-negro 
venceu pelo placar de 1 a 0.

O jogo terá a presença 
de apenas 20 por cento da 
capacidade do estádio, para 
evitar aglomerações. As pes-
soas terão de exibir o cartão 
provando que estão vaci-
nados, ou um teste recente 
negativo para covid. foram 
vendidos ingressos para 

cerca de 20 mil pessoas.
O flamengo entra em 

campo hoje com a vantagem 
de jogar pelo empate, já que 
venceu a primeira partida, 
mas Renato garante que não 
vai jogar com o regulamen-
to debaixo do braço e quer 
ver o time partindo para o 
ataque querendo vencer o 
jogo, para não dar sopa para 
o azar.

O treinador espera que 
a equipe jogue da mesma 
maneira que jogou contra 
o Bahia, com uma marca-
ção alta e ao tomar a bola, 
parta em velocidade de for-
ma objetiva para o ataque. 
“Gosto muito que minhas 
equipes joguem de forma 
objetiva em direção ao gol. 
Não existe partida fácil na 
Libertadores, mas estamos 
preparados para vencer”, 
disse o treinador.

O time será praticamen-
te o mesmo que enfrentou o 
Bahia, que mereceu muitos 
elogios do próprio treina-
dor. Porém, alguns jogado-

res que não vinham jogando 
podem aparecer na equipe 
titular, como o zagueiro Ro-
drigo Caio e o atacante Bru-
no Henrique. Caso os dois 
joguem, Léo Pereira e Mi-
chael são os prováveis atleta

Pelo lado do Defensa 
y Justicia, o fato de ter de 
vencer no Brasil não tira a 
motivação da equipe. Se-
gundo o técnico Sebastián 
Beccacece,  na primeira 
partida na Argentina a sua 
equipe foi bem superior ao 
flamengo, sobretudo no 
segundo tempo. Ele achou 
o resultado muito injusto 
e confia perfeitamente que 
pode surpreender o time 
brasileiro, assim como foi 
surpreendido. 

No último fim de se-
mana, o Defensa y Justicia 
estreou no Campeonato 
Argentino com derrota de 
2 a 1, para o Huracan, mas 
o time jogou sem 6 titula-
res, que foram poupados 
para esta “decisão” contra 
o flamengo.

Palmeiras
O outro clube brasilei-

ro em ação na Libertado-
res nesta quarta-feira é o 
Palmeiras que vai enfrentar 
a Universidad Católica do 
Chile, às 19h15, no Allianzs 
Parque, em São Paulo. Na se-
mana passada, as duas equi-
pes se enfrentaram no Chile 
e o Palmeiras levou a melhor, 
vencendo por 1 a 0.

Duas outras partidas se-
rão disputadas hoje pela Li-
bertadores. No Monumental 
de Barcelona, no Equador, 
o Barcelona de Guaiaquil 
enfrenta o Vélez Sarsfield 
da Argentina, às 19h15. Na 
primeira partida entre as 
duas equipes, os argenti-
nos venceram por 1 a 0. Em 
outra partida, um clássico 
argentino entre River Plate e 
Argentino Juniors, a partida 
está prevista para as 21h30, 
no Estádio Diego Armando 
Maradona. No primeiro jogo, 
realizado no Monumental de 
Núñez, as duas equipes em-
pataram em 1 a 1.

Foto: Alexandre Vidal/CRFo

Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

Em grande fase, 
Gabigol é a 

esperança de gols 
do Flamengo
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Canoísta conquistou duas medalhas de prata e uma de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

Medalha de prata nas 
categorias C-1 e C-2 1000m e 
bronze na prova C-1 200m na 
Olimpíada do Rio, em 2016, 
o canoísta Isaquias Queiroz é 
uma das maiores esperanças 
do esporte brasileiro para 
subir no pódio em Tóquio. 
Aos 27 anos, o primeiro atle-
ta nacional a conquistar três 
medalhas olímpicas em uma 
mesma edição tem um obje-
tivo enorme no Japão.

“Minha meta sempre foi 
esta (ser o maior atleta bra-
sileiro olímpico da história). 
Meus treinos sempre foram 
muito duros de 2016 para 
cá. Eu não iria querer ficar na 
água me torturando ali se eu 
não tivesse algum objetivo. 
Mas eu acho que esse objeti-
vo não é só meu. É do Jesus, 
do Lauro e de todo o Comitê 
Olímpico, que vem acreditan-
do no meu talento, no meu 
trabalho e na minha dedica-
ção”, disse o atleta, nesta terça-
feira, em entrevista coletiva.

“Eu venho para Tóquio 
com este objetivo e acredi-
to que todo brasileiro deseja 
que eu esteja no lugar mais 
alto do pódio, pegando a me-
dalha de ouro. Eu quero mui-

to finalizar os Jogos com esta 
cena. Meu objetivo é este, ga-
nhar as duas medalhas olím-
picas agora, e ter mais títulos 
para conquistar. Eu não pen-
so em sair daqui sem duas 
medalhas no pescoço. Posso 
estar sendo ganancioso, mas 
treinei muito para isto e eu 
não quero sair daqui sem este 
objetivo. Treinamos bastante 
no sol, na chuva, nas adversi-
dades de vento para chegar 
aqui e ter resultado. Eu que-
ro representar o meu país no 
quadro de medalhas”, com-
pletou o baiano de Ubaitaba.

Isaquias, que vai partici-
par somente nas categorias 
C-1 1000m e a C2-1000m, 
terá a companhia de Jacky 
Godmann, que também par-
ticipou da coletiva. “Eu fico 
muito feliz em estar ajudando 
ele. O Isaquias é o meu ídolo. 
Estou feliz em compartilhar 
um barco com ele. Espero 
ajudar no sonho dele. É o meu 
sonho também estar aqui. Es-
pero que ele consiga as meda-
lhas que está falando e que eu 
possa fazer parte disso.”

Competições da canoa-
gem de velocidade, com parti-
cipação brasileira em sua fase 
classificatória, estão agenda-
das para o dia 1º de agosto.

Agência Estado

Isaquias Queiroz quer ser 
o melhor atleta brasileiro
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Isaquias Queiroz se diz preparado para lutar em Tóquio e conquistar medalhas de ouro em mais de uma prova, tornando-se o maior medalhista olímpico do país

Fotos: Divulgação

Presidente do COI chegou a 
pensar que não haveria jogos

O presidente do Comi-
tê Olímpico Internacional 
(COI), Thomas Bach, fez de-
clarações em tom de desaba-
fo nessa terça-feira durante 
reunião da entidade em Tó-
quio, no Japão. Ele admitiu 
que teve problemas para 
dormir, em razão das mu-
danças causadas pela pan-
demia no mundo, e disse que 
também teve dúvidas quan-
to à realização da Olimpíada 
de Tóquio, cuja cerimônia de 
abertura está marcada para 
sexta-feira.

“Quando você olha para 
esta situação em retrospec-
tiva hoje, pode parecer que 
foi um mar de rosas. Isto 
está longe de ser verdade. 
Nos últimos 15 meses, ti-
vemos que tomar decisões 
diárias com base em situa-
ções muito incertas. Tínha-
mos dúvidas todos os dias 
Nós deliberamos e discuti-

mos. Houve noites sem dor-
mir”, declarou o dirigente 
alemão.

“Como todas as outras 
pessoas no mundo, não sa-
bíamos, eu não sabia, o que 
o futuro nos reservaria. Al-

guns perguntaram por que 
não expressamos essas dú-
vidas. Alguns interpretaram 
isso até mesmo como um 
sinal de que avançamos ce-
gamente a qualquer preço. 
Nossas dúvidas poderiam 

ter se tornado uma profe-
cia autorrealizável. Os Jogos 
Olímpicos poderiam ter se 
despedaçado. Por isso, tí-
nhamos que guardar essas 
dúvidas para nós”, explicou.

Bach afirmou que não 
revelou publicamente suas 
dúvidas para não “jogar le-
nha na fogueira” dos medos 
e questionamentos sobre os 
Jogos. “Isso hoje eu posso ad-
mitir e dizer que também pe-
sou sobre nós, pesou sobre 
mim. Imagine por um mo-
mento o que significaria se 
o líder do Movimento Olím-
pico, o COI, tivesse acrescen-
tado às já muitas dúvidas em 
torno dos Jogos Olímpicos, 
se tivéssemos jogado lenha 
nesta fogueira...”

A cerimônia de abertura 
está marcada para as 8 horas 
(horário de Brasília) de sex-
ta-feira. No entanto, as dispu-
tas esportivas já vão começar 
nesta terça e quarta, com jo-
gos de softbol futebol.

Jiu-jitsu

Paraibano que foi campeão 
nos EUA tenta título mundial

Natural de João Pes-
soa, Kaio Cesar Abrantes 
Fonseca, hoje, aos 29 anos, 
saiu da Paraíba em 2018 
para ir em busca do so-
nho de se profissionalizar 
como atleta de jiu-jitsu. 
Para isso, ele, que come-
çou na modalidade aos 13 
anos de idade, treinando 
no bairro de Mangabeira - 
maior conjunto populacio-
nal da capital paraibana -, 
mudou-se para os Estados 
Unidos onde ocorrem a 
maior parte das competi-
ções internacionais. A mu-
dança vem surtindo efeitos 
na sua carreira e, no mês 
passado, ele conquistou o 
Campeonato Americano de 
Jiu-Jitsu organizado pela 
Federação Internacional 
de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJ-
JF). Agora, o atleta foca no 
seu objetivo principal, o tí-
tulo mundial da IBJJF.

Faixa preta de jiu-jit-
su, Kaio Cesar já acumula 
16 anos de treinamentos 
e dedicação à “arte suave”, 
modalidade marcial que no 
Brasil transformou-se para 
se tornar um dos gêneros 
de luta mais praticados no 
planeta. Ao longo de sua 
carreira como atleta, o pa-
raibano acumula títulos e 
medalhas em competições 
no Brasil, como os Cam-
peonatos Brasileiros com 
e sem kimono, mas seu 
grande salto se deu, jus-
tamente, após sua ida aos 
Estados Unidos, país que 

Agência Estado

Quando você olha 
para esta situação em 

retrospectiva pode 
parecer que foi um 
mar de rosas. Isto 
está longe de ser 

verdade 

Thomas Bach revelou que chegou a passar alguns dias sem dormir direito imaginando a não realização dos jogos

Iago Sarinho
iagosarinho@gmail.com

O paraibano Kaio Cesar no lugar mais alto do pódio nos Estados Unidos

concentra, hoje, as princi-
pais e mais rentáveis com-
petições desse esporte.

De 2018 para cá, Kaio 
Cesar vem disputando 
competições como o Pan
-Americano sem Kimono, 
onde foi vice-campeão no 
mês de maio, em disputa 
realizada no estado nor-
te-americano do Texas. 
Além dessa disputa, ele já 
havia vencido, em 2018, o 
Mundial da Word League 
Jiu-Jitsu - outra entida-
de promotora de eventos 
desse esporte -, o San Die-
go Open e o Fresno Open 
- eventos organizados no 
estado da Califórnia -, as-
sim como obtido meda-
lhas nos mundiais com e 
sem kimono da IBJJF.

Treinando, desde 2019, 
na Gracie Barra Encinitas, 
academia localizada em San 
Diego, no Sul da Califórnia, 
o atleta tem vivido um bom 
momento na sua carreira, 
culminando com a conquis-
ta do Americano da IBJJF. 
Com o relaxamento das 
medidas restritivas em re-
lação à pandemia nos EUA, 
o atleta paraibano, agora, 
se prepara para disputar 
diversas competições nesse 
segundo semestre, focando, 
especialmente, no Pan-A-
mericano, marcado para 
setembro, no Campeonato 
Mundial em kimono, que 
ocorrerá em outubro, e, por 
fim, no Mundial com kimo-
no, previsto para ocorrer no 
mês de novembro.
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Técnico Wellington Farjado admite que o ambiente no clube mudou e fica mais fácil de trabalhar

O clima no Treze após 
ter conseguido a primeira 
vitória na Série D é de muito 
otimismo e confiança, não 
só por parte dos jogadores, 
mas também da comissão 
técnica. Todos acreditam 
que, apesar das dificulda-
des, o Galo tem condições 
de se recuperar na compe-
tição e lutar por uma classi-
ficação para a fase seguinte. 
A equipe agora é a sexta 
colocada do grupo A3, com 
8 pontos, e no próximo do-
mingo voltará a enfrentar o 
Caucaia, em Campina Gran-
de. Mesmo com a vitória de 
4 a 0 sobre o adversário, no 
Ceará, o técnico Wellington 
Farjado não espera um jogo 
fácil para o Galo.

“Cada jogo é uma histó-
ria. Talvez o fato de termos 
ganho com um placar elás-
tico lá, faça com que crie 
um clima de rivalidade e o 
time do Caucaia, que já ob-
teve bons resultados contra 
equipes que hoje estão no 
G4, possa fazer uma grande 
exibição e nos surpreenda. 
A vitória foi muito impor-
tante, porque trouxe mais 
motivação e esperança para 
todos do grupo e a expectati-
va é de que continuemos em 
evolução, buscando novas 
vitórias e consequentemen-
te a classificação”, afirmou o 
treinador.

Anderson Gindre, que 
jogou como meia no jogo 
passado, sintetiza bem o 
pensamento dos jogadores 
e diz que a mudança de po-
sição não foi uma grande 
novidade para ele.

“Eu já atuei como meia 
e não é uma novidade, nem 
dificuldade para mim. Se for 
escalado novamente assim, 
vou atuar na posição sem 
problema. Quanto a moti-
vação criada com a vitória, 
eu acho que foi grande, por-
que no fundo, nós sabíamos 
que estávamos no caminho 
certo, mas as vitórias não 
aconteciam, mesmo a gente 
merecendo. Agora que ela 
saiu, é continuar no mesmo 
caminho para buscarmos a 
nossa classificação”, afirmou 
o atleta.

A grande novidade no 
início dos treinos desta se-
mana foi a volta do meia 
Vitor, que foi liberado pelo 
departamento médico. Hoje, 
na parte da tarde, o técnico 
Wellington Farjado começa a 
definir o time que vai iniciar 
como titular contra o Cau-
caia, no próximo domingo, 
no Amigão. A princípio, ele 
não pretende fazer nenhuma 
alteração, porque gostou 
muito da atuação da equipe 
no jogo do Ceará.

Campinense
O Campinense treina 

hoje em dois expedientes, 
se preparando para o jogo 
de domingo contra o ABC, 
em Natal. No último final 
de semana, a equipe não fez 
uma boa apresentação e foi 
derrotada pelo próprio ABC, 
por 1 a 0, no Estádio Amigão. 
A derrota afastou o clube do 
líder e agora o objetivo é dar 
o troco no adversário para 
seguir lutando pela lideran-
ça do grupo.

A Raposa tem 11 pontos 
e está na segunda colocação 
do grupo 3 e agora o técnico 
Ranielle Ribeiro espera que 
o time repita a mesma cam-
panha nos jogos de volta, 
para garantir a classificação.

“É claro que ficamos 
chateados com a derrota, 
mas jogamos contra o líder 
do grupo e sabíamos que te-
ríamos muita dificuldade. O 
ABC veio para jogar no nos-
so erro, conseguiu um gol e 
sentimos muito. Faltou um 
pouco mais de capricho na 
última bola, mas da mesma 
forma que o adversário nos 
surpreendeu dentro de casa, 
nós podemos fazer o mesmo 
em Natal. Eu espero que o 
Campinense faça uma cam-
panha tão boa nos jogos da 
volta, quanto a que fizemos 
nos jogos de ida e assim con-
sigamos o nosso principal 
objetivo que é a classifica-
cão”, disse o treinador.

Para esta partida de vol-
ta contra o ABC, o técnico 
Ranielle Ribeiro não poderá 
contar com o volante Ra-
finha, que levou o terceiro 
cartão amarelo e vai cum-
prir suspensão. Esta será a 
primeira partida em que o 
jogador fica fora de um jogo 
este ano.

“Infelizmente aconte-
ceu. Eu nunca fiquei fora de 
uma partida do Campinense 
este ano. Foram 19 jogos ofi-
ciais disputados, mas acon-
teceu. Eu tenho certeza de 
que quem for o escolhido 
para me substituir vai man-
ter o mesmo nível alto da 
equipe e vamos para Natal 
em busca de uma vitória”, 
afirmou o volante.

A grande novidade da 
Raposa neste início de se-
mana foi a apresentação ofi-
cial do atacante Anselmo, 
que tem um vasto currículo 
e muita experiência, afinal 
tem 40 anos. A idade inclusi-
ve gerou alguma desconfian-
ça entre os torcedores, mas 
o atleta diz estar tranquilo 
quanto a isto.

“Infelizmente no Bra-
sil temos este preconceito 
quanto a idade, mas eu te-
nho provado dentro de cam-
po que isso para mim não 
tem nenhuma influência no 
meu trabalho. Sou o mesmo 
artilheiro que fez sucesso 
no Fortaleza e por onde pas-
sei, tenho deixado boa im-
pressão. Eu já trabalhei com 
o professor Ranielle e isso 
facilita para mim, porque 
já conheço a sua metodolo-
gia de trabalho. Vim para o 
Campinense, porque é uma 
grande equipe e tem uma 
enorme torcida e todo joga-
dor se motiva quando sabe 
que poderá ter o incentivo 
de uma grande torcida”, afir-
mou o atleta, que já deverá 
ter condições de jogo para o 
próximo domingo.

Otimismo volta ao Treze 
após vitória por goleada 
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O técnico Wellington Farjado acredita que a classificação é muito difícil, mas tem esperanças que o Galo ainda consiga uma vaga para a próxima fase

Foto:Ascom/Treze

O jogo contra o Santa 
Cruz, no próximo sábado, 
se tornou muito importan-
te para o Botafogo, após o 
empate contra a Jacuipense, 
em 0 a 0, na última rodada. 
O resultado fez com que o 
clube caísse da liderança 
para a quarta colocação do 
grupo A e corre risco de sair 
do G4, caso não consiga uma 
vitória no próximo sábado, 
às 19 horas, no Almeidão, 
porque já tem clubes com a 
mesma pontuação do Belo e 
outros encostados.

O técnico Gerson Ri-
beiro poderá ter proble-

ma para escalar a equipe. O 
meia Juninho e o zagueiro 
Fred saíram de campo con-
tundidos no jogo contra o 
Jacuipense, em Salvador. Os 
dois jogadores ainda estão 
em observação e de posse 
dos exames, o departamen-
to médico vai tomar uma 
decisão que pode tirar os 
dois jogadores da partida, 
caso o problema seja sério 
e requeira mais tempo para 
a recuperação. No caso de 
Juninho, o doutor Glauber 
não descarta a possibili-
dade inclusive de uma ci-
rurgia, para acelerar a sua 
recuperação.

Para o lugar de Fred, 
caso ele não possa jogar, o 

principal candidato é o jo-
vem Gabriel Yanno, que en-
trou no lugar dele no último 
jogo e fez uma boa exibição. 
Já para o lugar de Juninho, 
existe a possibilidade de 
Cayton retornar ao time, 
depois de um longo período 
no departamento médico.

Sousa
O Dinossauro retornou 

aos treinos para enfrentar 
outra vez o América-RN, só 
que desta vez  no Marizão, 
em Sousa. O técnico War-
ley está preocupado com 
o sistema defensivo, que 
após a saída de Marcelo, 
vem tomando muitos gols. 
A derrota de 4 a 1 para o 

América em Natal foi um 
resultado que pegou de sur-
presa a comissão técnica e 
os jogadores, e fez com que 
o clube caísse da segunda 
para a terceira colocação do 
grupo A3. 

O técnico Warley dis-
se que o time fez um bom 
primeiro tempo, mas to-
mou um gol no finalzinho 
e no segundo tempo, após 
sofrer a virada, foi para 
cima do adversário dei-
xando espaços que foram 
muito bem aproveitados 
pelo América. Porém, ele 
acredita que dentro do 
Marizão a coisa será dife-
rente e quer uma vitória 
para seguir no G4.

Contra o Santa Cruz

Botafogo-PB corre risco de sair do G4 
e pode jogar desfalcado no sábado
Ivo Marques
ivo_esportes@yahoo.com.br

O meia juninho sofreu uma contusão no braço, no jogo contra o Jacuipense, e corre risco de necessitar de uma cirurgia para se recuperar

Foto: Ascom/Botafogo

Técnico do Campinense, 
Ranielle Ribeiro, 

reconhece que o time 
não jogou bem contra 
o ABC, mas acredita 

que pode surpreender o 
adversário em Natal
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Procura por benefícios aumentou na pandemia e legislação determina que valores devem ser pagos aos dependentes legais

FGTS, PIS e Pasep podem 
ser sacados por herdeiros

Nos últimos 16 meses, 
mais de 540 mil pessoas mor-
reram no Brasil pela covid-19 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. Com isso, au-
mentou ainda mais a busca 
pelos saques do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço 
(FGTS), do Programa de Inte-
gração Social (PIS) e do Pro-
grama de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público 
(Pasep) pelos herdeiros des-
sas vítimas da doença. A le-
gislação brasileira determina 
que os valores que não foram 
recebidos em vida pelo titular 
dessas contas devem ter seus 
saldos pagos aos dependen-
tes legais, através de alvará 
judicial e dependentes habi-
litados no Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS).

A Lei 8.213/91 indica 
que são considerados depen-
dentes habilitados para sacar 
os recursos do trabalhador fa-
lecido cônjuges, companheiro 
(ou companheira) em união 
estável, filhos ou irmãos não 
emancipados (de qualquer 
condição, menor de 21 anos), 
filho inválido fisicamente ou 
deficiência intelectual e pais. 
O gerente executivo do INSS 
em João Pessoa, Rogério Oli-
veira, pontua que, quando os 
herdeiros solicitam o rece-
bimento do FGTS-PIS-Pasep, 
o juiz questiona o INSS para 
que seja informado se existe 
benefício em nome da pessoa 

Aforismo
“Podem morrer as pessoas, mas nunca suas ideias.”

(Che Guevara)

2008 — Geraldo Casé, 
produtor, escritor e diretor de tevê brasileiro

2020 — Pinto do Acordeon (Francisco Ferreira 
Lima), cantor, compositor e político (PB)

Mortes na História

Obituário
Jerônimo Roberto 
Fernandes dos Santos
16/7/2021 – Aos 66 anos, em São Pau-
lo (SP), vítima da covid-19. Juiz alagoa-
no que ingressou na magistratura de 
Alagoas em setembro de 1992, aos 37 
anos. Era membro titular da Turma Re-
cursal da 1ª Região (Maceió) e apresentador do programa 
‘Momento Jurídico’, na TV Mar, desde janeiro de 2016.

Foto: Divulgação

Geraldo Tácio Falcão
17/7/2021 – Aos 68 anos, em Recife (PE), 
devido a uma infecção generalizada. Artista 
plástico, escultor, pintor e poeta pernambu-
cano. Ele era natural de Araripina, Sertão de 
Pernambuco. Trabalhou 20 anos como ban-
cário e decidiu se dedicar às artes após sua 
aposentadoria. Teve obras expostas em Londres, Paris e Lisboa.

Foto: Ricardo Antunes

Daniel dos Anjos
17/7/2021 – Aos 32 anos, em Blumenau 
(SC), vítima da covid-19. Cantor de música 
alemã no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. 
Músico se apresentava em eventos, bares 
e igrejas, e fazia parte do grupo folclórico 
Freundschaft Volkstanzgruppe. Também 
trabalhava com análise e desenvolvimento de sistemas.

Foto: Divulgação

Douglas Porto
18/7/2021 – Aos 57 anos, em Santos (SP), 
em decorrência de um AVC e duas paradas 
cardíacas. Radialista natural de Santa Cruz 
do Rio Pardo, interior de São Paulo, onde 
nasceu em 31 de agosto de 1963. Iniciou 
a carreira no rádio em 1977. Trabalhou 
na Rádio Difusora, na Rádio Itaipu FM, na Rádio Atlântica de 
Santos, Cultura AM, Tribuna AM, Rádio Guarujá AM, e Rádio 
Cacique AM. No início de 1996, foi contratado pela Rádio 
Jovem Pan AM 620, onde ficou por 17 anos. Fez narrações 
de jogos em emissoras de tevê, tendo criado um projeto de 
futsal que permaneceu no ar durante cinco anos (1998 a 
2003) na Santa Cecília TV e participou de eventos de hande-
bol e futsal da TV Tribuna. Atualmente era apresentador do 
programa ‘Bola do Jogo’, na Rádio Ômega, em Santos.

Foto: Rádio Ômega

Carlos Eduardo Novaes
Faccin (Dudu)
18/7/2021 – Aos 51 anos, em Brasília 
(DF), por complicações de uma infecção 
bacteriana após internação por covid-19. 
Servidor do Conselho Nacional do Ministé-
rio Público (CNMP). Era casado, pai de dois 
meninos e natural de Castelo, no Espírito Santo.

Foto: Arquivo Pessoal

Breves & Curtas
# Câmeras nas fardas evitam mortes 
Com câmeras nas fardas dos policiais militares, mortes 
por intervenção policial caem 54% em São Paulo. Nenhu-
ma morte por intervenção policial foi registrada nos 18 
batalhões que estão usando câmeras de maio para junho. 
Os equipamentos ficam ligados durante todo o turno de 
trabalho, com transmissão em tempo real, e o policial não 
pode desligar.

# Enfermeira contra a vacina morre de covid-19
A enfermeira Olivia Guidry, de 23 anos, de Lafayette, no 
estado norte-americano de Louisiana, morreu após sofrer 
complicações devido à covid-19. Isso aconteceu meses 
depois de ela “alertar” as pessoas contra as vacinas. Ela 
chegou a ser internada na UTI do hospital no início de 
julho, mas não resistiu.

# Corpo de mulher tem genitália arrancada 
Enterrado no último dia 10, o corpo de uma mulher de 27 
anos foi vilipendiado em uma sepultura no Cemitério Maria 
Abadia da Cruz, no Distrito de Flor de Minas, em Gurinhatã, 
no Triângulo Mineiro, e a genitália dela mutilada (arran-
cada) com uma faca após o enterro. Após a ocorrência, o 
corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de 
Ituiutaba, também no Triângulo, onde foi submetido a pe-
rícia. O caso é investigado pela Polícia Civil de Minas Gerais 
(PCMG) em Santa Vitória, na mesma região do estado.

# Cemitério transformado em parque
O Cemitério da Soledade, em Belém, no Pará, será restau-
rado e transformado em parque urbano, segundo acordo 
firmado entre a Prefeitura de Belém e o governo do estado. 
A criação do parque-cemitério deve incorporar também um 
museu e outras ações culturais, que serão abertas à popu-
lação. O Cemitério Nossa Senhora da Soledade foi fundado 
em 1850.

# Selfie e morte na cachoeira
Uma mulher morreu ao tentar fazer uma selfie em uma 
cachoeira de Hong Kong. O caso aconteceu no último dia 10. 
Sofia Cheung, de 32 anos, escorregou e caiu no riacho. Che-
gou a ser socorrida, mas já chegou morta ao hospital morta. 
Nas redes sociais, ela compartilhava fotos de várias ativida-
des radicais para os seus mais de seis mil seguidores. A bio-
grafia dela dizia que “a vida deve ser divertida, não idiota”.

Iracema Almeida
iracemalubarino@epc.pb.gov.br

Informações equivocadas 
atrapalham a liberação

Nesses últimos meses, a advogada Eliama 
Oliveira ratifica que, com o aumento de mortes 
ocasionadas pelo novo coronavírus, muitos clientes 
têm procurado seu escritório, “para que possamos 
representá-los em juízo e solicitar a liberação de valo-
res retidos, em conta do falecido”. “Como os bancos 
ainda não voltaram ao atendimento normal, muitas 
pessoas têm dificuldade de solicitar a liberação dos 
valores. Principalmente por informações equivocadas 
que as pessoas recebem até mesmo nas agências da 
Caixa. Então, vamos com o cliente na própria agên-
cia da CEF fazer o requerimento e alegar que é um 
direito de o mesmo receber diretamente da própria 
agência, de forma administrativa, já que o mesmo 
apresentará a documentação mostrando a depen-
dência familiar e econômica com o falecido e não 
necessita resolver de forma judicial”, explana Eliama.

De acordo com a assessoria de comunicação da 
Caixa, após a aprovação da documentação entregue 
ao banco, os recursos são liberados em até cinco dias. 
“O saque do saldo das contas vinculadas do FGTS 
por motivo de falecimento do trabalhador, inclusive 
aquelas migradas do Fundo PIS-Pasep, pode ser so-
licitado por meio do aplicativo FGTS do dependente 
ou sucessor, disponível para download gratuito nas 
plataformas digitais e compatível com os sistemas 
operacionais Android e IOS”, esclarece a CEF.

Em relação aos saques efetuados nesses úl-
timos dois anos, a CEF relata que nos primeiros 
cinco meses de 2020 foram registrados o saque 
de mais de R$ 98 milhões de FGTS por herdeiros 
de trabalhadores falecidos, enquanto que nos 
cinco primeiros meses deste ano já foram saca-
dos mais de R$ 252 milhões. Já em relação aos 
saques de PIS-Pasep, já foram sacados mais de 
R$ 42 milhões de junho do ano passado até maio 
de 2021, em todo o país.

falecida e se os herdeiros es-
tão habilitados como depen-
dentes dela.

De acordo com a advo-
gada Eliama Oliveira, os va-
lores do abono do PIS-Pasep 
e do FGTS não resgatados 
em vida pelo trabalhador 
podem ser requeridos, atra-
vés dos dependentes habili-
tados na Previdência Social, 
como dependente do fale-
cido que exerceu atividade 
em empresa privada, indo 
até a uma agência da Caixa 
Econômica Federal (CEF). 
“No caso em que um dos her-
deiros não esteja habilitado 
como dependente nos ban-
cos de dados da Previdência 
Social, é preciso ingressar 
com alvará judicial, a fim 

de autorizar a liberação da 
quantia depositada”.

A especialista em Direito 
Previdenciário ressalta que 
o saque poderá ser realiza-
do no momento em que for 
liberado pela Caixa Econô-
mica Federal ou através de 
liberação judicial, caso haja 
a ausência de dependente 
habilitado e o beneficiado 
seja um sucessor civil que 
também pode ter acesso aos 
benefícios, conforme o Códi-
go Civil Brasileiro (CCB). “Os 
dependentes são pessoas 
que, devido a ligação familiar 
ou econômico existente com 
o segurado do INSS, possuem 
o direito a receber benefícios 
ou pagamento de resíduos 
dos valores do PIS-Pasep e do 

FGTS. Para isso, é necessário 
que seja comprovado esse 
vínculo familiar e econômico, 
através de documentos espe-
cíficos, que variam conforme 
cada caso”, diz a advogada.

A especialista alerta tam-
bém sobre a inscrição que 
deve ser feita na CEF para 
efetuar o saque do FGTS ou 
do PSI-Pasep. Eliama destaca 
que o dependente deve ir até 
a uma agência da Caixa por-
tando esses documentos: de-
claração de dependentes ha-
bilitados ao recebimento de 
pensão (adquirida no site do 
INSS), documento de identifi-
cação oficial com foto, cartei-
ra de trabalho do falecido (ou 
falecida), número de inscrição 
referente ao PIS-Pasep-NIS.

Valores não resgatados em vida pelo trabalhador podem ser requeridos junto a uma agência da Caixa Econômica Federal

Foto: Fotos Públicas

Marco Trajano
17/7/2021 – Aos 57 anos, em Juiz de 
Fora (MG), de covid-19. Cofundador 
do Movimento Gay de Minas (MGM). 
Ativista e que atualmente estava lota-
do na Procuradoria Geral do Município 
de Juiz de Fora, lutava pelo direito à 
dignidade da população LGBTQIA+.

Foto: Facebook

Williams Martínez
17/7/2021 – Aos 38 anos, por suicídio. 
Jogador de futebol uruguaio. Zagueiro 
jogava pelo Villa Teresa da segunda 
divisão do Campeonato Uruguaio. Ao 
longo da carreira atuou por times do 

Foto: AFP

Uruguai, Argentina, Espanha, França, Inglaterra e Chile. Defen-
sor Sporting do Uruguai, Ferrocarril Oeste da Argentina, West 
Bromwich da Inglaterra, Chacarita da Argentina e Ceuta da 
Espanha são algumas das equipes em que ele jogou.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00008/2021

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de jul-
gamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00008/2021, cujo objeto é 
contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais odontológico para as Unidades 
Básicas das Famílias (UBs’s), junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, atendendo a Portaria nº 
3.389/2020 e Termo de Compromisso nº 250020/2020. Tendo como VENCEDORAS e HABILITADAS 
as empresas: A empresa MEDONTEC  MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
MED. HOSP. E ODONT. LTDA, cadastrada no CNPJ nº 05.797.987/0001-30, vencedora dos itens 
01, 03, 04 E 05 com o valor de R$ 2.038,00 (dois mil e trinta e oito reais), a empresa ODONTOMED 
COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 
09.478.023//0001-80, vencedora do item 02 com o valor de R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa 
e oito centavos). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe 
de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será 
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 19 de Julho de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA ABERTURA

DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00025/2021

A Prefeitura Municipal de Aguiar, torna público aos interessados, vem pelo presente CONVOCAR 
para abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO as empresas:SM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES 
EIRELI, cadastrada no CNPJ nº 07.177.669/0001-00, ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA, cadastrada no CNPJ nº 34.746.608/0001-81, DEL ENGENHARIA EIRELI, cadastrada no 
CNPJ nº 17.415.942/0001-33, CL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ 
nº 09.335.002/0001-06, 4M CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 
37.421.729/0001-41, fica designado o dia 27 de julho de 2021 às 08:30 horas, para referida abertura 
dos envelopes de HABILITAÇÃO. Demais informações encontram-se a disposição dos interessados 
no endereço acima citado, no horário das 08:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 
3499-1180, pelo emailpref.aguiar@hotmail.com.

Aguiar-PB, 20 de Julho de 2021.
MARIA DE FATIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTAS E HABILITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

A Pregoeira e sua equipe de apoio, vem através deste aviso, tornar público o resultado de 
julgamento de propostas de preços e habilitação do Pregão Presencial nº 00009/2021, cujo objeto 
é contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais odontológico para o Centro 
de Especialidade Odontológica (CEO), junto a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, atendendo a 
Portaria nº 3.389/2020 e Termo de Compromisso nº 250020/2020. Tendo como VENCEDORAS e 
HABILITADAS as empresas: MEDONTEC MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO EM EQUIPAMENTOS 
MED. HOSP. E ODONT. LTDA, cadastrada no CNPJ nº 05.797.987/0001-30, vencedora dos itens 
01, 02, 04, 05, 06, 07, 10, 11 e 12,  com o valor de R$ 5.967,60 (cinco mil, novecentos e sessenta e 
sete reais e sessenta centavos), a empresa ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES LTDA EPP, cadastrada no CNPJ nº 09.478.023//0001-80, vencedora dos item 03 
com o valor de R$ 23,98 (vinte e três reais e noventa e oito centavos), a empresa DENTEMED 
EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA, cadastrada no CNPJ nº 07.897.039/0001-00, ven-
cedora do item 08 com o valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e FARMAGUEDES 
COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada 
no CNPJ nº 08.160.290/0001-42, vencedora do item 09 com o valor de R$ 540,00 (quinhentos e 
quarenta reais). Abre-se vistas aos interessados do inteiro teor da decisão da Pregoeira e equipe 
de apoio, não havendo nenhuma manifestação de alguma empresa interessada, o certame será 
encaminhado ao ordenador de despesas para fins de homologação e adjudicação.  

Aguiar-PB, 19 de Julho de 2021
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIAR
RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00026/2021
Em cumprimento ao disposto no art. 109, inciso I, alínea “a”, Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna-se público que foi considerada HABILITADA a empresa RÁDIO CIDADE DE PIANCÓ LTDA 
ME, cadastrada no CNPJ Nº 08.606.071/0001-44. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do art. 109, I “a” da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Abre-se 
vista do processo aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da comissão. 
Comunica-se que, em não havendo interposição de recurso, a comissão de licitação convoca os 
licitantes habilitados para abertura dos envelopes de propostas de preços que será realizada no 
dia 27 de julho de 2021, às 09:30 horas.

Aguiar-PB, 20 de Julho de 2021.
MARIA DE FÁTIMA MATIAS DE CALDAS ALVES

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA
EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2018
CONTRATO Nº 00001/2019

OBJETO:EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
EM DIVERSAS VIAS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA-PB, CONFORME TER-
MO DE COMPROMISSO Nº 0714/2017. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preço nº 00004/2018. 
ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado - prorrogação de prazo. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00001/2019 - MOURA E ANDRADE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias, com nova 
vigência até 27/09/2021. ASSINATURA: 22.06.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Tereza Balduino da Nobrega, S/N - Centro - Assunção - PB, às 09:00 horas do dia 03 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: contratação de empresa especializada no for-
necimento parcelado de pneus nacional tipo primeira linha para atender a frota de veículos leves e 
pesados do município de Assunção–PB e aos que tiverem direito por força contratual, suprindo a 
necessidades das diversas secretarias em suas ações públicas. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 005/15; 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) 34661143. E-mail: 
licitacoes@assuncao.pb.gov.br. Edital: www.assuncao.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. .

Assunção - PB, 20 de Julho de 2021
JOÃO PAULO SOUZA GALDINO

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 

vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia São Miguel, neste munícipio. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00017/2020. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no 
respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baía da Traição e: CT Nº 00199/2020 - Nce Construcao e Impermeabilizacao Eireli - 
CNPJ: 34.598.340/0001-88 - Rescindido - unilateralmente pelo contratante. ASSINATURA: 16.07.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAÍA DA TRAIÇÃO

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil, para construção de 

vestiário e arquibancada coberta, localizada na Aldeia Santa Rita, neste munícipio. FUNDAMENTO 
LEGAL: Tomada de Preços nº 00018/2020. RESCISÃO: Nos termos das disposições contidas no 
respectivo instrumento contratual e na legislação pertinente. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Baía da Traição e: CT Nº 00200/2020 - Nce Construcao e Impermeabilizacao Eireli - 
CNPJ: 34.598.340/0001-88 - Rescindido - unilateralmente pelo contratante. ASSINATURA: 16.07.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS
AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2021
O Pregoeiro Oficial comunica que no Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 00005/2021, 

onde se lê: “CACHOEIRA DOS INDIOS”; leia-se: “BOM JESUS”. Informações: das 08:00 as 13:00 
horas dos dias úteis, na Praça Prefeito Antônio Rolim, 01 - Centro - Bom Jesus - PB. Telefone: (083) 
3559–1021. E-mail: cplprefeiturabomjesus@gmail.com. Site: https://bll.org.br/.

Bom Jesus - PB, 19 de Julho de 2021
FRANCISCO NAILSON PEREIRA LEITE

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00127/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 09:00 horas do dia 05 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de 
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro 
de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Emulsão – SEINFRA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 
Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal 
nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. 
Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 
3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-
-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. .

Cabedelo - PB, 15 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00128/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 

Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 05 de Agosto 
de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de 
Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Eventual aquisição de PRÉ MISTU-
RADO A FRIO COM TRANSPORTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Infraestrutura de Cabedelo. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Municipal nº 008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias 
úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.
br. Edital: https://cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 15 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00121/2021
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 

Rua Benedito Soares da Silva, 131 - Monte Castelo - Cabedelo - PB, às 11:00 horas do dia 09 
de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Materiais de 
Limpeza e Descartáveis destinados a atender as necessidades da Secretaria de Administração do 
Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 
e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 
008/13; Decreto Municipal nº 007/17; e legislação pertinente, consideradas as alterações posterio-
res das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 14:00 dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 3250–3222. E-mail: licitacaocabedelo@yahoo.com.br. Edital: https://
cabedelo.pb.gov.br/portal-da-transparencia/; www.tce.pb.gov.br. 

Cabedelo - PB, 20 de Julho de 2021
RAMON SORRENTINO BATISTA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00009/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua: Expedicionário Luís Tenório Leão, 699 - Centro - Caraúbas - PB, às 13:00 horas do dia 06 
de Agosto de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar 
Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: AQUISIÇÃO DE LANCHES 
E REFEIÇÕES PRONTAS. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei 
Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; 
Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 001/18; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3307–1175. E-mail: licitacao@caraubas.
pb.gov.br. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Caraúbas - PB, 20 de Julho de 2021
SONILDO HOSTIO DA SILVA

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 4º ADITIVO DE PRAZO VALOR

AO CONTRATO Nº 165/2020
Processo Administrativo Nº 091/2019. Tomada de Preços Nº 003/2019. Contratante: Prefeitura 

de Coremas/PB. Contratada: Advise Consultoria & Planejamento Eireli, CNPJ: 07.804.258/0001-90. 
Analisando a vigência do contrato nº 165/2020 vai até 31/12/2021 para efeito de pagamentos, já 
o prazo para realização do Concurso Público é 150 (Cento e cinquenta) dias, contados a partir da 
ordem de reinicio dos serviços contratados, onde foi assinada pela Prefeita (Sra. Francisca das C. 
A. de Oliveira) em 09/02/2021, desta forma a vigência final para realização do Concurso Público 
será no dia 09/07/2021, sendo assim fica prorrogado o prazo para realização do Concurso Público 
por mais 150 (Cento e cinquenta) dias, contados a partir da 09/07/2021 (Ficando como prazo final 
o dia 09/12/2021); Com a prorrogação das inscrições do Concurso Público, a contratada protocolou 
uma solicitação (anexo) através do endereço eletrônico “seadpmc@gmail.com” onde requer a 
assinatura e publicação de um Aditivo ao Contrato Nº 0165/2020, oriundo da Tomada de Preços 
Nº 003/2019, no valor de R$ 34.720,00 (Trinta e quatro mil, setecentos e vinte reais) sobre o valor 
ofertado no Contrato sobredito, correspondente a 496 (quatrocentos e noventa e seis) candidatos 
excedentes, conforme redação dada na Cláusula Segunda, item 2.2 do referido contrato. Diante 
dos fatos narrados acima e de acordo com Cláusula Segunda (item 2.2), ficou constatado que a 
contratada tem direito a um acréscimo no valor total de R$ 34.720,00 (Trinta e quatro mil, setecentos 
e vinte reais), com isso o valor total contratado passa a ser de R$ 279.720,00 (Duzentos e setenta 
e nove mil setecentos e vinte reais), que será pago de acordo com o previsto na Cláusula Quarta 
(item 4.1) do referido contrato. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Pela contratante) e o Sr. Clênio 
Marcos de Lima Santos (Pela contratada). 

Coremas/PB, 01 de julho de 2021.
Irani Alexandrino da Silva

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INES

CONVOCAÇÃO DE REMANESCENTES 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00202021

A Pregoeira Oficial do Município de Dona Inês/PB,  torna público que a empresa JTS COMER-
CIO DE ALIMENTOS EIRELI não assinou contrato dentro do prazo da convocação, referente ao 
Pregão Presencial nº 0020/2021, cujo objeto Aquisição parcelada de Hortifrutigranjeiros. Ficando 
as empresas remanescentes nos itens: 02,04,05,06,10,11,12,19,22,26,27 e 31, convocadas para 
manifestarem interesse em assumir os mencionados itens, no prazo de 03 (Três) dias úteis, caso 
não se manifestem, os mencionados itens serão fracassados. Ficando a empresa JTS COMER-
CIO DE ALIMENTOS EIRELI notificada para apresentar no prazo de 05 (cinco) dias úteis, defesa 
escrita, no tocante a não assinatura do contrato, ao final desse prazo, será aplicada a penalidade 
prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/020.Informações: Telefone: (083) 33771110. Email: licitacao@
pmdonaines.pb.gov.br

Dona Inês - PB, 19 de Julho de 2021
MARIA GORETE DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DONA INÊS

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da As-
sessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00019/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL PERMANENTE PARA FORMAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL – CAPS, DESTE MUNICÍPIO; HOMOLOGO o correspondente procedimento 
licitatório em favor de: REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - R$ 9.722,00; RUBENITA 
ALEXANDRE SOARES DE PINHO - R$ 4.210,00; TAMARA LIMA DA SILVA 13042804461 - R$ 
4.788,90; THOMAS JOSE BELTRÃO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME - R$ 16.267,00. Convoca-
mos as empresas vencedoras para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data 
desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura 
do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores.

Dona Inês - PB, 20 de Julho de 2021
SALVIA ULISSES SANTOS

Secretaria Municipal

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021

A Pregoeira Oficial comunica o cancelamento da sessão pública das 10:30 hs do dia 22 de Julho 
de 2021, destinada ao recebimento das propostas relativas ao Pregão Presencial nº 00020/2021, que 
objetiva: Aquisição parcelada de Material de construção. Justificativa: Razões de interesse público, 
decorrente em erros na pesquisa. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, 
no seguinte endereço - Rua Vice Prefeito João Kennedy Gomes Batista, 02 - Centro - Emas - PB. 
Telefone: (..) ... E-mail: cplemas@gmail.com. 

Emas - PB, 20 de Julho de 2021
AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GADO BRAVO
SECRETARIA DE SAÚDE

1ª HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E OU EMPRESA CLINICAS MEDICAS

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 00001/2021
A Secretaria Municipal de Saúde, depois de acolhida a prévia apreciação documental vem, por 

meio deste ato, homologar o credenciamento dos seguintes profissionais médicos e ou empresa 
clinicas medicas, em sede do Chamamento Público Nº. 00001/2021, por estarem revestidos da 
legalidade exigida pelo Edital do certame, para atuarem junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GADO BRAVO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GADO BRAVO

ITEM PROFISSIONAL/ PESSOA FISICA/PESSOA JURIDICA CPF/CNPJ

01 ESPAÇO FISIO E PILATES CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA 13.866.093/0001-83

Gado Bravo - PB, 25 de Junho de 2021.
MARCELO PAULINO DA SILVA

Prefeito
VIVIANE ALVES BARBOSA

Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA DE LANCES VERBAIS

PREGÃO PRESENCIAL 00071/2021
Em relação ao Pregão Presencial de nº 00071/2021, objetivando Contratação de empresa 

para confecção de materiais de serigrafia em geral para  melhor atender as necessidades da 
Administração Municipal, fica retomada a data de 26/07/2021 as 08h00min para continuação e 
prosseguimento ao processo em tela  no endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 
39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira, 20de Julhode 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00059/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira Oficial e observado parecer da 
Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00059/2021, que objetiva: Aquisições 
parceladas de materiais de informática para melhor atender as necessidades da administração 
municipal; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: 
GM COMERCIO E SERVICO LTDA - R$ 317.310,00; J.L. DO B. GUIMARÃES - R$ 69.356,70; M 
K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS - R$ 183.380,00; MULT FORTE COMÉRCIO E SU-
PRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA - R$ 210.900,00; THOMAS JOSÉ BELTRÃO DE ARAÚJO 
ALBUQUERQUE - R$ 10.952,00.

Guarabira - PB, 15 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA
ATO AVISO DE RETOMADA

CHAMADA PUBLICA00003/2021
Em relação ao Pregão Presencial de nº 00003/2021, objetivando Contratação de empresa Aqui-

sições de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinados 
ao atendimento do Programa de Alimentação Escolar/PNAE até dezembro de 2021, fica retomada 
a data de 27/07/2021 as 13h00min para continuação e prosseguimento ao processo em tela  no 
endereço supracitado: sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro – Guarabira/PB - PB

Guarabira, 20de Julhode 2021
DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
RATIFICAÇÃO

E ADJUDICAÇÃO - IN00013/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e 

observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00013/2021, 
que objetiva a Contratação de empresa para Prestação de Serviços para Assessoramento no âmbito 
de elaboração de projetos técnicos e habitacionais, conforme termo de referência. RATIFICO o 
correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 
LTDA – CNPJ: 13.519.354/0001-99, R$ 21.000,00 - Vinte e Hum Mil Reais.

Guarabira - PB, 19 de Julho de 2021
MARCUS DIOGO DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021.

A Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio André, 39, 1° andar – Centro 
– Guarabira/PB - PB, designado através de portaria, que tem por Aquisição de  equipamento ou 
material permanente nos termos da especificação constante na relação de equipamentos e materiais 
permanentes considerados financiáveis pelo Ministério da Saúde (RENEN), no Programa Estratégico 
Saúde em Família, Componente Saúde Bucal - Brasil Sorridente - Brasil Sorridente, disponível em 
www.fns.saude.gov.br, mediante edital e seu termo de referência, fica adiada a sessão pública. A 
nova data da sessão para abertura da licitação será a partir das 14h00min (horário de Brasília) do 
dia 03  de Agosto de 2021, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ O novo 
edital será disponibilizado nos mesmos meios.. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min 
dos dias úteis, no endereço supracitado.

Email: licitacao@guarabira.pb.gov.br. Telefone: (083) 3271-1946
Guarabira, 20de Julho de 2021.

DEBORAH NATHYNELLY SOARES PEREIRA
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSES-
SORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº 
IN00013/2021. 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 SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – CNPJ: 
13.519.354/0001-99 - CT Nº 00317/2021 – 19.07.2021 - R$ 21.000,00 - Vinte e Hum Mil Reais.

MARCUS DIOGO DE LIMA
Prefeito

 
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00013/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSES-

SORAMENTO NO ÂMBITO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E HABITACIONAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
AUTORIZAÇÃO: Prefeito.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 19/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00021/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de serviços técnico especializados 
na elaboração e acompanhamentos de projetos técnicos do município de Ibiara – PB, cuja abertura 
será no dia 03.08.2021 às 08:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de Julho de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00022/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa para a prestação de 
serviços com a locação de softwares para sistema de folha de pagamento, sistema de contabili-
dade pública, sistema completo para controle patrimonial, sistema completo para controle de frota 
de veículos, para atender a Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda, cuja abertura 
será no dia 03.08.2021 às 09:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de Julho de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL Nº 00023/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de empresa ou pessoa física 
para a locação de veículo atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, cuja abertura 
será no dia 03.08.2021 às 10:30 horas, na sala de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito 
Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. Demais informações encontram-se a disposição 
dos interessados no endereço acima citado, no horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo 
telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de Julho de 2021.
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIARA
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021
A Prefeitura Municipal de Ibiara, através de seu Pregoeiro e sua equipe de apoio, torna público 

para conhecimento dos interessados que irá realizar licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 00024/2021, do tipo menor preço por item, para contratação de mão de obra (oficina mecânica) 
para conserto de veículos em geral, aos veículos pertencentes ao município, aos locados ou a dis-
posição do município de Ibiara - PB, cuja abertura será no dia 03.08.2021 às 13:30 horas, na sala 
de licitações deste órgão, situado a Rua Prefeito Antonio Ramalho Diniz, 26, Centro – Ibiara - PB. 
Demais informações encontram-se a disposição dos interessados no endereço acima citado, no 
horário das 07:00 às 12:00 horas, contatos pelo telefone (0**83) 3454-1035.

Ibiara-PB, 20 de Julho de 2021.
Pregoeiro

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00029/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Pedro Lopes Brasileiro, SN - Centro - Igaracy - PB, às 08:00 horas do dia 02 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: LOCAÇÃO DE VEICULOS, 
EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO ESPORTE E TURISMO DO MUNICIPIO DE IGARACY–PB. Recursos: previstos no 
orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal 
nº 8.666/93; Lei Federal nº 147/14; Lei Federal nº 155/16; Lei Complementar nº 123/06; Decreto 
Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas 
normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. 
Telefone: (..) ... E-mail: cpl@igaracy.pb.gov.br. Edital: http://www.igaracy.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Igaracy - PB, 19 de Julho de 2021
GEORGE CARLOS VIEIRA LOPES

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO do Quadro Demonstrativo do Aditivo de Serviço nº 02 da 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 33.004/2020/SEPLAN

CONTRATANTE:  Município de João Pessoa.
CONTRATADA: DANTAS & LIRA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA., 

CNPJ (MF) Nº 27.958,589/0001-91
OBJETO: – É objeto do presente Termo a Correção do Quadro Demonstrativo do Aditivo de 

Serviços nº 02 que passa a vigorar como Rerratificação do quadro Demonstrativo do Aditivo nº 02 
– Aditivo de serviços, do Contrato nº 07.030/2020/SEINFRA, para Construção da Praça Maria Célia 
Feitosa em Paratibe, João Pessoa - PB. O Valor acrescido passa a ser R$ 86.893,26

BASE LEGAL: Lei 8.666/93
SIGNATÁRIOS: Sr. Rubens Falcão da Silva Neto /PMJP e o Sra. Mariana Pereira Dantas/ Dantas
Data da Assinatura: 19/07/2021

João Pessoa, 19 de julho de 2021.
Rubens Falcão da Silva Neto

Secretário Municipal de Infraestrutura

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 04.038/2021

CHAVE CGM: GDY9-TO1Z-XR0T-WIGT
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-

CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS/ÓRGÃOS DEMANDANTES, CONFOR-
ME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2020/096263.
Data da sessão: 03/08/2021
Horário da Abertura das Propostas: 09hs00min (HORÁRIO LOCAL).
Local: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/
Edital: https://seadlicitacao.joaopessoa.pb.gov.br/ www.transparencia.joaopessoa.pb.gov.br/

licitacoes
João Pessoa, 20 de julho de 2021.

Dalpes Silveira de Souza
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2021
Torna-se público para conhecimento dos interessados, que RATIFICO e HOMOLOGO a DIS-

PENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2021, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica do Município 
e outras informações que constam dos autos, fundamentado no Inciso IV do Art. 24 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, em favor da Senhora DAYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA, 
CPF nº 060.815.474-18.

OBJETO: Contratação de médico, para prestação de serviços na realização de consultas médicas 
e apoio diagnóstico, no enfrentamento a Pandemia da Covid-19 no Município de Juarez Távora.

VALOR TOTAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS. 
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 17/07/2021 – Republicado por incorreção.

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.   
WILSON EVANGELISTA FEITOSA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N.º 52/2021

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
CONTRATADA: DAYSE WANESSA DE OLIVEIRA COSTA, CPF nº 060.815.474-18.
OBJETO: Contratação de médico, para prestação de serviços na realização de consultas médicas 

e apoio diagnóstico, no enfrentamento a Pandemia da Covid-19 no Município de Juarez Távora.
VALOR TOTAL: R$ 72.000,00 (Setenta e dois mil reais).
FONTES DE RECURSOS: PAB, ESF, FUS e FMS.
VIGÊNCIA: 180 dias.
Publicado no DOE e no Jornal “A União” do dia 17/07/2021 – Republicado por incorreção.

Juarez Távora(PB), 12 de julho de 2021.
WILSON EVANGELISTA FEITOSA 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAREZ TÁVORA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021
A Prefeitura Municipal de Juarez Távora, através do Pregoeiro Oficial do Município, torna público 

que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021, DO TIPO MENOR 
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição parcelada de gêneros alimentícios, para atender as 
necessidades do Programa Nacional de Alimentação Escolar e dos programas sociais geridos pela 
Secretaria de Assistência Social do Município de Juarez Távora, no dia 04/08/2021 às 09:00 horas, 
horário de Brasília – DF, no site: www.bnc.org.br.

O Edital e demais informações encontram-se à disposição dos interessados na Sala de Licita-
ções da Prefeitura Municipal de Juarez Távora, no horário das 08:00 às 12:00 horas. Informações 
pelo e-mail: setordelicitacaopmjt@gmail.com, até o dia 03/08/2021. O edital pode ser adquirido 
também através do Portal da Transparência do Município, no site do Tribunal de Contas do Estado 
da Paraíba e no site www.bnc.org.br.

Juarez Távora(PB), 20 de julho de 2021.
MARCUS AURÉLIO DUARTE SILVA 

PREGOEIRO

UNIÃO  AJoão Pessoa, Paraíba - QUARTA-FEIRA, 21 de julho de 2021
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

DISPENSA Nº DV00064/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 

e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00064/2021, 
que objetiva: AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS PARA USO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: 
PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI - R$ 15.290,00.

Lagoa Seca - PB, 15 de Julho de 2021
FÁBIO RAMALHO DA SILVA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS DE LIVROS PARA USO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00064/2021. DO-
TAÇÃO: ORÇAMENTO 2021: RECURSOS PRÓPRIOS/ FEDERAIS( RECURSOS ORDINARIOS/ 
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS –EDUCACAO/TRANSFERENCIA 
DO FUNDEB 60%/ OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE) 12 361 1003 2016 
– MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS – EJA. ELEMENTO DE DESPESA: 3390 
30 – MATERIAL DE CONSUMO.. VIGÊNCIA: até 31/10/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura 
Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00270/2021 - 20.07.21 - PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA DE 
LIVROS & SERVICOS EDUCACIONAIS EIRELI - R$ 15.290,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00007/2021. ADITAMENTO: 
Ajuste no quantitativo para adequação à demanda. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Muni-
cipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00055/2021 - Antônio Luiz Pereira Cavalcanti Neto - ME - 1º Aditivo 
- acréscimo de R$ 108.294,90. ASSINATURA: 20.07.21

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

RESULTADO FASE PROPOSTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONS-
TRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA COMUNIDADE CAREÇÃO, MUNICIPIO DE LAGOA SECA 
– PB. LICITANTE DECLARADO VENCEDOR E CLASSIFICAÇÃO CONFORME QUADRO ABAIXO:

Participantes Unid. Quant. Vl. Unit. Vl. Total Class. Obs. 

1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE GINASIO COBERTO NA 
COMUNIDADE CARECÃO NO MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB, CONFORME PROJETO 

BASICO EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL.

TORRES CONSTRUCOES LTDA 
– EPP UND 1 848.327,82 848.327,82 1  

SENA CONSTRUÇÕES EIRELI 
– ME UND 1 852.572,50 852.572,50 2  

F.COSTA CONSTRUCOES, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI UND 1 854.644,08 854.644,08 3  

LEONALDO CANDIDO DE SOUTO 
EIRELI UND 1 856.846,63 856.846,63 4  

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 Cícero Faustino da Silva, 647 - Centro - Lagoa Seca - PB, no horário 
das 08h Às 12h dos dias úteis. Telefone: (83) 33661991. E-mail: lagoaseca.licita@gmail.com. 

Lagoa Seca - PB, 20 de Julho de 2021.
AMANDA SOARES FREIRE

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE LAGOA SECA – PB. 
FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Federal e 
Próprios do Município de Lagoa Seca: 04.004 Fundo Municipal de Saúde – 10 301 1002 1031 
Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de Estratégia Saúde da Família – 44.90.51 – Obras 
e Instalações. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Lagoa Seca e: CT Nº 00267/2021 - 23.06.21 - CONSTRUTORA IMPERIAL 
EIRELI - R$ 453.450,60.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021 
O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00012/2021, para o dia 

02 de Agosto de 2021 às 09h30min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Pessoa, 
182 - Centro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no referido endereço. 

Mulungu - PB, 20 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MULUNGU
AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00013/2021, para o dia 
02 de Agosto de 2021 às 13h30min, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua João Pessoa, 
182 - Centro - Mulungu - PB. Informações: no horário das 08h00min as 12h00min dos dias úteis, 
no referido endereço. 

Mulungu - PB, 20 de Julho de 2021
GETULIO COSTA DE ARAÚJO

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZAREZINHO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0034/2021

A pregoeira, torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 03 de 
agosto de 2021, às 08:30 horas, na sala da CPL na Prefeitura Municipal de Nazarezinho, Situada 
a Rua Antônio Vieira, nº 01, Nazarezinho-PB, procedimento licitatório na modalidade Pregão Pre-
sencial, sob menor preço por item. Objeto: Contratação de empresa especializada no serviço de 
instalação e fornecimento de internet para zona urbana e rural, com o objetivo de atender todas as 
Secretarias do Município de Nazarezinho-PB, conforme Edital e seus anexos.

Edital: Portal da Transparência: www.nazarezinho.pb.gov.brou www.tce.pb.gov.br.
Nazarezinho, PB, 20 de julho de 2021.

Marilda Sarmento Luis
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DÁGUA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 000025/2021
A Prefeitura Municipal de Olho D’água - PB, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 

público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 00025/2021, do tipo menor preço por item, com o objeto: aquisição de medica-
mentos injetáveis, cuja abertura será no dia 02.08.2021 às 08:00 horas, na sala de licitações deste 
órgão, situado na Rua Fausto de Almeida Costa, s/nº, Centro – Olho D’água-PB. O edital encontra-se 
nos endereços www.tce.pb.gov.br e www.olhodagua.pb.gov.br. 

Olho D’água-PB, 20 de julho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D´ÁGUA
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00080/2020, em 24.07.2020.
PARTES: Prefeitura Municipal de Olho D´água e a empresa CIVILTEC CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS EIRELI 
OBJETO CONTRATUAL: construção da adutora, redistribuição de caixa para atender as co-

munidades tapera, cabeça do boi, baraúnas e pedra d’água, atendendo ao termo de compromisso 
nº 0189/2017MDR

 OBJETO DO ADITIVO: prorrogação de vigência.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Olho D´água - PB, 20 de Julho de 2021
Joana Sabino de Almeida Carvalho

Prefeita                          

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’ÁGUA 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 
A Prefeitura Municipal de Olho D’água-PB, torna público, através da comissão de licitação, 

julgamento da fase de Habilitação. As empresasFARMABRUNO COMERCIO DE MEDICAMEN-
TOS LTDA-ME – CNPJ nº 11.994.310/0001-95 e FARMACIA FREI DAMIAO LTDA-ME – CNPJ Nº 
00.554.520/0001-46, foram declaradasHABILITADAS. Concede-se prazo de 05 (cinco) dias úteis 
para recursos, não havendo nenhuma interposição de recurso fica determinado o dia 29.07.2021, 
às 08:30 para abertura dos envelopes de proposta de preços. Demais informações na sede da 
Prefeitura Municipal de Olho D´agua ou pelo e-mail: cplolhodaguapb21@gmail.com.

Olho D’água-PB, 20 de Julho de 2021.
ROSSIVAN DE OLIVEIRA FERREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, às 09:00 horas do dia 06 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para 
conclusão dos serviços de construção de quadra coberta com vestiário, conforme Convênio PAC 2 
Nº 5630/2013. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (83) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.br. Edital: www.
passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br. 

Passagem - PB, 19 de Julho de 2021
ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00016/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
Raimundo Silva, 302 - Centro - Passagem - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada 
de pneus, câmaras de ar, coletes e baterias para diversos veículos da frota municipal. Abertura da 
sessão pública: 08:30 horas do dia 04 de Agosto de 2021. Início da fase de lances: 08:31 horas do 
dia 04 de Agosto 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) 34783001. E-mail: administracao@passagem.pb.gov.
br. Edital: www.passagem.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br. 

Passagem - PB, 20 de Julho de 2021
ARMANDO GOMES FERREIRA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI

AVISO DE ADIAMENTO 
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2021

Torna público o adiamento da TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2021 Objeto CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF ANA MARIA GOMES. Nova data para início 
da Sessão: 09:00 (hora local) do dia 05 de agosto de 2021. Local: Sala da CPL, Sede da Prefeitura 
Municipal de Picuí, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB. 
Motivo do Adiamento: Reformulação do edital e/ou  seus anexos. Informações: no horário 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 ou www.tce.pb.gov.br

Picuí - PB, 20 de julho de 2021
Olivânio Dantas Remígio
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00028/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na 
Rua Manoel Alvino, 56 - Centro - Pilõezinhos - PB, às 11:30 horas do dia 02 de Agosto de 2021, 
licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Aquisição parcelada de material 
de informática diversos, destinado a esta Prefeitura. Recursos: previstos no orçamento vigente. 
Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei 
Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; e legislação pertinente, consideradas as 
alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos 
dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99167–0794. 

E-mail: joaofilho_85@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 
Pilõezinhos - PB, 20 de Julho de 2021

JOÃO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO
Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua 
João Barbosa da Silva, 120 - Centro - Queimadas - PB, às 09:00 horas do dia 09 de agosto de 
2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EVENTOS, NO MUNICIPIO DE QUEIMA-
DAS – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das 
referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 
supracitado. Telefone: (083) 33922276. E-mail: licitacaopmqueimadas2017@gmail.com. Edital: 
www.queimadas.pb.gov.br ou /https://tce.pb.gov.br/. 

Queimadas - PB, 20 de julho de 2021
JURANDIR DA SILVA

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições 
da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: FORNECIMEN-
TO DE SOFTWARES PARA A GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO; 
ADJUDICO o seu objeto a: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME - R$ 76.782,00.

Remígio - PB, 15 de Julho de 2021
ALEXANDRE GONÇALVES DIAS

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00024/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Asses-
soria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00024/2021, que objetiva: FORNECIMENTO DE 
SOFTWARES PARA A GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO; HOMO-
LOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA 
LTDA – ME - R$ 76.782,00.

Remígio - PB, 19 de Julho de 2021
FRANCISCO ANDRÉ ALVES

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE REMÍGIO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE SOFTWARES PARA A GESTÃO PÚBLICA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE REMÍGIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. DOTAÇÃO: 
Recursos Próprios do Município de Remígio: 02.020 Secretaria de Administração e Finanças 02010 
04 122 2002 2003 Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças 3390 39 outros serviços 
de terceiros – PJ FONTE DE RECURSO: 1001 Recursos Ordinários. VIGÊNCIA: até 19/07/2022. 
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Remígio e: CT Nº 00141/2021 - 19.07.21 - 
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME - R$ 76.782,00.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua 
José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 10:30 horas do dia 03 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
ESTABELECIMENTO COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. Recursos: 
previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente 
a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação 
pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário 
das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. 
E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 19 de Julho de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

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

José Matias, 31 - Centro - Riacho de Santo Antônio - PB, às 13:30 horas do dia 03 de Agosto de 
2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO 
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 
vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; 
Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 007/13; e legislação pertinente, consideradas 
as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas 
dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3641–1019. E-mail: pmrsa.cpl@hotmail.
com. Edital: www.tce.pb.gov.br. 

Riacho de Santo Antônio - PB, 19 de Julho de 2021
HILDA LUCIA BARBOSA

Pregoeira Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTO ANTÔNIO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DISPENSA Nº DV00006/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo 
e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00006/2021, 
que objetiva: Fornecimento de concreto usinado para execução do piso da quadra de esportes 
localizada no Sítio Damásio; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto 
a: CONCREARTE SERVICOS DE CONCRETAGENS LTDA - R$ 16.650,00.

Riacho de Santo Antônio - PB, 19 de Julho de 2021
MARCELO BARBOSA FEREIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTINHO

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021

Objeto: Contratação de Empresa Especializada nos Serviços de Construção da Praça de Even-
tos no Município de São Bentinho/PB. Licitantes Inabilitados: AF Amaro Engenharia e Consultoria 
EIRELI; COFEM Construções Serviços Tecnologia e Locações EIRELI; Construtora E Locadora 
Alexandre LTDA; COVALE Construções E Serviços EIRELI; D K Construções EIRELI; EOS Cons-
truções Serviços e Locações EIRELI; Freitas Serviços de Engenharia LTDA; JMSV Construções 
EIRELI; PRIIMEE. Construções e Empreendimentos EIRELI; RDA Construções e Empreendimentos 
EIRELI; RETA Construções e Serviços EIRELI. 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, 20 de Julho de 2021
MARIA EDNA DA NÓBREGA SILVA

Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021
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 
de pés para bancos de jardim, para atender as demandas da secretaria municipal de obras e 
urbanismo de São José de Piranhas - PB. Abertura das propostas: dia 02de Agosto de 2021 às 
10h30 (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, 20 de Julho de 2021.
Helder de Lima Freitas

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2021

OBJETO: Aquisição de 06 (seis) veículos automotor, zero quilômetro, ano/modelo 2021 ou 
versão mais atualizada, tipo passeio hatch para atender as necessidades das Secretarias do 
Município de Santa Luzia/PB.

TIPO: MENOR PREÇO.  
DATA DA ABERTURA: 09/08/2021 - HORÁRIO: 08:00 HORAS.
Legislação Aplicável: Lei n°. 10.520/02, Subsidiariamente a Lei n°. 8.666/93.
INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na sede temporária da Pre-

feitura Municipal, das 08:00 às 12:00hs, através do Setor de Licitação, na Rua Caboclo Abel, s/
n° – Bairro Antônio Bento de Morais, na cidade de Santa Luzia/PB, ou pelo Fone: (83) 3461-2299.

Santa Luzia/PB, 20 de julho de 2021.
Nilsamara de Souza Avelino

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAÍZ
AVISO DE RESULTADO FASE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da Construção Civil, para executar os serviços 

de Reparos e Readequações das de Unidades Básicas de Saúde. LICITANTES HABILITADOS: 
COMPACTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
CIVIL EIRELE; ESTRUTURAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO EIRELI; MJB 
PAIXÃO EIRELI–ME; POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI. Dos atos 
decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a 
sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 29/07/2021, 
às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, Largo da Matriz, 60 - Centro - Serra da Raiz - PB, no horário 
das 07:00 as 12:00 horas dos dias úteis. E-mail: cplserradaraiz@hotmail.com. 

Serra da Raiz - PB, 15 de Julho de 2021.
JANIEL ANIZIO DOS SANTOS

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00057/2021

O Pregoeiro Oficial comunica o adiamento do Pregão Presencial nº 00057/2021, para o dia 29 
de Julho de 2021 às 10:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Pernambuco, S/N - 
Centro - Solânea - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido 
endereço. Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 20 de Julho de 2021
JUSCELINO SOARES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o 
parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00003/2021, que objetiva: Contra-
tação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra pavimentação de ruas, 
na cidade de Solânea/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o 
seu objeto a: SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME - R$ 386.881,34.

Solânea - PB, 20 de Julho de 2021
KAYSER NOGUEIRA PINTO ROCHA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021

OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 
pavimentação de ruas na cidade de Solânea/PB. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE 
LTDA EPP; E.P.S. SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI; F V DOS SANTOS EIRELI; FM SER-
VIÇOS LTDA; HUMAITA CONSTRUCOES EIRELI; LISBOA ENGENHARIA CONSTRUCOES E 
SERVIÇOS EIRELI; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI – EPP; S 
& L – CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – EPP; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; 
SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, 
caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-
-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes 
Proposta de Preços será realizada no dia 29/07/2021, às 15:00 horas, no mesmo local da primeira 
reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua 
Pernambuco, S/N - Centro - Solânea - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. 
Telefone: (083) 3363–1285. E-mail: licitacaosolanea2017@yahoo.com. 

Solânea - PB, 20 de Julho de 2021
MARIA DO CARMO MELO ARCANJO

Presidente da Comissão

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLÂNEA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil destinada a execução da obra 

pavimentação de ruas, na cidade de Solânea/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 
00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Solânea:08.00 – SECRETARIA DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS, TRANSPORTES E ESTRADAS – 26.451.2001.1056. ELEMENTO DE 
DESPESA: 4.4.90.51.99 – OBRAS E INSTALAÇÕES. RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até o 
final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Solânea 
e: CT Nº 00254/2021 - 20.07.21 - SEVERINO OLEGARIO DA SILVA NETO ME - R$ 386.881,34.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2021
Nos termos do relatório final apresentado pela Pregoeira e observado o parecer da Assessoria 

Jurídica, referente ao Pregão Presencialnº 071/2021, que objetiva:SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA 
VOLTADA PARA TALONÁRIO ELETRÔNICO DE CONFECÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE 
TRÂNSITO E CONJUNTO DE DISPOSITIVOS QUE COMPÕE A SOLUÇÃO.HOMOLOGO o 
correspondente procedimento licitatório em favor de: NOVA VIA TECNOLOGIA E MOBILIDADE 
LTDA– CNPJ N°22.434.514/0001-98, valor R$35.850,00; CONVOCO o vencedor para assinatura 
do respectivo contrato, proporcional à necessidade imediata, em até 03 (três) dias úteis, que poderá 
ser por meio eletrônico ou via correios. Anãoassinatura decairá do direito e sujeitará às penalidades 
legais, conforme art. 7, da Lei 10.520/02.

Sousa, 20 de julho de 2021.
FÁBIO TYRONE BRAGA DE OLIVEIRA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIMA

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. FUNDAMENTO LEGAL: Pre-

gão Presencial nº 00023/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Tacima: 02.020 
SEC FINANÇAS, PLAN E ADMINISTRAÇÃO 02020.04.122.1002.2003 MANTER ATIVIDADES 
DA SEC FINANÇAS, PLAN E A DMINIST 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04.000 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 04000.12.306.2002.2007 MANTER SETOR DE 
MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 04000.12.361.2010.2010 
MANTER ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL – MDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CON-
SUMO 04000.12.365.2010.2018 MANTER ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 3.3.90.30.00.00 
MATERIAL DE CONSUMO 04000.12.366.2010.2020 MANTER ATIV DA EDUC JOVENS E 
ADULTO E BRA ALFABET 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 05.000 SECRETARIA DE 
SAÚDE – F.M.S 05000.10.301.2008.2026 MANUTENÇÃO ASPS – BLC CUSTEIO: ATENÇÃO 
BASICA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 050000.10.302.2006.2031 MANUTENÇÃO 
DAS ATIVIDADES MÉDICO, AMBULATORIAL/FMS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 
07.000 FUNDO MUN ASSIST SOCIAL – FMAS 07000.08.243.2005.2039 ASSISTIR CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES E, SIT DE VUNERABILIDADE SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE 
CONSUMO 07000.08.244.2003.2047 MANUT MDS BLOCO PROT SOCIAL BASICA (PAIF/SCFV) 
07000.08.244.2005.2044 MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATE-
RIAL DE CONSUMO 07000.08.244.2005.2045 MANTER PROGRAMA ASSISTENCIA A PESSOAS 
CARENTES 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do 
exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Tacima e: CT Nº 
00094/2021 - 19.07.21 - RODRIGO DIEGO SOARES SANTOS - R$ 471.716,34.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA

AVISO DE SUSPENSAO DA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.114/2021

TOMADA DE PREÇO Nº .007/2021
Objeto: Contratação dos Serviços de obras Especializadas para CONSTRUÇÃO DE UMA CRE-

CHE ESCOLAR (CRECHE PRE-ESCOLA TIPO I) LOCALIZADO NA RUA MANOEL MEDEIROS DE 
ARAUJO S/N CENTRO DE VISTA SERRANA-PB, conforme termo de referência Anexo I do edital.

Considerando que a licitação está publicada com sessão prevista para o dia 22 de julho de 
2021 as 08hs30min

Considerando a necessidade de alteração do edital 
O MUNICÍPIO DE SÃO VISTA SERRANA resolve suspender a sessão da licitação em razão da 

necessidade de alteração da planilha orçamentaria e consequentemente do edital, a suspensão 
será em “sine die”. 

Sanadas as questões a nova data será republicada nos mesmos veículos de comunicação ante-
riormente divulgados,  e o prazo será recontado nos termos do Art. 21, §4º da Lei 8.666/93, maiores 
Informações:  na Sala de reuniões da comissão permanente de Licitação da prefeitura Municipal 
de VISTA SERRANA, localizada a Rua Joao Francisco Filho, nº,236 – Centro, Vista Serrana - Es-
tado Da Paraíba. de 07:00 as 12:00, E-mail vistaserranacpl@gmail.com - site www.tce.gov.pb.br

Vista Serrana - PB, 20 de julho de 2021
Tamires Pinheiro Xavier
Presidente da Comissão

EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A.-EPC
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

para reunião do Conselho de Administração Nº 003/2021
Ficam convocados os senhores conselheiros do Conselho de Administração da Empresa Paraiba-

na Comunicação S/A – EPC, a comparecerem a reunião nº 003/2021 do Conselho de Administração 
desta empresa, a se realizar às 09h30 do dia 26 de julho de 2021, na sede da Empresa Paraibana 
Comunicação S/A, localizada na Av. Dom Pedro II, nº 3595, Castelo Branco, CEP 58.040-440, 
na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I. Mudança no quadro diretivo da Empresa Paraibana de Comunicação S.A.;
II. Apresentação de estudo sobre a criação do quadro efetivo da EPC;
III. Discussão sobre o Código de Conduta e Integridade;
IV. Apresentação do Relatório da Comissão de Cobrança;
V. Tratativas sobre a contratação de consultoria sobre política de Recursos Humanos;
VI. Informes e deliberações sobre recolhimento de tributos e contratação de consultoria fiscal e 

tributária;
VII. Outros assuntos de interesse da empresa;

João Pessoa-PB, 15 de julho de 2021.
Naná Garcez de Castro Dória 

Diretora-Presidente da EPC

LÚCIO LANDIM BATISTA DA COSTA
Presidente do Conselho de Administração

Edital deNotificação
Serviço Registral Imobiliário da Comarca de Patos, EstadodaParaíba

FERNANDO MEIRA TRIGUEIRO, Oficialdo RegistrodeImóveisdaComarca de Patos, Estado 
da Paraíba, em cumprimento ao disposto no art. 213, § 3º, da Lei6.015/73,vem NOTIFICAR a 
CLAUDIONOR CARDOSO DE ALENCAR CPF 257.351.797-72, para se manifestar em 15 (quinze) 
dias, sobre o requerimento feito porRUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAsoli-
citandoalterações de medida perimetral e de área do imóvel residencial, com frente para o Norte, 
localizado a Rua Peregrino Filho, n° 147, no Bairro Centro, nesta Cidade de Patos, Estado da Paraíba, 
contendo: frontão, calçada, e muro, jardim, em forma de “L”, uma porta e três janelas, uma porta e 
duas janelas e um portão, existindo, ainda uma garagem contendo uma porta laga de ferro. – EM 
TERRENOpróprio medindo de forma irregular 35mts20 x 02mts85 x 22mts73 x 28mts40, com uma 
área total de 369,65 metros quadrados, objeto de matrícula n° 60.694, do Registro de Imóveis da 
Comarca de Patos-PB, confinante com o imóvel que lhe perence à Rua José Fernandes de Assis 
(Galin Assis), nº137, na Cidade de Patos, podendo V. Sª. Inteira-se da documentação processada 
no horário regulamentar, na sede registral localizada a Rua Peregrino Filho, n°130, Bairro Centro 
nesta Cidade de Patos-PB.

A falta de impugnação no prazo acima significará sua anuência. Patos-PB, 05/07/2021.
Fernando Meira Trigueiro-Registrador

A Companhia Brasileira de Distribuição com CNPJ 47.508.411/1587-01torna público que em 
12/07/2021deu entrada no processo de nº36.640/2021 requerendo a licença de Operação  da  
Coordenadoria do Meio Ambiente e Secretária de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da P.M.C.G  
para Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com Predominância de Produtos Alimentícios 
– HIPERMERCADO com áreaconstruída de 9.798,00 m2, localizado na Av. Severino Bezerra 
Cabral,1339 bairro Mirante, Campina grande – PB.

JJComérciodeProdutosparaSaúdetornapúblicoquerequereuaSEMAM-SecretariadeMeio
AmbienteaLicençaAmbientalpararealizaçãodeatividadesdecomércioparaSaúdesituado
naAv.JoãoCanciodaSilvana116,Manaíra.

EDITAL
A DIRETORIA do CELESTE ESPORTE CLUBE, na pessoa de seu Presidente Alexandre Paiva 

Garcez, em reunião com os demais membros, realizada no dia 09.julho.2021 na Sede do Clube, 
e com base no Art. 8º, Capítulo II, alínea “a” e “b”, CONVOCA, todos os membros, conselheiros, 
associados e atletas, para participarem de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA à realizar-se no dia 
20.agosto.2021 às 19hs e 19:30hs, em primeira e segunda convocação, respectivamente, com 
qualquer número de presentes, na Sede da Entidade, sito à R. Tab. José de Souto Lima, s/nº - E. 
Geisel, nesta Capital, para tratar, discutir, designar, nomear, empossar e deliberar, soluções para  
realizações e formatação, de ELEIÇÃO para Nova DIRETORIA EXECUTIVA/ADMINSTRATIVA, 
CONSELHO FISCAL/DELIBERATIVO e demais assuntos pertinentes ao Clube.

A Diretoria,
João Pessoa, 20.julho.2021
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